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A. Konstatační část
A.1

Úvod do problematiky

Druhá etapa projektu, která následovala rozsáhlé rešerši v první etapě, byla zaměřena
na rozpracování jednotlivých témat projektu „Zatopené kulturní dědictví jižní Moravy“. Etapa
byla zaměřena na tvorbu dílčích výstupů, vzájemné představení jednotlivých témat, hledání
návazností a společných tematických oblastí.
Práce byla založena na uspořádání a následném detailnějším prozkoumání údajů
z podkladů, získaných v první etapě. Následovalo podrobné studium údajů, jejich
chronologické uspořádání a hledání souvislostí s cílem formulace dílčích témat, která byla
v této etapě presentována.
Průběžně, při nalezení nových materiálů, byla doplňována databáze podkladů,
prováděna terénní šetření, sběr fotodokumentace a pátrání po zdrojích nových informací.
Hlavní aktivita roku 2014 byla presentace dílčích výsledků formou přednášek na odborných
akcích a publikací článků v časopisech a sbornících a nadále směřuje ke společnému cíli, tedy
presentaci formou knihy a výstavy, které jsou hlavními výstupy projektu v roce 2016.
Projekt byl představen odborné veřejnosti více způsoby, aby se dostal do
povědomosti co nejširšího spektra odborníků z řad vodohospodářů, ekologů, biologů a
historiků. Dalším smyslem presentací projektu bylo, využít tuto cestu ke zvýšení možnosti
získání dalších materiálů ke sledovaným lokalitám.
Informativní představení projektu bylo hlavní řešitelkou uskutečněno těmito způsoby:
 formou článku v časopise Jižní Morava;
 formou presentace na 10. ročníku konference Říční krajina 10 se zaměřením
na problematiku řek a okolní krajiny 15.-17.10.2014 v Brně a v jejím sborníku;
 formou presentace na XXXII. Mikulovském sympoziu na téma „Voda
v dějinách Moravy“ Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika –
každodennost – rituály, které se konalo 22.-23.10.2014 v Mikulově.
Obsahem přednášek bylo představení projektu, zájmových lokalit, řešitelského týmu,
metodiky řešení, webových stránek a databáze podkladů. Úvodní přednášku vždy následoval
blok přednášek s odborným obsahem od jednotlivých řešitelů. Presentace a výběr témat byly
uzpůsobeny charakteru akce.
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A.2

Aktuální stav problematiky

Problematika byla řešena strukturálně v rámci jednotlivých témat. Řešení v roce 2014
probíhalo podle plánu, uvedeném v periodické zprávě za rok 2013.
V prvním roce řešení projektu byly činnosti zaměřeny prioritně na sběr materiálů ke
studovaným lokalitám. Do databáze projektu byly zaznamenány všechny nalezené podklady,
jako dokumentační materiály, archiválie, články, textové záznamy, mapy, výzkumné zprávy,
diplomové práce a jiné.
V roce 2014 pokračovalo doplňování záznamů do databáze projektu. Počet záznamů
se díky vysoké aktivitě řešitelů téměř zdvojnásobil. Současný počet záznamů v databázi je cca
600. Databáze je umístěna na webových stránkách projektu http://www.zatopenededictvi.eu/. Přístup je stejný, jako je uveden v periodické zprávě za rok 2013 (přihlášení pro
prohlížení: uživatelské jméno = guest, heslo = defenestr3). Struktura záznamů v databázi je
podobná jako v předchozím roce, tj. podle typu dokumentu převažují knihy (144), výzkumné
zprávy (124) a příspěvky ve sborníku (66); podle lokalizace převažuje VD Nové Mlýny (430),
následuje VN Vranov (54) a nejméně zastoupena je VN Brno (25); podle oblasti výzkumu
převládá biologie (141), historie (124) a jakost vody (113).
Shromážděné materiály byly v roce 2014 zpracovávány za účelem použití v další práci,
která byla orientována na jejich dílčí presentaci formou článků a přednášek. Materiály byly
podrobeny bližšímu studiu a byly z nich vybrány důležité informace, které budou dále
použity při tvorbě výstupů. Úkolem všech řešitelů v roce 2014 bylo připravit presentace
svých dílčích výsledků. Presentace byly předvedeny v rámci interní schůzky ve VÚV s cílem
koordinace jejich osnov při veřejné presentaci na odborných akcích.
Presentace všech příspěvků byla v roce 2014 naplánována na 2 konferencích různého
typu. První byl 10. ročník konference Říční krajina 10 se zaměřením na problematiku řek a
okolní krajiny, která proběhla 15.-.17.10.2014 v Moravském zemském archívu v Brně. Druhé
bylo XXXII. Mikulovské sympozium na téma „Voda v dějinách Moravy“ Člověk a voda
v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály, které se konalo 22.23.10.2014 v Mikulově. Na obou konferencích byl organizátory vytvořen samostatný blok,
pro představení dílčích výsledků projektu. Vystoupení na konferencích bylo velmi úspěšné a
projekt se tímto dostal do podvědomí širokého spektra odborné veřejnosti, kterou zaujal
zejména svým komplexním pojetím řešené problematiky a shromažďováním archivních
materiálů.
Za účelem získání dalších materiálů byly navštíveny obce Bítov a Pasohlávky. V Bítově
nám byl na obecním úřadě zapůjčen rozsáhlý unikátní obrazový materiál – diapozitivy se
zachycením života a přírodních podmínek starého Bítova před zatopením vodami Vranovské
nádrže. Sada cca 800 diapozitivů byla digitalizována a bude dále použita, zejména pro
presentaci na výstavě a publikaci v knize. Za účelem získání autentických informací bylo
zorganizováno setkání s pamětnicí zatopení starého Bítova, paní Binderovou. Setkání bylo
velmi přínosné, od sdílné paní jsme se dozvěděli množství jedinečných informací, které
budou dále využity v projektu. S podobným záměrem byla navštívena obec Pasohlávky a
pracoviště Povodí Moravy, s.p. ve Znojmě a v Dolních Věstonicích. I tam byla získána
fotodokumentace a zapůjčeny diapozitivy. Setkání s pamětníky obce Pasohlávky a návštěva
obce Kníničky je plánována v dalším období. Dále byla provedena terénní šetření biologů
v oblasti unikátních lokalit Novomlýnských nádrží. V roce 2014 proběhlo rovněž letecké
snímkování studovaných nádrží. Aktivně byla prováděna digitalizace získaných podkladů,
diapozitivů, fotografií, map apod.
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Hlavními cíli práce v roce 2014 byla tvorba výstupů typu Jrec, které jsou v této etapě
projektu plánovány.
Podobně jako v předchozím roce bylo nezbytné provést určité personální změny
v týmu a výších úvazků. Změny byly provedeny tak, aby nedošlo ke změnám v obsahu a
celkových mzdových nákladech a nebylo ohroženo plnění plánovaných cílů projektu. Změny
v úvazcích jsou uvedeny v Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 12/2013/OVV.
Zde uvádíme pouze provedenou náhradu řešitele dílčího tématu 6: Ing. Libor Chlubna
ukončil pracovní poměr a byl nahrazen Ing. Lukášem Smelíkem (nový řešitel), který od června
2014 převzal spolu s Mgr. Miriam Dzurákovou zpracování tématu 2.6: Stanovení
povodňového ohrožení.
Ing. František Pavlík, řešitel dílčího úkolu 2.5 „Změny způsobu využívání krajiny se
zaměřením na zemědělskou strukturu“, ukončil pracovní poměr ve VÚV TGM, v.v.i., ke dni
31.10.2014. Plánované práce na předmětném projektu byly z jeho strany provedeny do
konce října, v důsledku čeho byl dodržen plánovaný průměrný měsíční úvazek 0,2 a
vyčerpány mzdové prostředky pro rok 2014. Tím pádem odchod Ing. Pavlíka neměl v roce
2014 žádný vliv na řešení projektu a jeho rozpočet. V dalším roce bude nahrazen novým
pracovníkem. Bližší informace budou sděleny formou Žádosti o změnu projektu.
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B. Analytická část
Texty, popisující aktuální stav problematiky pro jednotlivá dílčí témata, jsou uvedeny
v následujících kapitolách. Texty vychází z podkladů, vypracovaných jednotlivými řešiteli
v rámci jejich témat. Témata jsou velmi odlišná, což se odráží na rozsahu, formátu, přístupu a
charakteru zpracování jednotlivých kapitol. Jejich úplné sjednocení by nebylo v této fázi
řešení projektu přínosem.

