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diskutovalo se o obsahu, formě i rozsahu textů. Ty byly několikrát 

aktualizovány, byl rozšiřován místopisný rejstřík, doplňována hesla 

z jednotlivých oborů, která si zasloužila podrobnější výklad. Bohumír 

na sklonku svého života intenzivně spolupracoval s grafickým studiem 

i tiskárnou, velmi stál o to, aby jeho obrazové sdělení bylo předlože-

no v maximální možné kvalitě s ohledem na dosažitelné technologie 

předtiskové přípravy i vlastního tisku.

V listopadu 2008 prohrál Bohumír svůj životní zápas. Na stole 

zůstala částečně připravená kniha a bylo tedy naší povinností ji 

dokončit. Díky pochopení všech spolupracovníků, autorů textové 

části, editorky, grafika, pracovníků vydavatelství a tiskárny a v ne-

poslední řadě i členů Bohumírovy rodiny se to podařilo. V posled-

ním kole příprav jsme v kolektivu lidí spjatých s projektem jedno-

značně rozhodli, že vhodnějším formátem bude připravit knihy dvě, 

které budou existovat pospolu. První prezentuje Mirkovu tvorbu 

černobílé fotografie, druhá je postavená na jeho barevné fotografii 

a textech kolektivu autorů. Usoudili jsme, že by byla velká škoda, 

kdyby čtenář nespatřil Prokůpkovy barevné fotografie jako celo-

stránkový obraz. Tedy změna koncepce, nepochybně však v zájmu 

kvality celku.

Po celou dobu dokončování díla a jeho přípravy k tisku byl malý 

kolektiv realizátorů veden několika zásadami. Především to byl 

princip autenticity. Respektovali jsme Bohumírův grafický koncept, 

výběr fotografií a popisky k nim (pokud byly), návrhy titulní strany 

a celkově jeho „minimalistické“ pojetí. Bohumírův výběr kolekce ba-

revných obrazů jsme si dovolili rozšířit jen o několik snímků, které 

prokazatelně původně pro publikaci pořídil a zpracoval. Už bohužel 

sami jsme museli dokončit velmi náročnou redakci poměrně roz-

sáhlých textů, včetně zásadních úprav spočívajících především v je-

jich rozšíření a doplnění, výběru místopisných i odborných hesel, 

ale i doplnění textů doprovodných. I to vedlo k rozšíření obsahu 

publikace oproti původnímu záměru. Další zásadou bylo, že jsme 

v duchu autorovy představy striktně nedbali na rozsah zachycova-

ného území ve správních hranicích Národního parku Podyjí a jeho 

ochranného pásma. Bohumír vnímal Národní park Podyjí v širších 

souvislostech, jejichž sjednocujícím prvkem je řeka Dyje. Proto je 

kniha první symbolicky uvozena obrazem pramínku Dyje u Panen-

ské Rozsíčky a ukončena fotografií jejího soutoku s Moravou pod 

Lanžhotem. Podobný přístup v rámci dohodnuté koncepce zvolili 

i někteří autoři jednotlivých kapitol. Ti měli relativně „volnou ruku“ 

v rámci generálního zadání a jejich individuální přístup se tak od-

ráží v pestrosti předkládaných textů.  

V duchu vize hlavního autora jsme se snažili, aby konečné dílo ne-

bylo výhradně fotografickou publikací, ale aby čtenáře obohatilo 

i o množství „vlastivědných“ údajů o regionu. Jsme si přitom vědomi 

toho, že prezentované texty nejsou vyčerpávající, ale dílo nechce 

a nemůže soutěžit s dnešními informačními možnostmi interneto-

vých dálnic.  Vnímejme jej jako jejich protiklad. Jako klasické knihy, 

které nás potěší a ke kterým se budeme vracet. 

Ač se Bohumír Prokůpek věnoval své fotografické volné i komerč-

ně zaměřené tvorbě na území celé republiky, zajímaly jej zejména 

národní parky a další chráněná území. Při mnoha jeho návštěvách 

v Podyjí i jinde jsem měl milou možnost jej doprovázet. Největ-

ší hodnotou byla pro nás svoboda potulky českou a moravskou 

krajinou. Ostatně svobodou ducha, tvorby i pohybu byl prodchnut 

celý autorův život. Krajinu vnímal jako živý organismus. V jeho po-

jetí byla místem koexistence lidí a přírody. Člověk a jeho doteky 

v krajině zajímaly Bohumíra stejně jako příroda civilizací nedotče-

ná. Velkým potěšením a zároveň potřebou mu byla fotografie di-

voké přírody, pralesa, jak sám starosvětsky zdůrazňoval. Vstupoval 

do těchto míst proto, aby reportoval stav onoho světa mystických 

bytostí a magických krajin, kde se živé organismy stávají symboly. 

