Jihomoravské

oBCE

na pomEzí
nÁroDního parkU poDyJí

nástin historie
malebných podyjských obcí

kostel barokizován. V Zadních Hamrech je klasicistní kaple sv.
Heleny z roku 1815. V městečku je řada hodnotných domů,
bývalých mlýnů a drobných církevních památek.

Podmyče (Pomitsch)
Ves na horním konci Junáckého údolí (dříve Kainzengraben)
se poprvé připomíná r. 1323. Od svého počátku až do novověku byla příslušenstvím nedalekého vranovského hradu,
později zámku. Etnicky čistě německá obec byla 26. 6. 1945
vysídlena. Na oválné návsi zaujme bývalá škola (1900) a barokní kaple sv. Markéty s výraznou věží z r. 1721. Zástavba
při silnici směrem na Vranov a rakouský Felling vznikla v 19.
a 20. století.
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Jihomoravské obce, které ze západní, severní a východní
strany lemují Národní park Podyjí, upoutají každého návštěvníka vysokou úrovní historické autenticity a malebným zasazením do zdejší jedinečné krajiny. Na západě vznikly tyto vsi
jako příslušenství mocného knížecího, později markraběcího
hradu ve Vranově nad Dyjí, na východě byly součástí panství
velkých církevních řádů z Hradiště a Louky u Znojma. Obyvatelstvo obcí až na jednu výjimku hovořilo před rokem 1945
vesměs německy. Doufejme, že se přerušenou minulost
v dnešní sjednocené Evropě podaří postupně zacelit.
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Vranov nad Dyjí (Frain an der Thaya)

Onšov (Windschau)

Městečko na ostrohu řeky Dyje, 18 km západně od Znojma,
je velmi starého založení. Vzniklo již v 11. stol. jako podhradí
důležitého zeměpanského hradu. V 16. století Vranov prosperoval, měl právo trhu, pečeti a znaku a byl opevněn. Za
třicetileté války značně zchudl. R. 1680 přišla velká morová
epidemie, kterou připomíná mariánský sloup na náměstí.
V okolí se těžilo zlato, stříbro a zejména železná ruda (Hamry).
V l. 1799–1882 tu byla v provozu proslulá továrna na keramické zboží. V 2. pol. 19. stol. se Vranov stal centrem soudního
okresu a díky krásným okolním přírodním scenériím vyhlášeným letoviskem. V l. 1930–1934 byla nad Vranovem vybudována velká přehradní nádrž. Majoritní německé obyvatelstvo
bylo z městečka vysídleno v divoké fázi v květnu a červnu
1945. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je v jádru pozdně románský, podobně v sousedství stojící karner. R. 1720 byl

Dříve též Unašov, situovaný nad Švýcarským údolím severovýchodně od Vranova, se poprvé uvádí r. 1323 jako příslušenství vranovského hradu. Na konci středověku zpustl, byl
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< Titulní strana: Záhumenní cesta ústící u staré lisovny
na návsi v Popicích
1 Pohled na městečko Vranov z vyhlídky horního
zámeckého nádvoří

2 Kaple sv. Markéty v Podmyčích
3 Jedna z onšovských stodol
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ale v polovině 16. století znovu osídlen. Majoritní německé
obyvatelstvo bylo vysídleno 20. 6. 1945. Na návsi stojí pozdně barokní kaple sv. Anny z r. 1754. Mimořádně hodnotný je
klasicistní dům čp. 4. a roubená stodola v usedlosti čp. 25,
která je jednou z posledních roubených staveb v Podyjí. Kromě drobných poklon a křížů je pozoruhodným krajinotvorným prvkem samostatně položený obecní hřbitůvek.

Lesná (Liliendorf )
Vesnici na pláni severovýchodně od Vranova, poblíž prameniště Klaperova potoka, založil v místě vymýceného lesa
vranovský pán Josef Hilgartner rytíř z Lilienbornu teprve
r. 1794. Odtud i česky přijímaný název Liliendorf. Brzy sem
byla přivedena zemská silnice ze Znojma do Jemnice. Odněmčení zahájené divokým odsunem 20. 6. 1945 se projevilo
i v přejmenování obce na nepůvodní „Lesnou“. Kostel sv. Terezie byl dokončen r. 1868 na místě starší zvonice. Proslulý
větrný mlýn holandského typu byl postaven r. 1850, inspirován Bergmannovým mlýnem v rakouském Recu. Řada hodnotných průčelí domů pochází z poslední čtvrtiny 19. stol.
Na návsi je dnes Muzeum motocyklů.