B.1 Zatopené kulturní dědictví jižní Moravy - historický vývoj oblasti jako
významného sídlištního regionu a migračního koridoru střední Evropy
B.1.1

Pravěké a časně středověké osídlení

V rámci přípravy databáze zatopených archeologických lokalit v nádrži Nové Mlýny
byl vyhodnocen a publikován výzkum kostela sv. Leonarda v Mušově. U příležitosti
šestisetletého výročí Lichtenštejnského urbáře z roku 1414 byly vyhodnoceny údaje v tomto
urbáři související s územím soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje související s rybářstvím, mlýny,
rybníky a lázněmi. Výsledky byly předneseny na XXXII. Mikulovském sympoziu „Voda na
soutoku Dyje, Jihlavy a Svratky v lichtenštejnském urbáři z roku 1414“. V další etapě prací
bude připravena tištěná verze pro sborník.
Pokračovalo doplňování databáze relevantní literatury jako podklad pro výstup v roce
2015.
B.1.1.1 .a
Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova za vlády císaře Marca
Aurelia Antonina
V prvním roce projektu (2013) byla věnována pozornost především databázi projektu.
Vložené záznamy lze rozčlenit na ty, které budou věcně použity pro zpracování navrhované
monografie s názvem Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova za vlády císaře Gaia
Octavia Augusta a Marca Aurelia Antonina a na ty, které je možné označit za podklady
využitelné v rámci celého projektu. Druhé jmenované lze zařadit mezi monografie či sbírky
pramenů (encyklopedické knižní publikace, na které se plně vztahuje autorský zákon). Jsou
k dispozici jen vybraným zájemcům (nacházejí se v osobním/nikoliv ústavním/vlastnictví).
Pro vlastní zpracování navrhované monografie bude využito celkem asi 90 záznamů
(které lze mj. označit za seznam literatury a dalších použitých podkladů /veřejně přístupných
zdrojů informací/). Jde celkem o 4 internetové adresy1 (informační portály) a o 87 monografií
(dostupných pouze v knižní podobě /zcela se na ně vztahuje autorský zákon/).
Na základě podrobného statistického vyhodnocení je možné uvedené publikace
rozčlenit na 19 encyklopedických děl (spolu s obecně historickými monografiemi), 23
1

Lze uvést především Archeologický ústav Akademie věd, ČR Brno, v. v. i., Detašované pracoviště Dolní
Dunajovice [online]. Dolní Dunajovice: Archeologický ústav Akademie věd, ČR Brno, v. v. i., 2013 (dostupný
z: http://www.marcomannia.cz/). Dále pak též velmi obsáhlou databázi římských říčních lodí – RGZM [online].
Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie, 2013. (dostupné z:
http://web.rgzm.de/).

11

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Periodická průběžná zpráva za rok 2014

vědecko-technických (včetně publikací popisujících úroveň hmotné kultury římské a
germánské) a na 45 věnovaných historii doby římské (převážně ve středoevropské
geografické oblasti). Všechny (v databázi projektu již uvedené) knižní informační zdroje
budou zahrnuty do seznamu použité literatury, jenž bude nedílnou součástí budoucí
publikace (plánované dokončení v roce 2015).
S ohledem na uvedenou (v současnosti zpracovávanou) monografii si dovolíme
zmínku jen o některých význačných odborných publikacích, ze kterých vycházíme. Základním
obecně historickým podkladem je český překlad anglického originálu o antickém Římu 2, dále
pak i rozsáhlé Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého3. S ohledem
na vysokou úroveň tehdejších konstrukcí námořních a říčních lodí bude v prvé řadě nutné
důkladně prostudovat jak původně anglickou (do češtiny již přeloženou) monografii
pojednávající v obecné rovině o vysoké úrovni antické techniky4, tak i publikaci o způsobu
života obyvatel, technice, řemeslech a obchodu v antickém Římě5. Při výčtu tzv. původních
pramenů bychom se měli zmínit např. o české sbírce překladů antických písemných pramenů
k dějinám střední Evropy6, Caesarovi7, Diónovi Cassiovi8, Héródianovi9, sbírce nazvané
Portréty světovládců10 či Tacitovi11. Pokud jde o tehdejší úroveň nejen stavitelství, ale i
dalších technických oborů, nelze jako původní pramen opomenout Vitruvia 12. Pro poznání
vojenství je neocenitelným zdrojem informací sbírka (do češtiny přeložených) latinských a
řeckých textů o antickém válečném umění13 (především Vegetius a Frontinus – též i Aineiás
Taktikos /nikoliv již Nepos/) a tzv. Pseudo-Hyginus (Hyginus Gromaticus14).
Pro poznání římských nepřátel – tj. jak Markomanů, tak Kvádů (včetně Sarmatů), je
možné využít stále aktuální publikace profesora tehdejší Masarykovy univerzity E. Šimka 15 –

2

ADKINS, Lesley a ADKINS, Roy. Antický Řím: encyklopedická příručka. V Praze: Slovart, 2012. 487 s. ISBN
978-80-7391-579-7.
3
BOATWRIGHT, Mary Taliaferro, GARGOLA, Daniel J. a TALBERT, Richard J. A. Dějiny římské říše: od
nejranějších časů po Konstantina Velikého. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 530 s. ISBN 978-80-247-3168-1.
4
CECH, Brigitte. Technika v antice. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-3786-7.
5
PAOLI, Ugo Enrico, ed. a GIANNELLI, Giulio, ed. Antický Rím. Vyd. 3. Bratislava: Tatran, 1975. 301 s.
Redakcie výtvarných literatúr; Zv. 203.
6
BARTOŇKOVÁ, Dagmar a RADOVÁ, Irena. Antické písemné prameny: k dějinám střední Evropy. Vyd. 1.
Praha: KLP, 2010. 158 s. ISBN 978-80-86791-65-4.
7
CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti: o válce gallské, o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské.
1. souborné vyd. Praha: Svoboda, 1972. 634 s. Antická knihovna; sv. 16.
8
DIO CASSIUS. Roman history. Reprinted ed. Cambridge: Harvard University Press, 2001–2006. 9 sv. Loeb
classical library. ISBN 0-674-99036-6. Dostupné z: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
9
HÉRÓDIANOS. Řím po Marku Aureliovi. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 313 s. Antická knihovna; sv.30.
10
Portréty světovládců. I, (Od Hadriana po Alexandra Severa). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1982. 355 s., [16] s.
obr. příl. Antická knihovna; Sv. 47.
Portréty světovládců. II, (Od Maximinů po Carina). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1982. 302 s. Antická knihovna; Sv.
49.
11
TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy. Vyd. 3., přeprac. Praha: Svoboda, 1975. 554 s. Antická knihovna; sv.
27.
TACITUS, Publius Cornelius. Z dějin císařského Říma. Vyd. 1. (Dějiny 2. přeprac. vyd.). Praha: Svoboda, 1976.
473 s. Antická knihovna; sv. 31.
12
VITRUVIUS POLLIO, Marcus. Deset knih o architektuře. Vyd. 2., přeprac., ve Svobodě vyd. 1. Praha:
Svoboda, 1979. 430, [1] s., 32 s. fot. příl. Antická knihovna; 42.
13
Antické válečné umění. 1. vyd. v tomto souboru. Praha: Svoboda, 1977. 618 s. Antická knihovna; sv. 36.
14
GEMOLL, G.: Hygini Gromatici liber de munitionibus castrorum, Lipsiae, 1879. Dostupné z:
http://archive.org/details/liberdemunitioni00hygiuoft.
15
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek 1. V Praze: Filosofická fakulta University
Karlovy, 1930. 159 s., 2 obr. příl. Sbírka pojednání a rozprav filosofické fakulty University Karlovy; [sv.] 16.
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řadu informací můžeme též nalézt v Droberjarově nedávno vydané encyklopedii16. Širší
znalosti o Germánech lze získat z podrobné monografie Schletteho17. Pokud jde o místní
archeologické průzkumy – jako zásadní dílo lze označit sborníky editované Droberjarem18 a
Stuchlíkem19 – též bychom se rádi na závěr zmínili o velmi názorné (k širšímu okruhu čtenářů
vhodně orientované) publikaci Komoróczyho20. V druhém roce projektu (2014) se pak
podařilo získat (prostřednictvím VTEI VÚV) ještě další dvě důležité publikace nezbytné pro
zpracování výše uvedené monografie21 22.
Původní předpoklad byl, že navrhovaná publikace bude mít cca 100 stran – s ohledem
na tu skutečnost, že v letošním roce byl zpracován rozsáhlý poznámkový aparát a provedeny
překlady řady původních řeckých a latinských pramenů (v současnosti má rozpracovaný text
rozsah cca 150 stran), lze předpokládat rozsah min. 200 stran (spíše 250).
Toto nové téma, které lze zařadit k části „Pravěké a časně středověké osídlení“.
Geografické vymezení je směřováno k Podpálaví – časové pak jen k době římské (v užším
smyslu k období vlády císaře Gaia Octavia Augusta a Marca Aurelia Antonina). Zpracovateli
jde o prokázání existence poměrně rozsáhlé plavby římských říčních lodí z Carnunta do
Mušova (v krátkém úseku Dunaje, po Moravě od Děvína po ústí s Dyjí a dále pak až po její
soutok se Svratkou /nedaleko od Mušova/ – největší intenzitu předpokládáme v závěru tzv.
markomanských válek – s největší pravděpodobností především jen v letech 179–180 n. l.).
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek 2. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy
university, 1935. 236 s., 2 mapy na příl. Spisy filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 40.
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Sv. 3. Část 1. Brno: Masarykova univerzita, 1949. 268 s.
Spisy Masarykovy univ. v Brně. Fil. fak.; Čís. 47.
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia: Kulturně historický obraz oblasti mezi Rýnem a horní
Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. Sv. 4. Vyd. 1.
Brno: Brněn. univ., 1953. 763, [1] s. Spisy filosofické fakulty university v Brně. Ř. historické literatury; Čís. 49.
ŠIMEK, Emanuel. Keltové a Germáni v našich zemích: kritická studie. Brno: Filosofická fakulta, 1934. 145 s.
Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně; č. 38.
16
DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Vyd. 1.
Praha: Libri, 2002. 456 s. ISBN 80-7277-106-X.
17
SCHLETTE, Friedrich. Germáni: mezi Thorsbergem a Ravennou: kulturní dějiny Germánů do konce doby
stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1977. 303 s., [64] s. obr. příl. Stopy, fakta, svědectví.
18
DROBERJAR, Eduard, ed. Archeologie barbarů 2010: hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem:
sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference, Hradec Králové, 6.–9. září 2010 = Archäologie der
Barbaren 2010: die Gräber und Gräberfelder der Germanen zwischen Elbe und Donau: Materialien der VI.
Frühgeschichtlichen Konferenz, Hradec Králové, 6.–9. September 2010. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2011. 504 s. Studia archaeologica suebica; 1. Sborníky. ISBN 978-80-244-2987-8.
DROBERJAR, Eduard, ed., KOMORÓCZY, Balázs, ed. a VACHŮTOVÁ, Dagmar, ed. Barbarská sídliště:
chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů:
(Archeologie barbarů 2007) = Siedlungen der Barbaren: chronologische, wirtschaftliche und historische
Aspekte ihrer Entwicklung aus der Sicht der neuen archäologischen Forschung: (Archäologie der Barbaren
2007). Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 542 s. Spisy Archeologického ústavu
AV ČR Brno; 37. ISBN 978-80-86023-89-2.
19
STUCHLÍK, Stanislav, ed. Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku = Das Gebiet des
Stausees von Nové Mlýny von der Urgeschichte bis zum Mittelalter. Brno: Archeologický ústav Akademie věd
České republiky, 2002. 503 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno; 20. ISBN 80-86023-49-4.
20
KOMORÓCZY, Balázs. Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou. Pasohlávky: Obec Pasohlávky, 2010.
38 s. ISBN 978-80-260-1465-2.
21
KLEINEBERG, Andreas et al. Germania und die Insel Thule: die Entschlusselung von Ptolemaios' "Atlas der
Oikumene". Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010. 131 s. ISBN 978-3-534-23757-9.
22
BREMER, Eckhard. Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen Militärlager an der Lippe.
Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 2001. 111 s. Veröffentlichungen der Altertumskomission für
Westfalen Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Band 12. ISBN 3-402-05037-4.
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V letošním roce (2014) byla především zkoumána možnost invaze římských legií (včetně
pomocných sborů) již za vlády císaře Gaia Octavia Augusta. Historickou situaci v předmětném
(kritickém) roce 6 n. l. však lze označit za poměrně rozporuplnou. K uvedenému tématu byl
zpracován příspěvek: „Měl Tiberius Claudius Nero v plánu v rámci chystaného útoku
směřovaného proti markomanskému králi Marobudovi v roce 6 n. l. využít k zajištění
zásobování římských legií říční lodě na řece Moravě?“ přednesený na XXXII. Mikulovském
sympoziu, konaném na téma: „Voda v dějinách Moravy – člověk a voda v dějinách: život –
prostředí – technika – každodennost – rituály“.
Zpracovatel (především na základě výsledných údajů uvedených v publikaci kolektivu
německých autorů23 – a též dodnes stále aktuálních názorů Šimkových24) se přiklání spíše
k názoru B. Komoróczyho25 než k Šedově26. Též zajímavý pohled na události v tomto roce a
situaci ve střední Evropě těsně po zlomu letopočtu lze nalézt v příspěvku Salače27 a
Kehneho28. Jako základní hypotézu, ze které lze následně (s ohledem na dobu římskou /tj.
osídlení germánské/ následující po odchodu Keltů) vycházet, je možné v současnosti označit
celkové pojetí Waldhauserovo uvedené v úvodu jeho encyklopedie29 – spíše než starší (přes
monumentálnost dodnes svým způsobem nepřekonané monografie) Dobiášovo30.