Po Váchalově příkladu se toulal lůnem přírody, aby nám prostřed-

nictvím svých fotografií sdělil nejen, co viděl, ale čeho se dotýkal, 

co cítil a co slyšel. Být alespoň na pár chvilek součástí přírody, to 

byl pro Mirka ten potřebný energetický zdroj, ze kterého čerpal  

při svém bytí v „civilizaci“. Byl člověkem se vzácným darem druž-

nosti, byl svorníkem rozličných společenství lidí, byl autoritou, která 

stavěla mosty mezi námi. Ovlivňoval svými postoji různá umělec-

ká i jiná uskupení a společenství. A zároveň dovedl všechny lidi, 

se kterými se setkával, inspirovat a odměnit svou nezaměnitelnou 

dobrosrdečností a humorem. Ctil své předky, rodinu i místo, odkud 

pocházel. Ctil život a svobodu.

Věříme, že soubor knih Národní park Podyjí potěší čtenáře. Je dár-

kem nejen jim, ale i tomuto výjimečnému chráněnému území k jeho 

nedávným dvacetinám. Především je však uměleckým i lidským od-

kazem Bohumíra Prokůpka.

 Tomáš Rothröckl

 ředitel Správy Národního parku Podyjí
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zatím podrobněji poznány jen některé skupiny hmyzu — brouci, 

motýli, ploštice, několik čeledí blanokřídlých, dvoukřídlých, z méně 

druhově bohatých řádů též vážky, rovnokřídlí a síťokřídlí. Z ostat-

ních skupin byli systematicky zkoumáni měkkýši, žížaly, některé 

skupiny korýšů, mnohonožky, stonožky, okrajově i pavouci, štírci 

a další. Ve většině těchto taxonů byly v Podyjí nalezeny druhy po-

prvé zjištěné na území ČR či Moravy, druhy v jiných oblastech vy-

mizelé či nesmírně vzácné, u méně probádaných skupin, jako jsou 

drobní zástupci blanokřídlých, bylo již popsáno i několik druhů no-

vých pro vědu vůbec.

Brouci (Coleoptera) — představují v ČR druhý nejbohatší hmyzí řád 

s více než 6000 zjištěnými druhy. Obývají téměř všechny typy vod-

ních i pozemních stanovišť. Často velmi vyhraněné nároky na po-

travu a prostředí jsou příčinou velké druhové pestrosti, ale záro-

veň mizení některých citlivých druhů. Na území středního Podyjí 

bylo zatím zjištěno více než 2200 druhů. Jejich skutečný počet je 

zřejmě mnohem vyšší. Většina zde žijících velkých střevlíků (rod 

Carabus) jsou zástupci středoevropské lesní fauny. K nápadným 

druhům patří náš největší střevlík kožitý (C. coriaceus) a krásně 

modře zbarvený střevlík vrásčitý (C. intricatus). Střevlík Scheidlerův 

(C. scheidleri) obývá zachovalé nížinné louky Dyjsko-svrateckého 

úvalu a je významným druhem Znojemska. V menších tůních vý-

chodně od Znojma a v Národním parku Podyjí bývá občas nalezen 

největší vodní brouk světa vodomil černý (Hydrophilus piceus). Vý-

znamným faktorem biologické rovnováhy teplomilných doubrav je 

překrásný krajník pižmový (Calosoma sycophanta) a krajník hnědý 

(C. inquisitor), kteří se živí housenkami. Stejná stanoviště vyho-

vují i zlatohlávkovi skvostnému (Potosia aeruginosa), největšímu 

zástupci této skupiny u nás. Přirozené doubravy teplých poloh, ze-

jména v NP Podyjí a na Purkrábce, obývají tesařík obrovský, tesařík 

broskvoňový (Purpuricenus kaehleri) a poměrně hojně i náš největší 

brouk roháč obecný (Lucanus cervus). Zbytky pralesovitých poros-

tů poblíž Vranova nad Dyjí a Bítova představují útočiště některých 

významných kovaříků žijících v dutinách, např. druhu Limoniscus 

violaceus. Ve zbytcích jedlových porostů je možno objevit kozlíč-

ka mřížkovaného (Acanthocinus reticulatus). Na kmenech starých 

hlavatých vrb ve východní části Znojemska lze najít velmi vzácného 

tesaříka drsnorohého (Aegosoma scabricorne) a v trouchu těchto 

stromů potom páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

106  /

FAUNA (Antonín Reiter, Martin Škorpík) 