5

stavěn (1748) a v klasicismu doplněn o nové kněžiště (1831).
Naproti stojí pozdně barokní fara. Školní budova pochází
z let 1808–1811. Původní hřbitov kolem kostela byl r. 1824
přesunut k silnici na Lukov.

Čížov (Zaisa)
Ves na vysoké pláni mezi údolími Dyje a Klaperova potoka,
při staré stezce ze sousedního rakouského Hardeku do moravských Štítar, náležela od svého založení k příslušenství
vranovského hradu (1323). R. 1515 se jmenuje mezi pustými osadami, v polovině 16. stol. byla ale znovu osídlena. Na
konci 19. století se obec silně poněmčila, odsun 20. 6. 1945
postihl zhruba tři čtvrtiny obyvatel. Od roku 1960 je Čížov
součást Horního Břečkova. Pozdně barokní filiální kaple Bolestné Panny Marie, dříve zasvěcená Čtrnácti pomocníkům,
pochází z r. 1787. Kasárna finanční stráže ČSR dnes slouží
jako Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí. Naproti lze
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Horní Břečkov (Ober-Fröschau)
Obec nad úžlabím Březinky poblíž jejího soutoku s Klaperovým potokem vznikla na staré cestě z Hardeku do Znojma
a poprvé se připomíná r. 1323 jako příslušenství vranovského hradu. R. 1600 náležela pánovi nedalekého Nového
Hrádku, za třicetileté války zpustla a poté byla obnovena.
Majoritní německé obyvatelstvo bylo vysídleno 19. 6. 1945.
Farní kostel sv. Klimenta je v jádru raně gotický, v baroku pře6

4 Úhledná návesní fronta v Lesné/Liliendorfu
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5 Záhumenky Horního Břečkova s věží kostela sv. Klimenta
6 Zahrada v Čížově, pro jejíž oplocení byla použita místní
ortorula

spatřit poslední pozůstatek ženijně-technických zátarasů
„železné opony“.

Lukov (Luggau)
Městys vysoko na levém břehu Dyje, nedaleko Vraní skály
a Nového Hrádku, vznikl nejspíš ve 12. stol. na stezce z rakouského hradu Chýje/Kaja na Moravu. Lukovský kostel náležel r. 1284 louckým premonstrátům. R. 1358 získává Lukov
směnou moravský markrabě Jan Jindřich, který buduje nedaleký Nový Hrádek, a obec se tak stává ústředím nového
panství, ke kterému je později připojen i hrad Šenkenberk.
V pol. 16. stol. byl Lukov povýšen na trhové městečko, záhy
však přičleněn k panství vranovskému. Po třicetileté válce byl
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od Podmolí až po rakouskou Fládnici/Niederfladnitz. Převažující německá část obyvatel obce byla 20. 6. 1945 odsunuta.
Na návsi stojí pozdně barokní kaple Panny Marie Bolestné
(1753).

Mašovice (Groß-Maispitz)
Velká obec nad údolím Mašovického potoka byla osídlena již
v mladší době kamenné, ze které pochází unikátní nález mašovické “Hedviky” (2007). První zmínka z r. 1141 prozrazuje,
že dva zdejší lány náležely znojemskému kostelu na Hradišti.
Od r. 1259 patřila celá obec hradišťským křižovníkům. Mašovice jsou z námi popisovaných obcí jedinou původní etnicky
českou. Východně při hradišťské silnici leží Mašovičky (Klein
Maispitz), poplužní dvůr z r. 1677. Farní kostel sv. Jana Křtitele, v jádru gotický, byl po husitských válkách obnoven (1446)
a v baroku přestavěn. Jižně od obce se až do roku 1996 nacházela vojenská střelnice.
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znovu dosídlen, převážně z Dolního Rakouska. Odsun většiny obyvatelstva proběhl 21. 6. 1945. Na jih od obce, na místě panského dvora zrušeného r. 1798, leží dříve samostatná
Nová Ves (Neudorf ). Pamětihodnostmi jsou pozdně barokní
farní kostel sv. Jiljí s farou, renesanční pranýř z r. 1606 a drobné církevní poklony a sochy.