23

KLEINEBERG, Andreas et al. Germania und die Insel Thule: die Entschlusselung von Ptolemaios' "Atlas der
Oikumene". Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010. 131 s. ISBN 978-3-534-23757-9.
24
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek 1. V Praze: Filosofická fakulta University
Karlovy, 1930. 159 s., 2 obr. příl. Sbírka pojednání a rozprav filosofické fakulty University Karlovy; [sv.] 16.
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek 2. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy
university, 1935. 236 s., 2 mapy na příl. Spisy filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 40.
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Sv. 3. Část 1. Brno: Masarykova univerzita, 1949. 268 s.
Spisy Masarykovy univ. v Brně. Fil. fak.; Čís. 47.
ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia: Kulturně historický obraz oblasti mezi Rýnem a horní
Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. Sv. 4. Vyd. 1.
Brno: Brněn. univ., 1953. 763, [1] s. Spisy filosofické fakulty university v Brně. Ř. historické literatury; Čís. 49.
ŠIMEK, Emanuel. Keltové a Germáni v našich zemích: kritická studie. Brno: Filosofická fakulta, 1934. 145 s.
Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně; č. 38.
25
KOMORÓCZY, Balázs. K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u
Mušova (kat. úz. Pasohlávky, Jihomoravský kraj): kritické poznámky z pohledu římsko-provincionální
archeologie. Archeologie barbarů 2005: sborník příspěvků z I. protohistorické konference „Pozdně keltské,
germánské a časně slovanské osídlení“, Kounice, 20.–22. září 2005 = Archäologie der Barbaren: Materialien
der I. frühgeschichtlichen Konferenz „Die spätkeltische, germanische und frühslawische Besiedlung“, Kounice,
20.-22. September 2005. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2006. s. 155–205. ISBN
80-86756-11-4.
26
ŠEDO, Ondrej. Poznávání krátkodobých táborů římské armády v barbariku na sever od středního Dunaje.
Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada archeologická (M), Č. 6. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 2001. s 93–106. Studia archaeologica brunensia; [vol.] 6. ISBN 80-210-2745-2.
27
SALAČ, Vladimír. 2000 let od římského vojenského tažení proti Marobudovi: naše nejstarší historické výročí
a metodologické problémy studia starší doby římské. Archeologické rozhledy, 2006, roč. 58 (3), s. 462–485.
ISSN 0323-1267. Dostupné z: http://www.arup.cas.cz/wp-content/ uploads/2010/11/2006_3.pdf.
28
KEHNE, Peter, SALAČOVÁ, Helena a SALAČ, Vladimír. Vojenské podmanění Marobudovy říše plánované
na rok 6 po Kr. Augustem a Tiberiem: válka bez boje. Archeologické rozhledy, 2006, roč. 58(3), s. 447–461.
ISSN 0323-1267. Dostupné z: http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/ 2010/11/2006_3.pdf.
29
WALDHAUSER, Jiří. Encyklopedie Keltů v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2001. 591 s. ISBN 80-7277-0535.
30
DOBIÁŠ, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství
Československé akademie věd, 1964. 475 s.
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B.1.2

Středověká kolonizace a vytváření sítě osídlení od 13. Stol

V roce 2014 pokračoval výzkum pramenů pro zpracování zatopených obcí Bítova,
Kníniček a Mušova pro časový úsek od středověku (v návaznosti na prof. J. Ungera) do
poloviny 19. století (zpracovatel E. Kordiovský).
Byl proveden průzkum urbářů odpovídajících chronologicky zpracovávanému tématu:
BÍTOV
 fond G 10 Sbírka rukopisů, urbáře panství Bítov č. 700 (1612), č. 702 (po 1654/před 1664,
č. 701 (asi 1664), č. 704 (1709–1714), č. 697 (1695–1709), č. 705 (1709–1714), č. 703
(1733–1777),
 fond F 138 Velkostatek Bítov, urbáře panství Bítov č. 182 (1710), č. 183 (1710 –1733), č.
74 (1748).
KNÍNIČKY - urbáře panství Veveří, kam ves patřila, se nedochovaly.
MUŠOV
 fond F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů, urbáře inv. č. 6792 (1560), inv. č. 6794 (1574),
inv. č.7703 (1579).
Byl proveden průzkum existujících pozemkových knih:
BÍTOV
 fond C 17 Sbírka pozemkových knih, pozemkové knihy panství Bítov, kn. č. 183 (1783–
1879).
KNÍNIČKY
 fond C 17 Sbírka pozemkových knih, pozemkové knihy panství Veveří, kn. č. 2589 (1823–
1834), kn. č. 2537 (1837–1881).
MUŠOV
 fond C 17 Sbírka pozemkových knih, pozemkové knihy panství Mikulov, kn. č. 5287
(1800–1883), kn. č. 5376 (1784–1828), kn. č. 5317 (1827–1841), kn. č. 5289 (1835–1852).
Dále byly provedeny výpisy z fondu D 1 Lánové rejstříky pro Bítov (inv. č. 255 panství
Bítov), pro Kníničky (inv. č. 72 panství Veveří) a Mušov (inv. č. 138 panství Mikulov).
Byl proveden přepis základních pramenů k dějinám Bítova, Kníniček a Mušova z fondu
D 8 Vceňovací operáty stabilního katastru pro období před rokem 1848 – vceňovací operát
Bítov, sign. 2945, kart. 1076, vceňovací operát Kníničky, sign. 1433,kart. 533, vceňovací
operát Mušov, sign. 1605, kart. 593. Získané údaje byly porovnány s příručkou Gregora
Wolného: „Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschilder.“
Uvedené Vceňovací operáty z fondu D 8 by mohly být použity také jako edice pramene
v němčině, případně v českém překladu zpracovatele.
Byla provedena excerpce základní místopisné literatury, jejíž seznam byl uveden ve
zprávě za rok 2013, doplněná také o inventáře fondů F 138 Velkostatek Bítov (pro Bítov),
F 219 Velkostatek Veveří (pro Kníničky) a F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů Mikulov (pro
Mušov), uložených v MZA v Brně.
Veškerá excerpce a průzkum pramenů a literatury byly zaměřeny na získání informací o
dějinách zatopených obcí v 16 až 19. století, které budou střední částí historie těchto obcí od
první písemné zmínky až po jejich zatopení ve 20. století za účelem stavby vodních přehrad
Vranov, Kníničky a Novomlýnské nádrže.
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B.1.3