Fauna středního Podyjí je oproti jiným stejně rozsáhlým oblastem 

České republiky neobyčejně druhově bohatá. Tato pestrost je dána 

celou řadou faktorů. Nejdůležitějším z nich je, že regionem pro-

bíhá hranice dvou zoogeografických provincií — území s typickým 

druhovým složením živočišstva. Stýká se zde provincie evropských 

listnatých lesů (konkrétně její podprovincie hercynská, zaujímající 

většinu plochy Čech) s provincií panonskou, tvořící výběžek evrop-

ských stepí. Zatímco druhy charakteristické pro evropské listnaté 

lesy obývají většinu území naší republiky, panonské druhy, mezi 

něž patří např. drop velký, linduška úhorní či myšice malooká, zvy-

šují druhové bohatství právě jen jihomoravských nížin. Určitý vliv 

ve středním Podyjí má i oblast alpská, která je zde reprezentována 

některými druhy měkkýšů (zemoun skalní) a do níž patří i teprve 

nedávno na našem území zjištěný obojživelník čolek dravý. Dalším 

faktorem zvyšujícím pestrost fauny je tzv. říční fenomén. Hluboké 

údolí s inverzními polohami na dně i s velmi teplými a suchými 

polohami na hranách, s nejrůznějšími sklony a orientacemi svahů 

pokrytých lesem, sutěmi i tvořených skalními stěnami, střídání 

horninových podkladů a na nich závislého vegetačního krytu, to 

vše vytváří obrovské množství míst se specifickým mikroklimatem 

a dalšími podmínkami, jež umožňují v těsné blízkosti přežívat dru-

hům s překvapivě odlišnými nároky. V podélném směru se pak ta-

kové enklávy v údolí často střídají a umožňují migraci podhorských 

prvků po jeho dně až do velmi malých nadmořských výšek, stejně 

jako teplomilných stepních prvků po prohřátých skalních ostrožnách 

až hluboko do podhorských lesních celků. Nemalý vliv na současné 

druhové složení má i vývoj celé oblasti v období od poslední doby 

ledové, neboť se zdá, že po celou tuto dobu zde zůstaly zachová-

ny lokality nepokryté lesem, které umožnily přežití dalších speci-

fických druhů (stepník rudý). V některých nepřístupných místech 

údolí se naopak lesní porosty plně rozvinuly, nebyly příliš ovlivněny 

hospodářskou činností člověka a zachovaly si tak přirozené dru-

hové složení. Pochopitelně i lidské osídlení, které v nížinné oblasti 

a na okraji svahů Českého masivu proběhlo velmi časně, mělo zá-

sadní vliv na složení současné fauny. Ve srovnání s rostlinami je 

počet živočišných druhů řádově vyšší a prostudovanost fauny tedy 

odpovídajícím způsobem menší. Poměrně ucelené jsou již poznatky 

o obratlovcích, druhová pestrost jednotlivých skupin zde předsta-

vuje asi 50–80 % druhů obývajících území ČR. Z bezobratlých jsou 



Bavorská územní expanze po drtivé porážce Maďarů (roku 955) 

a kolonizace Východní marky (Rakouska) ve 2. polovině 10. století 

a 1. polovině 11. století měly fatální důsledky pro vytvoření dnešní 

hranice mezi Dolními Rakousy a Moravou na řece Dyji. Morava v té 

době neměla ústřední státní správu a pronikání drobné bavorské 

šlechty do slovanských oblastí mezi Dunajem a Dyjí tak bylo snad-

né. Stará moravská nobilita mohla v reakci na to povolat na pomoc 

polského krále Boleslava Chrabrého, jehož oddíly Moravu obsadily 

v prvních dvou dekádách 11. století. Poláky vystřídal kníže Oldřich 

se synem Břetislavem z rodu Přemyslovců, kteří mezi roky 1019-

1029 připojili Moravu trvale k českému státu. Noví páni Moravy 

však nedokázali udržet jižní hranici blíže k Dunaji a bavorskou ko-

lonizaci zastavili právě až na linii Dyje, což bylo potvrzeno císařem 

Jindřichem III. v roce 1041. Levý břeh řeky se tak nově stal pohra-

niční nárazníkovou oblastí mladého přemyslovského státu.