Podmolí (Baumöhl)
Obec vznikla na pozemcích příslušných k louckému klášteru,
na staré cestě z Moravy přes ostroh Šobes do Rakous. R. 1252
se zde připomíná pole, které od markraběte dostali křižovníci z Hradiště. K Louce náleželo Podmolí po celý středověk
i novověk, vyjma let 1358–1433, kdy spadalo pod Nový
Hrádek. Po třicetileté válce bylo téměř pusté. R. 1871 koupil
zdejší zboží František Josef kníže Auersperk, majitel polesí
9

7 Opravená usedlost v Lukově

8 V zahradě v Podmolí
9 Celkový pohled na Mašovice od východu
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Hradiště u Znojma
(Pöltenberg bei Znaim)
Člověk si ostrožnu mezi údolím Dyje, Gránického a Pivovarského potoka oblíbil již v mladší době kamenné. Staří
Moravané zde v 8. a 9. století vybudovali významné opevněné městiště o rozloze více než 20 ha. Sem také z Podunají
přicházeli první křesťanští misionáři. Po připojení Moravy
k přemyslovským Čechám (1029) bylo Hradiště s velkofarním kostelem a proboštstvím sv. Hippolyta jedním ze tří
ústředí země. Přesunutím správní a pevnostní funkce na
protilehlou ostrožnu znojemského hradu po r. 1100 význam
Hradiště poklesl. R. 1240 daroval král Václav I. proboštství na
Hradišti pražským křižovníkům s červenou hvězdou, kteří při
proboštství založili špitál. V pozdním středověku byla osada kolem proboštství povýšena na městečko s právem trhu
i s opevněním. Křižovníci přestáli na Hradišti všechny dějinné zvraty s výjimkou husitství (1419–1430), protestantského
povstání (1619–1620) a komunistické totality (1960–1995).
R. 1920 se stalo Hradiště součástí Znojma. Z pamětihodností
jmenujme raně barokní proboštství, v jehož dvoře se nachází velkomoravský archeopamátník. V jádru gotický kostel sv.
Hippolyta byl r. 1766 zaklenut barokní kopulí s freskou F. A.
Maulbertsche. Naproti Znojmu byl postaven poutní (dříve
též farní) kostel sv. Antonína Paduánského (1662) a malá
kaple sv. Eliáše (1670). Na západním okraji obce u nového
hřbitova vyrostla r. 1832 klasicistní mariacelská kaple, díkůvzdání za záchranu před cholerou.
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Sedlešovice (Edelspitz)
Poloha napovídá, že ve středověku Sedlešovice patřily k bezprostřednímu zázemí premonstrátského kláštera v Louce,
založeného na protějším břehu Dyje r. 1190. Majetek ve vsi
získávali také znojemští měšťané. Obec značně utrpěla morovou epidemií r. 1680 a četnými povodněmi. Majoritní německé obyvatelstvo obce bylo vysídleno v letech 1945–1946.
Od r. 1961 se Sedlešovice staly součástí Nového Šaldorfu,
r. 1976 pak součástí Znojma. R. 1992 byla dvojobec Nový Šaldorf-Sedlešovice obnovena. Místní kaplička byla postavena
r. 1934. Nejslavnějším rodákem je pozdně gotický kameník
a stavitel Mikuláš ze Sedlešovic, který ve 2. třetině 15. stol.
vybudoval radniční věž ve Znojmě či gotický presbytář klášterní baziliky v Louce. Z jeho stavitelské hutě byl patrně odchován Šimon König, autor krásných pozdně gotických božích muk (1525), stojících ve svahu na západním okraji obce.

Konice (Deutsch-Konitz)
Byly založeny na prastaré stezce ze Znojma do rakouské
Kremže a Podunají, nedaleko Trauznického údolí. R. 1302 část
obce patřila premonstrátskému klášteru v Louce. V 16. stol.
se spolu s další vsí ze Znojemska, Mikulovicemi, dostaly do
majetku želivského kláštera a r. 1622 přešly ke klášteru strahovskému. Konice byly často sužovány požáry, zlo napáchala
i francouzská okupace roku 1809. Majoritní německé obyvatelstvo obce bylo odsunuto v l. 1945–1946. R. 1980 se Konice
staly součástí Znojma. Obci dominuje farní kostel sv. Jakuba
Většího, pseudogotická novostavba z let 1908–1909, stojící
na místě zbořeného staršího kostela. V obci jsou také pozoruhodné drobné sakrální památky.
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10 Hradiště od jihu: (vlevo) křižovnické proboštství
u sv. Hippolyta, (vpravo v popředí) kaple sv. Eliáše
a kostelík sv. Antonína (vpravo v pozadí)

11 Hlavní uliční fronta v Sedlešovicích
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Bolestné (1816) ve vřesovišti na havranické cestě, obnovená
ze sutin r. 1993. V rodném domě Karla Postla alias Charlese
Sealsfielda (1793–1864), původně křižovníka, později světově proslulého spisovatele a politického glosátora, bylo
díky iniciativě Dr. Harranta z Vídně r. 2013 otevřeno muzeum
s knihovnou.