Hospodářský vývoj lokalit v období časného novověku

V kapitole Hospodářský vývoj lokalit v období časného novověku byly pro tuto etapu
projektu plánovány aktivity zaměřené na získání nových informací, doplňování databáze,
zpracování podkladových dat a jejich presentaci. Hlavním cílem bylo zpracování tématu o
válečných škodách z let v oblasti Novomlýnských nádrží a jeho publikace v recenzovaném
časopise.
Konkrétně byly uskutečněny následující činnosti:
 doplňování databáze
 Práce byla zaměřena na získání materiálů ze Státního okresního archivu Znojmo, kde byly
excerpovány materiály Archivu městečka Bítov  Bí/I (kar. 34), týkající se jednání o
likvidaci staré obce a výstavby Nového Bítova z let 19321935 (84 snímků), a zápisů
v obecní kronice z let 19231947 (99 snímků). V MZA Brno bylo pořízeno 65 snímků
z fondu Zemský úřad Brno  B40 z jednání kolem výstavby údolní přehrady Vranov z let
19211936, a 19 snímků Zemský výbor Brno  A9 s údaji o vyklízení obce a pozemků z let
19321934.
 cesta za pamětníky a starosty do zatopené obce Bítov,
 práce s databázovými podklady, jejich zpracování,
 Pro získání podkladů k dějinám Bítova byly excerpovány inventáře SOkA Znojmo, a to
ONV Znojmo (8 snímků) a AM Bítov (20 snímků). V MZA Brno byl excerpován inventář
fondu Zemský úřad Brno  B40 a Zemský výbor Brno  A9.
 presentace dílčích výsledků na XXXII. Mikulovském sympoziu,
 tvorba výstupů – článků, presentací,
 V rámci výstupů z archivních materiálů byla zpracována studie Válečné škody z let
19381945 v oblasti Novomlýnských nádrží, která byla publikována v časopise Jižní
Morava 2014, roč. 50, sv. 53, s. 257284 a která zahrnovala údaje z obcí dotčených
Novomlýnskými nádržemi (Nové Mlýny, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Strachotín,
Mušov, Nová Ves, Ivaň, Pavlov, Pasohlávky a Drnholec).
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B.2 Zatopené přírodní dědictví jižní Moravy - vývoj krajiny a změny přírodního
prostředí v souvislosti s budováním vodních děl
B.2.1

Změny přírodního prostředí vlivem vodohospodářských úprav

Tato kapitola je zaměřena na vývoj krajiny a změny přírodního prostředí v souvislosti
s budováním vodních děl. Při sběru podkladů v loňském roce jsme vyslovily myšlenku, že
vzhledem ke komplexnímu dopadu velkých vodohospodářských staveb na celou krajinu, je
třeba zájmovou oblast rozšířit i mimo plochy přímo zatopené přehradní vodou. Při hledání
příkladů uchování tradic života v nivě a s ním souvisejících drobných vodních staveb jsme
museli zajít ještě dál, na našem území je tradice natolik zpřetrhaná, že jsme po vhodných
příkladech museli pátrat v zahraničí. Tento postup jsme ostatně předjímali v plánu
pokračování projektu, který byl součástí zprávy za loňský rok.
Pro letošní rok byly pro vyhodnocení zvoleny tři zahraniční lokality, u kterých byly
nalezeny analogie s řešeným projektem.
V našem projektu se zabýváme lokalitami, kde již byly vodní nádrže postaveny. Při
hledání zahraniční analogie jsme se naopak zaměřili na lokalitu, kde je výstavba nádrží teprve
plánována. Takovou lokalitu jsme našli na řece Drávě, pravém přítoku Dunaje. Protéká Itálií,
Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem a částečně tvoří státní hranici posledně jmenované
země s Maďarskem. Právě v Chorvatsku je na Drávě plánována soustava nádrží
s hydroenergetickým využitím. Pro naše potřeby jsme využívaly především studii
vyhodnocení ekosystémových služeb nivy Drávy v lokalitě u obce Koprivnica zpracovanou
chorvatským Státním institutem ochrany přírody. Jedná se o 38 km dlouhý úsek řeky a
řešená plocha činí přibližně 201 km2. Kulturní hodnoty dotčené navrhovanou změnou patří
mezi ukazatele, které tato studie do hodnocení ekosystémových služeb započítává.
Zatímco na řece Drávě se zatím hledají argumenty, které by ochránili hodnoty její
údolní nivy, je na řece Sávě zcela odlišná situace. Téměř 200 000 ha přírodního lužního lesa
na středním toku Sávy slouží jako přírodní inundační prostor, chránící níže ležící obce před
povodněmi, aniž by zde bylo nutné budovat přehradní nádrž. Tyto přirozené retenční oblasti
jsou důležité nejen z hlediska ochrany před povodněmi, ale také v procesu využití vody
z vodních toků a hrají důležitou roli při obnově podzemních vod. V mezinárodním kontextu,
je oblast jedním z prvních příkladů, kde je ochrana před povodněmi založena na využití
přírodní údolní nivy, principu ve světě známém jako "prostor pro řeku". Díky tomu že si lidé
zavčasu uvědomili tuto nenahraditelnou hodnotu, nebyla přirozená niva a její tradice zničeny
a oblast dnes požívá národní, evropskou i mezinárodní ochranu jako Ramsarská oblast
Lonjsko Polje, která je naší druhou studijní lokalitou.
Řeka Sáva se v této oblasti stává řekou rovin. Za dlouhá léta řeka a její dynamika
změnily vzhled říčních břehů a krajiny, vytvořila zvýšené břehy zvané hřebeny, slepá ramena
a zaplavila nížiny, kde vytvořila obraz typické lužní krajiny nížinných řek, tak podobný
původní krajině zatopené pod hladinou nádrží Nové Mlýny. V lokalitě Lonjsko Polje se lidé
naučili mnoholetým soužitím s řekou vytvářet harmonii přírodních a kulturních krajinných
prvků. Uznali vodu jako určující faktor a spoléhali se na staré moudré přísloví, které shrnuje
tajemství úspěšného života v prostředí vystavenému povodněmi do věty - Žít s vodou, ne
proti ní.
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Tradice hospodaření v nivě, respektive tradice hospodaření v souladu s přírodou a
krajinou, se z naší krajiny vytrácí po dlouhá desetiletí. Přesto nalezneme oblast, kde se tyto
tradice zachovaly. V roce 1823 se po Dunaji vydali čeští kolonisté do tehdejšího pohraničního
pásma rakouské monarchie, aby zde v horách založili vesnice a těžili dřevo. Dnes jich tady
žije kolem 2000 v šesti ryze českých vesnicích (Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál,
Bígr, Šumice). Do dnešních dnů si krajané v Banátu uchovali zvyky a tradice, které si přivezli
z domova. Šetrné tradiční zemědělství zachovalo neporušenou krajinu s množstvím živočichů
i vzácných rostlin a ukazuje nám již zapomenuté postupy, dříve běžné i na území naší
republiky. Můžeme tedy bez nadsázky říci, že se jedná o jakýsi rezervoár kulturního dědictví.
Výsledky studia těchto lokalit byly shrnuty do příspěvku zařazeného do programu XXXII.
Mikulovského sympozia, zaměřeného na úlohu vody v historii, a budou publikovány v jeho
sborníku.
V oblasti spolupráce s dalšími zpracovateli jsme v loňské zprávě předpokládali další
spolupodílení na kvalifikaci a kategorizaci aluviálních či fluviálních vod pro potřebu mapování
historického vývoje toku. A skutečně se pro tyto potřeby podařilo zajistit „Srovnávací studii
fluviálních jezer Středního Polabí, Horní Lužnice a Horní Svratky“ zpracovanou RNDr. Petrou
Havlikovou, kterou se podařilo aplikovat na naše zájmové území.
B.2.2