Na skále nad soutokem Rakouské a Moravské Dyje, nedaleko od vy-

vráceného staromoravského hradiště, vystavěli Bavoři nový hrad 

Raabs, centrum původně říšského hrabství. Jako další opěrný bod 

Východní marky na Dyji vznikl Hardegg (Hardek), rovněž centrum 

hrabství. Okamžitou odpovědí českého knížete Břetislava I. bylo 

zesílení staromoravských hradů Znojma (Znaim), ještě v poloze 

na Hradišti, a Bítova (Vöttau). Obě přemyslovské pevnosti s ar-

cikněžskými (velkofarními) kostely se staly správními a církevními 

středisky pro široké okolí a v dobách ohrožení sloužily jako útočiště 

pro vesnické obyvatelstvo. Střežily také důležité brody, přes které 

vedly obchodní stezky z centra Čech do Pannonie (tj. do dnešního 

Maďarska) a z oblasti Solné komory (Salcburska) do Polska. 

Po smrti Břetislava I. a jeho syna Spytihněva II. byla správa Moravy 

rozdělena mezi dvě údělná knížectví — olomoucké a brněnsko-zno-

jemské. Z této doby (zhruba z let 1061–1067) pochází první písem-

ná zmínka o Znojmě a Bítově. Český kníže Vratislav II. tehdy daroval 

šestidenárový desátek z obou hradů a desátek z cla a mostného 

u brodů Dyje staroboleslavské kapitule. Díky vojenským úspěchům 

tohoto slavného knížete se po roce 1081 podařilo hranici na Dyji 

mírně upravit tak, že u Znojma a Bítova vznikla poměrně rozlehlá 

„předmostí“ na pravém (tedy rakouském) břehu Dyje. Jednalo se 

o oblast vymezenou dnes body Frejštejn — Šafov — Vranov a Hnani-

ce — Jaroslavice — Hrádek. K posílení obrany těchto území, jež byla 

bezprostředně vystavena útokům z Východní marky, zejména ex-

panzi hrabat z Hardeggu, vznikly ke konci 11. století další pevnosti —  

STŘEDOVĚKÁ HISTORIE (Jiří Kacetl) 

Jak vidno z přehledu pravěkých dějin, krajina v povodí řeky Dyje 

má bohatou a pohnutou historii, sahající do velmi dávných dob. 

Středověk přinesl nový faktor — vznikla státní organizace. Pody-

jí se ocitlo na pomezí dvou států a právě hranice mezi Moravou 

a Dolními Rakousy, která se téměř před tisícem let ustálila zhruba 

na linii řeky Dyje, jednoznačně udávala náplň historických událostí 

až do 20. století.

Rozlehlé výšinné sídliště na Hradišti u Znojma bylo po celé 9. sto-

letí významným mocenským střediskem na západním okraji jádra 

Velké Moravy. Etnicky slovanské obyvatelstvo obývalo v té době 

oba břehy řeky Dyje, a to od jejího soutoku s Moravou proti prou-

du až po ústí Želetavky, kde se nalézalo tzv. Palliardiho hradisko 

u Vysočan a hradisko Bítov — předchůdce pozdějšího hradu. Dal-

šími svědky civilizace z oné doby jsou mohylníky naproti Bítovu 

a u Uherčic. Na dnešní rakouské straně Dyje sahal velkomoravský 

vliv dále na západ na horní Dyji k pozdějšímu hradu Raabs (Rakous) 

a městu Waidhofen (Bejdov), odkud běžela pomyslná hranice k ji-

hovýchodu přes Horn do údolí řeky Kamp, kde se nacházela mo-

hutná výšinná pevnost Thunau. Dále k jihu se Velkomoravská říše 

dotýkala až severního břehu Dunaje. Řeka Dyje tedy byla ve velko-

moravské době vnitrostátním tokem a mocenské sídlo na Hradišti 

u Znojma ovládalo širokou okolní krajinu do všech světových stran. 

Křesťanství zde velmi pozvolna zapouštělo kořeny díky misionářům 

z oblasti bavorského Pasova a posléze zejména díky cyrilometoděj-

ské misi. Prvním křesťanským svatostánkem v oblasti byla nejspíše 

rotunda (sv. Hippolyta?) stojící v místech dnešního proboštského 

kostela na Hradišti. 