Havraníky (Kaidling)
Ačkoli název obce na staré stezce ze Znojma do Kremže je
slovanského původu, zasvěcení kostela sv. Linhartovi (Leonardovi) ukazuje na osidlování z Bavorska. První zmínka
z roku 1269 dokládá existenci fary v držení premonstrátů
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Popice (Poppitz)
Podobně jako Konice leží i Popice na staré obchodní stezce ze Znojma do Kremže. R. 1190 byly základním majetkem
kláštera v Louce, od r. 1240 však patřily křižovníkům s červenou hvězdou na Hradišti u Znojma. Do stejné doby datujeme i slavnou vinařskou tradici obce. Popické desátkové víno
mohlo být jako jediné “mimoznojemské” víno šenkováno ve
městě Znojmě. Majoritní německé obyvatelstvo obce bylo
vysídleno v l. 1945–1946. V obci jsou unikátně dochovány
domy z konce 18. až 19. stol. včetně stodol, lisoven a sklepů.
Farní kostel sv. Zikmunda byl v pozdní gotice a raném baroku přestavován. Fara byla po r. 1668 upravena do podoby
letní rezidence hradišťských proboštů. Ze stejné doby pochází i bývalý proboštský desátkový sklep s lisovnou. Drobné církevní památky souvisejí s poutní cestou ze Znojma ke
Třem Dubům; nejvýznamnější z nich je kaple Panny Marie
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z Louky. Ve 14. století patřily Havraníky pánům z rakouského hradu Chýje/Kaja, kteří je roku 1377 prodali křižovníkům
z Hradiště. V roce 1734 lehla celá obec popelem. Majoritní
německé obyvatelstvo bylo odsunuto v divoké fázi v létě
1945. Havraníky se pyšní dochovaným souborem obytných
i hospodářských staveb z 18. a 19. stol. Vinné sklepy a lisovny
jsou soustředěny ve sklepní ulici. Farní kostel byl vystavěn
nově v l. 1815–1816, ze staré stavby přežila jen robustní věž.
Hodnotný barokní inventář kostela pochází ze zrušeného
augustiniánského kláštera ve Vratěníně. V obci i v okolí jsou
umístěny četné kamenné poklony a kříže.

Hnanice (Gnadlersdorf )
V údolí při moravsko-rakouské hranici, na prastaré stezce ze
Znojma do Podunají, pod prameny potoka Daníže, žili lidé
již ve střední době kamenné. Ves založili osadníci z Rakous
a Bavor a první písemná zmínka z r. 1201 prozrazuje jejich
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12 Konice se svojí pýchou – novogotickým kostelem
sv. Jakuba Většího
13 Popické architektonické dominanty uprostřed vinic a sadů:
vlevo poutní mariánská kaple, uprostřed kostel sv. Zikmunda

14 Masivní věž kostela sv. Linharta při pohledu z jedné
z havranických zahrad
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základní obživu – pěstování vína. Od r. 1228 patřila ves cisterciačkám z oslavanského kláštera, desátky zde vybírali i loučtí
premonstráti. S rozmachem kultu sv. Wolfganga se Hnanice
staly jedním z nejstarších poutních míst na Moravě. Po úpadku oslavanského kláštera byla obec v roce 1542 přičleněna
k panství jaroslavickému a brzy povýšena na městečko. Po
vzniku Československa zde byla zřízena celnice a sídlo pohraniční stráže. Většinové německé obyvatelstvo obce bylo
v l. 1945–1946 vysídleno a kvůli “železné oponě” hrozil obci
zánik. Poutní kostel sv. Wolfganga se zázračnou studánkou
pochází z raného středověku, pozdně gotické trojlodí s věží
(1484–1510) vykazuje mimořádnou uměleckou kvalitu. Za
shlédnutí jistě stojí i místní sklepní ulice.
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
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tel.: +420 515 223 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz
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15 Gotický stavební klenot u zázračné studánky
sv. Wolfganga v Hnanicích
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