Změny využívání vody v historických souvislostech

Také v této kapitole byly aktivity této etapy věnovány plnění plánovaných cílů, tj.
doplňování databáze, získávání nových informací, zpracování podkladů a presentace dílčích
výsledků. Výsledky byly zpracovány v dílčích tématech zaměřených na změny využívání vody
a jejich vliv na jakost vody (P. Sedláček, H. Mlejnková), na inventarizaci zdrojů znečištění a
jejich souvislost se změnami jakosti vody v povodí sledovaných nádrží (E. Kočková,
J. Ošlejšková), na změny jakosti podle chemických a mikrobiologických ukazatelů
(M. Pavonič, H. Mlejnková, E. Kočková) a změny jakosti podle biologických ukazatelů
(Z. Žáková, P. Sedláček). Uvedená dílčí témata byla v různých kombinacích presentována na
odborných akcích.
Část byla prezentována v odborných článcích „Dlouhodobé ovlivnění chemické a
mikrobiologické kvality vody vodním dílem Nové Mlýny” (M. Pavonič, E. Kočková) a „Vývoj
vlivu zdrojů znečištění na kvalitu vody na jižní Moravě“(E. Kočková, J. Ošlejšková)
publikovaných ve sborníku semináře „Říční krajina 2014” v Brně a současně na zmíněném
semináři prezentovaných ve formě ústních prezentací.
Dále byly v letošním roce na XXXII. Mikulovském sympoziu „Voda v dějinách Moravy”
prezentovány příspěvky na téma vlivu změn využívání vody na jižní Moravě na její jakost
kolektivu autorů: Z. Žáková, E. Kočková, J. Ošlejšková, M. Pavonič, P. Sedláček, H. Mlejnková:
„Vliv výstavby nádrží na jižní Moravě na jakost vody v tocích“, „Změny v užívání vody a její
analýza v historických souvislostech“, „Vývoj vlivu průmyslových zdrojů znečištění na kvalitu
vody na jižní Moravě“ a „Jak ovlivnily nádrže Vranov a Nové Mlýny rostlinná společenstva
v řece Dyji?“.
K tématu změn jakosti vody, jejího užívání, včetně zdrojů znečištění bylo
shromážděno velké množství literárních odkazů, které poskytují bohatý podkladový materiál
pro vyhodnocení stavu jednotlivých složek přírodního prostředí před vybudováním nádrží
Vranov a Nové Mlýny a po jejich vybudování. Byla provedena rešerše materiálů k hodnocení
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změn vodních rostlinných společenstev řeky Dyje z dostupných publikovaných údajů a
vyhodnocovány výsledky sledování, uskutečněných v rámci výzkumných projektů VÚV TGM
Brno, řešených od šedesátých let minulého století.
Řešení části týkající se fyzikálně-chemických ukazatelů jakosti vody bylo v roce 2014
zaměřeno zejména na zpracování materiálů a údajů týkající se kvality povrchové vody
s ohledem na kvalitu a množství povrchových vod v oblasti před a po výstavbě nádrží.
Získaná analytická data se týkala převážně VD Nové Mlýny, ke zbývajícím dvěma nádržím (VN
Vranov a zejména VN Brno) je v oblasti kvality povrchové vody k dispozici pouze omezené
množství dat, na základě kterých lze vliv nádrží vyhodnotit jen velmi obtížně.
Na Obr. 1 je uvedena mapka odběrových profilů VD NM. Nejvýznamnějšími profily
pro účely této studie jsou Drnholec reprezentující přítok do VD NM, a Nové Mlýny – odtok
(dále N.M.–odtok). Méně významné jsou profily Mušovská hráz a Dolní Věstonice, které
navzájem oddělují jednotlivé nádrže. Dále jsme sledovali i doplňkové odběrové profily
Hevlín, Ladná a Pohansko. Pro posouzení vlivu přitékající Svratky s Jihlavou byly sledovány i
odběrové profily Ivaň a Vranovice.
Obr. 1: Mapka umístění odběrových profilů pro posouzení vlivu VD Nové Mlýny

Pro účely tvorby výstupů byla použita a zpracována analytická data získaná od jen
ČHMÚ, Praha, Povodí Moravy, s.p., Brno a Výzkumného ústavu vodohospodářského
T. G. Masaryka, v.v.i., Praha – pobočka Brno. V Tab. 1 jsou souhrnně uvedeny počty dat,
která jsme měli k dispozici.
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Tab. 1:

Přehled dostupných údajů pro vyhodnocení vlivu VD Nové Mlýny na kvalitu vody
ČHMÚ
Pov. Moravy
VÚV T.G.M.
CELKEM
Hevlín
10 196
–
–
10 196
Drnholec
7 388
2 313
13 677
23 378
Mušovská hráz
534
–
7 160
7 694
Jihlava – Ivaň
–
–
10 107
10 107
Dolní Věstonice
1 001
–
–
1 001
Nové Mlýny – odtok
–
2 526
3 179
5 705
Ladná
484
–
–
484
Pohansko
5 744
–
–
5 744
CELKEM
25 347
4 839
34 123
64 309
z toho zákl. chemie
16 532
3 086
27 492
47 110
kovy
6 595
1 243
3 999
11 837
mikrobiol. a biol.
2 220
510
2 632
5 362
Na Obr. 2 je časový průběh organického znečištění v období 1979–2002
reprezentovaného ukazatelem BSK (biochemická spotřeba kyslíku) vyjadřujícím obsah
biologicky rozložitelných látek. U dalších parametrů organického znečištění (chemická
spotřeba kyslíku CHSK, celkový organický uhlík TOC) je průběh obdobný. Na obrázku je v roce
1989 zřetelně vidět zprovoznění čistírny odpadních vod v závodu na výrobu kyseliny
citrónové v rakouském Pernhofenu na řece Pulkavě, která ústí nad VD NM do Dyje.
Obr. 2: Časová závislost hodnot BSK v odběrových profilech Drnholec,
Mušov a Nové Mlýny–odtok (data VÚV)

Obr. 3 vyjadřující průměrné roční koncentrace BSK v období 1989–2002 dokumentuje
dlouhodobý pokles organického znečištění, přičemž ovlivnění tohoto znečištění nádržemi
VD NM je minimální.
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Obr. 3: Roční průměrné koncentrace BSK v období 1989–2002

Na Obr. 4 a Obr. 5 jsou zajímavé sezónní průběhy koncentrací dusičnanového dusíku
a celkového fosforu s výraznými a pravidelně se opakujícími maximy a minimy, zejména na
odtoku z nádrží, což souvisí převážně s biologickými procesy v nádržích.
Obr. 4: Časová závislost koncentrací dusičnanového dusíku na přítoku a odtoku z VD NM
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Obr. 5: Časová závislost koncentrací celkového fosforu na přítoku a odtoku z VD NM

Na Obr 6 je zřetelný obdobný sezónní průběh i u arsenu, který patří do stejné skupiny
v periodické tabulce prvků. Vzhledem k tomu, že arsen často doprovází fosfor, lze
předpokládat, že se arsen do nádrží dostává spolu s fosforem v odpadních vodách z praní
prádla.
Obr. 6: Časová závislost koncentrací arsenu na přítoku a odtoku z VD NM
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U většiny kovů dochází vlivem VD Nové Mlýny ke snížení jejich koncentrací, kdy však
dochází k usazování těchto kovů v sedimentech nádrží. U většiny těžkých kovů (Cu, Zn a
zejména Cd, Pb, Ni, Hg) je též vidět dlouhodobé zlepšování, kdy koncentrace na přítoku i na
odtoku mají klesající tendenci.
Obr. 7: Časová závislost koncentrací síranů na přítoku a odtoku z VD NM

Závěrem lze shrnout, že pro vyhodnocení dlouhodobého vlivu vodního díla Nové
Mlýny na fyzikální, chemickou, mikrobiologickou a částečně i biologickou kvalitu povrchové
vody byla pro účely řešení projektu použita dostupná data ze tří významných institucí.
Ukazatele organického znečištění, obsahu nutrientů a zejména kovů odhalily zajímavé
závislosti a skutečnosti. Zjištěné problémy zvyšujících se hodnot síranů, chloridů,
konduktivity a další parametrů zasluhují doplnění o novější data a bližší prozkoumání
vyslovených hypotéz.
Plnění stanovených cílů biologické části na rok 2014:
 Celkem bylo uloženo do databáze 215 odkazů – 95 v roce 2013, 120 v roce 2014.
 Byla prováděna literární rešerše z materiálů, uložených do databáze a předána do
datového skladu k využití dalších řešitelů. Celkem bylo zpracováno přibližně 60
odkazů z databáze.
 Byla vypracována prezentace na konferenci “Říční krajina” (15.-17. 10. 2014 v Brně) a
odeslán článek do sborníku pod názvem: „Změny rostlinných společenstev v řece Dyji
po vybudování vodních nádrží Vranov a Nové Mlýny” a presentace a článek do
sborníku na Mikulovské sympozium: „Jak ovlivnily nádrže Vranov a Nové Mlýny
rostlinná společenstva v řece Dyji?”.
 Byly vyhodnocovány staré biologické rozborové materiály z lokalit v oblasti VN Nové
Mlýny a z řeky Dyje nad a pod VN Vranov.
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Popis prací v roce 2014:
-