Kořistnické vpády kočovných Maďarů na počátku 10. století sice 

způsobily zánik ústředních center Velké Moravy na dolní Moravě, 

oblast horního ani středního Podyjí však nijak zásadně nepozname-

naly: archeologické prameny hovoří o kontinuitě osídlení na větši-

ně zdejších hradišť. Část obyvatel z vypleněných dolnomoravských 

úvalů prchala před Maďary na západ do bezpečnějších končin, takže 

zde dokonce vznikla i nová sídliště. Okolo roku 950 se aktivity Ma-

ďarů opět zintenzivnily (válka s německým králem Otou I.). Požá-

rový horizont i pozdější historiografické tradice naznačují, že právě 

v této době mohla sídelní centrum na Hradišti u Znojma postihnout 

jakási válečná pohroma. Hradiště ji však přestálo, o čemž vypovídají 

sídelní aktivity archeologicky doložené do 1. poloviny 11. století.
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Andělský mlýn (Engelsmühle), původně zvaný Horní mašovický 

mlýn (Obere Maispitzer Mühle) — mlýn v Mločím údolí nedaleko 

Mašovic. Byl postaven roku 1522 mlynářem Šimonem Vonovicem 

na pozemku hradišťského probošta. Z této doby se dochovala 

sgrafitová výzdoba. Barokně byl upraven za probošta Šalomouna 

Frendla roku 1695, renovován v roce 1831. Na konci 19. století 

oblíbená výletní restaurace. V 1. polovině 20. století byl opuštěn. 

Andělský mlýn je svázán pověstí s nedalekým Čertovým mlýnem.

Bezkov (Weskau) — menší obec v údolíčku Gránického potoka, 

7 km severozápadně od Znojma. V okolí jsou dokumentovány nále-

zy z mladší doby kamenné. V listinách se Bezkov poprvé připomíná 

k roku 1252 již jako pevná součást panství křížovníků s červenou 

hvězdou na Hradišti. Už tehdy se v okolí obce pěstovalo víno a mezi 

povinnostmi bezkovských poddaných vůči vrchnosti na Hradišti 

bylo například dovážení pitné vody z místních studní. Nad obcí se 

nacházel panský rybník.

Bítov (Vöttau) — obec a hrad ležící poblíž soutoku Želetavky s Dyjí, 

13 km jihovýchodně od Jemnice. V okolí se našla mladopaleolitická 

štípaná industrie, doklady osídlení v neolitu kulturou s moravskou 

malovanou keramikou, dále eneolitické nálezy na ostrožně dnešní-

ho hradu a nálezy jevišovické kultury na ostrozích Horka a Hradiš-

tě u Cornštejna. Na výšinných sídlištích byl život i v době bronzové 

a železné. Z Bítova pochází pěkná bronzová spona s osmičkovitě vi-

nutým lučíkem. Středověký hrad Bítov v meandru Želetavky navázal 

na velkomoravské hradisko z 9. století a patří k nejstarším a největším 

hradům na Moravě (první písemná zmínka z let 1061-1067). Původně 

dřevěno-hlinitý zeměpanský hrad byl ve 30. letech 13. století doplněn 

o kamennou, dodnes dochovanou břitovou věž. Kamenné palácové 

jádro vzniklo za vlády Přemysla Otakara II. Na začátku 14. století se 

hrad ocitl jako dědičné léno v rukou rodu Bítovských z Lichtenbur-

ka, kteří se o něj pečlivě starali až do svého vymření v roce 1576. 

Ve 14. století byl hrad výrazně rozšířen, zvětšen byl i hradní palác. 

Na konci 15. století byla před ním postavena štítová zeď se dvěma 

III.
velmi často ve svém nově vystavěném domě. Ve Znojmě vystavo-

val roku 1938 v rámci českých impresionistů (společně s Panuš-

kou, Obrovským, Lolkem, Loukotou, Vacátkem, Naskem, Kalvo-

dou, Hudečkem, Malým, Zikmundem, Stříbrným, Procházkou aj.). 

Posmrtné výstavy ve Znojmě se uskutečnily v letech 1956 a 1995.

V počátečním období tvorby byl ovlivněn lyrickým romantismem, 

později kavánovským naturalismem, po roce 1904 tvořil pod vli-

vem prvků německé secese a francouzského impresionismu, kdy 

s úspěchem řešil problém reflexe světla a atmosféry zcela v duchu 

moderní evropské malby. Po roce 1910 se zvolňuje jeho rukopis 

do expresivně pojatých skvrn s typickou paletou žlutých, zelených, 

fialových a okrových tónů.

188  / /   189 