-

-

-

-

-

-

B.2.3

Bylo provedeno vyhodnocení údajů o společenstvech vodních a bažinných rostlin
v zátopovém území nádrže Vranov před napuštěním nádrže s využitím práce
HIMMELBAUR W., STUMME E. (1923).
Údaje o sledování řasové flóry v zátopové oblasti nádrže Vranov před jejím
napuštěním (před rokem 1930) se nám zatím nepodařilo získat, proto pro
vyhodnocení změn řasové flóry nad a pod nádrží Vranov byly použity novější
dostupné údaje ze sledování fytoplanktonu a fytobentosu v Dyji nad nádrží Vranov
v profilu Drosendorf (monitoring v rámci Česko-rakouské komise hraničních vod
v období 1988-1999) a Podhradí a v profilu pod nádrží Vranov (monitoring v rámci
projektu „Podyjí – Thayathal“, řešeného v letech 1991-1994 ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T.G.M. Brno).
Pro hodnocení vodních a bažinných makrofyt v zátopovém území soustavy nádrží
Nové Mlýny (1975-1988) bylo možno vycházet z publikovaných výsledků rozsáhlého
floristického průzkumu zátopového území, prováděného před vybudováním nádrží,
který shrnul Husák (1984, 1994). Podílela se na něm řada odborníků, kteří tuto oblast
studovali v minulosti, ale převážně se zaměřením na suchozemskou vegetaci. Zápisy
fytocenologických snímků byly prováděny semikvantitativní odhadovou metodou
podle BRAUN-BLANQUETA .
Soustavnější sběr dat o výskytu vláknitých řas v zátopové oblasti vodního díla Nové
Mlýny a jejich okolí započal teprve v roce 1975 – výsledky byly čerpány z práce Ettl,
H., Gardavský A., Marvan, P. 1984.
Výsledky sledování řasových společenstev volné vody (fytoplanktonu) řeky Dyje nad a
pod soustavou nádrží Nové Mlýny, jednotlivých nádrží po jejich napuštění a
jednotlivých přítoků byly čerpány z monitoringu, prováděného systematicky
pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. Brno od šedesátých let
minulého století a též pracovníky dalších institucí (Povodí Moravy Brno, Botanického
ústavu ČSAV Třeboň aj.).
Byly detailně zpracovány a graficky vyhodnoceny datové podklady z tohoto
monitoringu, uložené v archivu a databázi Z. Žákové (Biotes Brno) pro prezentace na
konferenci Říční krajina a na konferenci Voda a Morava v Mikulově.
U VN Brno se zatím nepodařilo získat dostatečné množství údajů pro posouzení změn
vodních a bažinných rostlin po vybudování nádrže. Získávání potřebných dat je
obtížné, vzhledem k tomu, že monitoring složek přírodního prostředí byl před druhou
světovou válkou a na začátku války (v období 1936-1940) prováděn jen sporadicky.

Historický vývoj tras vodních toků

V prvním roce řešení projektu (2013) bylo shromážděno, prostudováno a do databáze
literatury vloženo 18 informačních zdrojů týkajících se možností studia změn tras vodních
toků a jejich kvantifikace. Dále byly zajištěny historické mapové podklady jako základ pro
analýzu změn tras vodních toků. Práce s nimi (vektorizace) byla otestována v prostředí
geografického informačního systému. V roce 2014 byla plánována postupná vektorizace
vodních ploch a vodních toků a prvotní analýza změn vodních toků a ploch v čase,
vyhledávání dalších zdrojů informací a jejich doplňování do databáze. Plánované aktivity byly
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v roce 2014 provedeny, tj. Vektorizace tras vodních toků a břehových linií vodních ploch
(Obr. 8), tedy převedení historických map z rastrového formátu do formátu vektorového pro
všechny tři vodní díla a jejich blízké okolí. Důvodem bylo umožnění analýz prostorových dat
v prostředí geografického informačního systému, spočívajících v zjištění rozdílů v délce a
tvaru tras vodních toků včetně poříčních tůní jako i rozdílů ve výměrách vodních ploch a
jejich vývoj v čase. Jednalo se o časově náročnou práci vyžadující pozornost operátora.
Vzhledem k charakteru mapových podkladů, které představovali naskenované a
georeferencované tištěné mapové díla značného stáří, kde bylo často velice obtížné
identifikovat vodní tok nebo vodní plochu (nejasná černobílá směs toků, silnic, sídel a
stínovaného reliéfu), bylo nutné vizuálně komparovat historickou mapu s novějšími nebo
aktuálními mapovými podklady. Výsledky následných prvotních prostorových analýz byly
prezentovány na XXXII. Mikulovském sympoziu pod názvem příspěvku „Vývoj vodních toků a
vodních ploch v zatopených územích jižní Moravy“.
Obr. 8: Vektorizované vodní toky a vodní plochy (VN Nové Mlýny)

Za účelem získání detailnějších dokumentačních materiálů k vodním nádržím před
jejich výstavbou byla navštívena pracoviště Povodí Moravy v Dolních Věstonicích a Znojmě
jako i obecní úřady v Pasohlávkách a Bítově. Skenováním různých druhů poskytnutých
historických materiálů (kronik, studií, diapozitivů, map, fotografií apod.) byly shromážděny
velice cenné informace o trasách a charakteru vodních toků v minulosti (Obr. 9). Taktéž byla
navázána spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a
Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, které poskytly diplomové, resp.
disertační práce na téma analýzy vývoje fluviálních jezer a říčních koryt (např. Svobodová,
2013; Hastíková 2012). Do databáze literatury bylo na základě výše uvedeného doplněno 8
záznamů.
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Obr. 9: Tok Dyje u Babky (tvar a trasa koryta)

B.2.4

Změny krajinného pokryvu

Práce v kapitole Změny krajinného pokryvu byly v této etapě orientovány na plnění
plánovaných cílů, tj. získávání nových informací, zpracování podkladů a presentace dílčích
výsledků. M. Havlíček z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
v. v. i. se aktivně zapojil do prezentování výsledků výzkumu z projektu NAKI Zatopené
kulturní a přírodní dědictví na konferencích Říční krajina v Brně (15.-17.10.2014) a
Mikulovské sympozium s tématem „Voda v dějinách Moravy“ v Mikulově (22.10.23.10.2014). Hlavním cílem byla publikace článku autorů M. Havlíček, P. Halas, J. Lacina,
H. Mlejnková „ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY U JIHOMORAVSKÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ“
v recenzovaném časopise Acta Pruhoniciana.
Na základě Smlouvy o dílo č. 413/2014/O/1 uzavřené mezi Výzkumný ústavem
vodohospodářským T.G. Masaryka, v. v. i. a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i. dne 17. 2. 2014 byly v roce 2014 vytvořeny a poskytnuty:




vektorové mapové vrstvy změn využití krajiny (land use) ve formátu ESRI shapefile
v S-JSTK pro tři modelová území – vodní nádrž Brno, vodní nádrž Vranov, vodní dílo
Nové Mlýny v zatopených územích a taktéž v zázemí vodních děl,
podrobné mapy využití krajiny s detailní strukturou krajinných prvků využitelných pro
posouzení změn erozních poměrů v zájmovém území vodního díla Nové Mlýny
s vysokým podílem zemědělských ploch,
rastrové topografické mapy 1:10 000 z let 1959-1968 z území vodního díla Nové
Mlýny, vodní nádrže Brno a vodní nádrže Vranov,
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B.2.5

publikace článku v časopisu Acta Pruhoniciana,
přehled změn využití krajiny v modelových územích s tabelárními a grafickými
výstupy.
Změny způsobu využívání krajiny se zaměřením na zemědělskou strukturu

V prvním roce řešení projektu byly práce zaměřeny na prověřování zdrojů dostupných
dat, jejich pořizování a následné shromažďování. Získané datové podklady byly po
prostudování evidovány a ve vybraných případech také digitalizovány. Záznamy o těchto
pořízených podkladových datech byly vkládány do elektronické databáze projektu. Hlavním
cílem řešení projektu v roce 2014 bylo ve spolupráci s VÚKOZ, v.v.i. sestavení podrobných
map využívání krajiny řešených vodních nádrží se zaměřením na zemědělskou strukturu
v časových údobích před a po výstavbě vodních děl a určení vlivu změn využívání krajiny na
ztrátu půdy vodní erozí.
Práce v tomto roce řešení projektu se zaměřovaly především na stanovení změn
využívání krajiny v jednotlivých časových údobích, především před a po výstavbě řešených
nádrží se zaměřením na zemědělskou strukturu. Na tyto aktivity navazovalo určení vlivu
změn využívání krajiny na ztrátu půdy vodní erozí na příkladu vodní nádrže Nové Mlýny.
a) Změny využití krajiny
Dlouhodobé změny v krajině byly analyzovány za použití vrstev prostorových objektů
vytvořených vektorizací nad mapovými sadami starých map v prostředí ArcGIS. Pro
systematické sledování změn využití krajiny ve třech modelových územích vodních nádrží
Brno, Nové Mlýny, Vranov bylo využito celkem šest mapových sad vojenských topografických
map a současné základní mapy. Použity byly tyto mapové podklady:
 Druhé rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836-1841)
 Třetí rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876)
 Československé reambulované mapy 1:25 000 (1933-1945)
 Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1953-1955)
 Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1990-1991)
 Základní mapa ČR 1:10 000 (2006)
Pro účely sledování vývoje vodních ploch byla modelová území vymezena jako zázemí
současných vodních děl. Ovlivnění využití krajiny vybudováním vodních nádrží bylo
hodnoceno v širším kontextu, proto byla modelová území chápána jako nejbližší okolí
vodních nádrží ve vzdálenosti 1 km od aktuální vodní hladiny. Aktuální vodní hladina vodních
nádrží byla převzata z databáze ZABAGED.
Při přípravě map využití krajiny byla použita metodika Výzkumného ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., (Skokanová, 2009). Tato metodika rozlišuje 9
základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a
chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha.
Pro sledování detailní struktury krajiny byly využity reambulované československé mapy
v měřítku 1 : 25 000 (1933, 1945), které zachycují strukturu krajiny před napuštěním vodní
nádrže a bez vlivu kolektivizace zemědělství. Při detailní struktuře krajiny byly sledovány
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následující kategorie využití krajiny: bažina, cesta, hráz, hřiště, lada, les, lom, louka, pole,
rozptýlená zeleň, sídlo, sad, vinice, voda, zahrada, železnice (Skokanová, 2006).
Uvedenými postupy s využitím jednotlivých datových zdrojů bylo stanoveno 9 kategorií
využití krajiny pro jednotlivá časová období viz Tab. 2 – 4.
Tab. 2: Vývoj využití krajiny v okolí vodní nádrže Brno
Kategorie využití
krajiny
orná půda
trvalý travní porost
zahrada a sad
vinice
les
vodní plocha
zastavěná plocha
rekreační plocha
ostatní plocha
Celkem

18361876 19381953 19912006
1838
1945
1992
35,8 40,8
40,1 35,9
22,1 18,8
13,5
8,3
6,2
1,4
2,3
3,4
0,0
0,1
0,3
0,8
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,6 47,0
45,4 47,2
44,7 44,0
2,0
2,0
5,6 10,1
10,1
9,5
1,1
1,8
2,4
3,0
8,4
9,6
0,0
0,0
0,0
1,6
12,3 14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0

Tab. 3: Vývoj využití krajiny v okolí vodní nádrže Nové Mlýny
Kategorie využití
krajiny
orná půda
trvalý travní porost
zahrada a sad
vinice
les
vodní plocha
zastavěná plocha
rekreační plocha
ostatní plocha
Celkem

193319541841 1876 1945
1955
1991 2006
41,9 46,1
43,0
47,5 40,4 38,5
33,9 29,9
30,0
24,6
3,0
4,7
0,3
0,2
0,2
0,7
4,2
1,8
3,6
3,5
4,9
3,0
3,7
4,1
15,5 15,4
16,2
17,3
5,6
8,4
2,6
2,5
2,2
3,1 38,3 37,0
2,2
2,4
3,4
3,7
4,3
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,6
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
100,0 100,0
100,0
100,0 100,0 100,0

Tab. 4: Vývoj využití krajiny v okolí vodní nádrže Vranov
Kategorie využití
krajiny
orná půda
trvalý travní porost
zahrada a sad
vinice
les
vodní plocha
zastavěná plocha
rekreační plocha
ostatní plocha
Celkem

18381841
1876 1933 1954 1990 2006
26,8 30,5 25,3 20,4 19,7 19,1
9,3
8,7
3,4
5,7
2,5
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,1 56,8 58,6 60,0 59,9 60,1
2,6
2,8 10,6 11,2 11,4 11,5
1,2
1,2
2,1
2,1
2,5
2,6
0,0
0,0
0,0
0,6
3,8
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Dlouhodobý vývoj využití krajiny na území a v okolí všech tří vodních nádrží vykazuje
shodné rysy ve výrazném úbytku podílu trvalých travních porostů, největší úbytek byl
evidován u vodního díla Nové Mlýny a souvisel především se vznikem tohoto vodního díla
(Tab. 3). Přesto i před budováním vodních nádrží podíl trvalých travních porostů průběžně
klesal. U vodního díla Nové Mlýny byly nenávratně zatopeny lužní lesy a podíl lesů je zde ze
všech tří vodních nádrží nejnižší. Naopak v zázemí vodní nádrže Vranov se podíl lesů po
budování vodního díla snížil pouze nepatrně. Podíl lesů u vodní nádrže Brno (Tab. 2) se snížil
i po vybudování nádrže. Specifickým způsobem využití krajiny v okolí vodních nádrží jsou
rekreační plochy, které postupně vznikly v zázemí všech tří vodních děl. Nejvyšší podíl
rekreačních ploch je v současnosti v okolí vodní nádrže Brno, která leží v zázemí velkého
sídla. Také v okolí vodní nádrže Vranov je významný podíl rekreačních ploch (Tab. 4).
b) Stanovení ztráty půdy vodní erozí
Posouzení míry ohroženosti pozemků vodní erozí bylo provedeno v okolí vodní
nádrže Nové Mlýny ve dvou časových obdobích – před a po vybudování nádrže. Vycházelo se
ze základní metody pro hodnocení intenzity vodní eroze na území ČR, tzv. univerzální rovnice
ztráty půdy USLE:
G = R . K . L . S . C . P [t. ha-1.rok-1]; kde:
G je průměrná roční ztráta půdy [t. ha-1.rok-1], R faktor erozní účinnosti deště [-], K
faktor náchylnosti půdy k erozi [-], L faktor délky svahu [-], S faktor sklonu svahu [-], C faktor
ochranného vlivu vegetace [-], P faktor vlivu protierozních opatření [-].
Stanovení R faktoru
Pro obě posuzovaná časové období (před a po vybudování nádrže) byla využita
průměrná roční hodnota faktoru erozní účinnosti deště R = 40 MJ.ha -1.cm.h-1 platná pro
Českou republiku na základě dlouhodobé řady pozorování (Janeček a kol., 2012). Tato
hodnota vstupovala do výpočtu jako konstanta.
Stanovení faktorů K, C a P
Pro stanovení K faktoru bylo pro obě posuzovaná časová období využito údajů
z celostátní databáze BPEJ. Na základě hlavní půdní jednotky byla přiřazena každému
elementu vektorové vrstvy BPEJ hodnota K faktoru (Janeček a kol., 2012).
Stanovení hodnot C faktoru pro jednotlivá časová období vycházelo ze zkušeností
hospodařících subjektů v jihomoravském regionu. Pro období před vybudováním nádrže, tj.
období 40. let 20. století, pro které byla sestavena mapa využití krajiny, se předpokládala
průměrná hodnota C faktoru = 0,179. Pro období po vybudování nádrže, tj. současný stav, se
předpokládala průměrná hodnota C faktoru = 0,325. Hodnoty K a C faktoru byly převedeny
do rastrové podoby. P faktor vstupoval do výpočtů před návrhem opatření jako konstanta
P = 1.
Stanovení faktoru LS
Topografické faktory se počítají dohromady jako LS faktor. Pro plošně rozsáhlá území
je metodicky doporučeno pro stanovení LS faktoru použit program USLE2D (Govers a Van
Oost, 2000) vyžadující data ve formátu Idrisi, která jsou s využitím programu LS Converter
převedena do ASCI kódu. Pro stanovení LS faktoru byl tedy použit program USLE2D, kde byl
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zvolen algoritmus podle McCoola (1987), který využívá metodu výpočtu LS faktoru uvedenou
v RUSLE (Revided Universal Soil Loss Equation). Výhodou této metody je plošné vyjádření LS
faktoru. Pro stanovení faktoru LS je nutno zajistit či vygenerovat digitální model terénu
(DMT). Pro období před výstavbou nádrže Nové Mlýny byl DMT s prostorovým rozlišením
10 m vytvořen jako kombinace výškových poměrů ze dvou období. Jako první byly
vektorizovány vrstevnice z vojenské mapy v měřítku 1:10 000 z 50. let minulého století.
Vektorizace proběhla pouze v území, které je v současnosti zaplaveno vodní nádrží Nové
Mlýny a v jeho blízkém okolí. Zbytek terénu, který se v průběhu času měnil jen minimálně,
byl dotvořen na základě výškového modelu z databáze ZABAGED. Pokud byl rozdíl v průběhu
vrstevnic z databáze ZABAGED a z historické vojenské mapy v okolí nádrže výrazný, byl ještě
korigován podle historické vojenské mapy. Pro období po výstavbě nádrže byl DMT sestrojen
z dat databáze ZABAGED.
Dále je pro stanovení LS faktoru nutná vrstva „pozemků“ rozčleňuje území na dílčí
odtokové plochy. Výpočet vychází z předpokladu, že hranice mezi dílčími plochami působí
jako překážky pro plošný povrchový odtok, čímž zde dochází k přerušení odtoku. Tím se
snižuje délka odtokové dráhy a faktor L délky svahu. Pro období před výstavbou nádrže byla
využita vrstva historického využití krajiny, viz postup výše. Pro období po výstavbě nádrže
byla využita vrstva LPIS. Po provedení výpočtů byla konverzí dat vytvořena rastrová mapa LS
faktoru vstupující do finálního výpočtu ztráty půdy.
Výsledná mapa erozního ohrožení v jednotlivých časových obdobích viz Obr. 10 a 11
je tedy součinem jednotlivých faktorů v podobě rastru či konstanty. Výpočty průměrné ztráty
půdy vodní erozí probíhaly v prostředí geografických informačních systémů (GIS).
Obr. 10 Míra historického erozního smyvu – okolí nádrže Nové Mlýny.

30

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Periodická průběžná zpráva za rok 2014

Obr. 11 Míra současného erozního smyvu – okolí nádrže Nové Mlýny.

Tab. 5 uvádí dosažené výsledky ztráty půdy v jednotlivých obdobích (před a po
vybudování vodní nádrže). Porovnání průměrných hodnot ztráty půdy 5,3 t.ha -1.rok-1
v období před vybudováním nádrže a 9,4 t.ha-1.rok-1 v období po vybudování nádrže
v řešeném okolí nádrže potvrdilo předpoklad, že stav krajiny v období 40. let 20. století
účinněji chránil půdu před vodní erozí. V prostoru současné vodní nádrže pak průměrná
hodnota erozního smyvu dosahovala pouze 0,14 t.ha-1.rok-1.
Tab. 5: Dosažené hodnoty ztráty půdy v t.ha-1.rok-1
Celá řešená oblast
(včetně plochy
Oblast okolí nádrže
Období nádrže)
(bez plochy nádrže)
1940
4,4
5,3
2014
9,4
9,4
Výsledkem činností prováděných v tomto roce je především vytvoření podkladů pro
následnou tvorbu certifikovaných map. Dosažené výsledky činností prováděných v roce 2014
byly také publikovány na konferenci Říční krajina 2014.
B.2.6

Stanovení povodňového ohrožení

V rámci řešení části kapitoly týkající se změn vývoje krajiny a přírodního prostředí
v souvislosti s budováním vodních děl je cílem ve vybraných zatopených lokalitách zmapovat
a orientačně stanovit míru potenciálního ohrožení způsobeného povodňovými událostmi
před výstavbou vodních děl.
V prvním roce řešení byly činnosti vázány k zajištění a studiu podkladů, které budou
dále vstupovat do analýzy povodňového ohrožení. Pozornost byla soustředěna na lokalitu VD
Nové Mlýny. Do projektové databáze bylo vloženo celkem 5 záznamů souvisejících s jeho
výstavbou a rovněž metodika, v souladu se kterou bude povodňové ohrožení na lokalitách
hodnoceno.
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V rámci řešení dílčího úkolu bylo pro rok 2014 naplánováno zajištění relevantních
podkladů i pro lokality Bítov a Kníničky. Dále bylo plánováno shromáždění historických
fotografií a příprava historických mapových podkladů pro všechny tři lokality. Tyto jsou
primárně potřebné k orientačnímu stanovení původních kapacit koryt před výstavbou
vodních děl, což je první krok nezbytný pro analýzu povodňového ohrožení zájmových lokalit.
V prvním roce řešení bylo stanoveno, že míra povodňového ohrožení lokalit před
výstavbou vodních děl bude hodnocena dle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a
povodňových rizik (Drbal a kol, 2012).
V roce 2014 byly práce na dílčím úkolu zaměřeny na dosažení realizace prvního kroku
nezbytného pro hodnocení povodňového ohrožení (dle Obr. 12), a to stanovení orientační
kapacity koryta toku ve všech třech zájmových lokalitách.

Obr. 12 Schéma hodnocení míry povodňového ohrožení a škod v zájmových lokalitách
Stanovení orientační
kapacity koryta toku
Kvantifikace
povodňového nebezpečí

Odhad míry
povodňového ohrožení

Vyhodnocení max. ohrožení
pro danou lokalitu

Odhad potenciálu
povodňových škod
Dostupné podklady
Pro odhad základních parametrů původního koryta - šířky a hloubky a identifikace
typu povrchu koryta - lze použít nespočet různých materiálů. V průběhu roku proběhlo
detailnější seznámení s lokalitami Bítov (Vranovská přehrada) a Kníničky (Brněnská
přehrada), kde byl k dispozici dostatek podkladových materiálů.
Primárně se při řešení vychází z historických podkladových materiálů textových i
grafických, které jsou dostupné v různé kvalitě, podrobnosti a míře kompletnosti. Pro účely
stanovení kapacity koryt v lokalitách Bítov a Kníničky byly použity manipulační řády nádrží
(N-leté průtoky), kroniky, historické mapy z různých období a současné topografické mapy.
Zásadní jsou obrazové podklady, zejména historické a současné fotografie, amatérské
videozáznamy nebo dokumentární filmy. V případě Bítova byla vyslechnuta i pamětnice.
Výkresová dokumentace ani geodetické zaměření bohužel nebyly k dispozici. Z uvedeného
výčtu podkladů se může zdát, že stanovení rozměrů a parametrů koryta bude snadné.
Bohužel ne všechny podklady mají dostatečnou vypovídající schopnost. Fotografie bývají
rozmazané a sledovaný objekt se může nacházet ve stínu nebo za vegetací. Rozměry objektů
byly stanovovány většinou dle fotografií na základě srovnání velikosti objektu s objektem
známých nebo očekávatelných rozměrů (postava, dveře, automobil). Do úvahy je potřeba
zahrnout vliv perspektivy, která rozměry objektů, které nejsou ve stejné vzdálenosti od
objektivu fotoaparátu, deformuje.
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Dalším potřebným parametrem pro výpočet kapacity koryta je podélný sklon dna (jen
lokalita Bítov). Podélný sklon nebyl uveden v žádné textové ani výkresové dokumentaci. Byl
tedy stanoven dle historické topografické mapy, ve které jsou uvedeny izočáry hloubek
v nádrži.
Posledním parametrem, který je potřeba stanovit, je součinitel drsnosti koryta (jen
lokalita Bítov), který vyjadřuje ztráty třením a případně další odpory, které zpomalují
proudění. Dle fotografií bylo odhadnuto, že na dně se nachází štěrkopísek, poměrně dost
kamenů a občas i valouny. S pomocí tabulek byly následně odvozeny nejpravděpodobnější
hodnoty součinitele drsnosti.
Posuzované úseky toků v zájmových lokalitách
Údolí pod hradem Bítov je poměrně úzké a sevřené z obou stran strmými svahy. Pro
stanovení kapacity koryta byl vybrán úsek mezi obloukem na úrovni kostela a blízkým
dřevěným mostem, Koryto zde má nejmenší rozměry v prostoru mostu, viz Obr. 13, který je
tedy uvažován za výchozí pro odhad kapacity koryta.
Obr. 13: Bítov - pohled po směru proudu od horního konce vesnice k řešenému úseku (Zdroj:
http://znojemsky.denik.cz/serialy/starosta-bitov-je-bohem-zapomenuty-kout20100219.html)
odhad šířky 8 m
odhad hloubky 3 m
2m

referenční délka

most

Pro stanovení kapacity koryta v Kníničkách byl zvolen profil pevného jezu na Svratce.
Na rozdíl od lokality Bítov zde pro výpočet nebyla použita rovnice pro výpočet proudění
v říčních korytech, ale přepadová rovnice. Profil jezu je znázorněn na Obr. 14.
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Obr. 14: Kníničky - pohled na pevný jez
(Zdroj: http://klobouk711.rajce.idnes.cz/Stare_Kninicky,_dnes_na_dne_Brnenske_prehrady)

Vzhledem k tomu, že byly parametry odhadovány z více či méně přesných
dostupných podkladů, byly vytvořeny tři scénáře. Realistický scénář předpokládá parametry
stanovené inženýrským odhadem. Pesimistický scénář upravuje parametry v rámci
předpokládané nejistoty tak, že výsledný průtok je nižší a u optimistického scénáře vyšší, než
u realistického scénáře. Ve skutečnosti lze předpokládat, že se odhad některých parametrů
podhodnotí a některých nadhodnotí, čímž pravděpodobně nebudou parametry dosahovat
hodnot pesimistického ani optimistického scénáře.
V Tab. 6 lze vidět odhadnuté vstupní hodnoty a vypočtené orientační průtoky pro
jednotlivé scénáře v lokalitě Bítov, v Tab. 8 pro lokalitu Kníničky. V dolním řádku je průtoku
přiřazena nejbližší doba opakování povodně dle Tab. 7 (Bítov), respektive Tab. 9 (Kníničky).
Tab. 6: Bítov - vstupní parametry, stanovené průtoky a doby opakování
Hodnota
Pesimistická
Realistická
Hloubka (m)
2,5
3,0
Šířka v hladině (m)
8
10
Sklon svahů (-)
Podélný sklon (‰)
1,0
1,4
Souč. drsnosti dna (-)
0,055
0,045
Souč. drsnosti zdi (-)
0,070
0,060
3 -1
Průtok (m ·s )
14
34
Doba opakování
<2
< 10
Tab. 7: Bítov - N-leté průtoky (současnost)
Doba opakování (let)
1
2
5
3 -1
Průtok (m ·s )
10,0 16,5 27,5

10
36,0

20
460

50
60,0

Optimistická
3,5
12
2,0
0,035
0,050
79
> 100

100
72,0

Přiřazená doba opakování k průtokům v Tab. 6 se diametrálně liší v závislosti na
zvoleném scénáři. Pro realistický scénář lze předpokládat, že lokalita Bítov na Želetavce byla
v řešeném úseku kapacitní cca na 10-letou vodu.
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Místní se naučili s častými povodněmi žít, a proto stály domy a kostel nad korytem na
vysokých zděných základech. Směrem k vodě se do jisté úrovně neumisťovala vrata, okna ani
další otvory.
Tab. 8: Kníničky - vstupní parametry, stanovené průtoky a doby opakování
Hodnota
Pesimistická
Realistická
Hloubka (m)
0,7
1,0
Šířka (m)
15
20
Výška (m)
0,8
1,0
Přepadový součinitel (-)
0,35
0,37
Součinitel. šikmosti (-)
0,8
0,9
-1
Přítoková rychlost ( m·s )
0,5
1,0
3 -1
Průtok (m ·s )
14
32
Doba opakování
<1
<1
Tab. 9: Kníničky - N-leté průtoky (současnost)
Doba opakování (let)
1
2
5
3 -1
Průtok (m ·s )
68
96
144

10
183

20
228

Optimistická
1,5
25
1,5
0,42
1,0
2,0
103
2-5

50
285

100
335

Co se týče lokality Kníničky na řece Svratce, dle realistického scénáře z Tab. 8 lze
předpokládat, že v řešeném úseku byl tok kapacitní méně než na 1-letou vodu. I optimistický
scénář ukazuje, že řeka byla schopna převést jen o něco větší objem než je 2 – letá voda.
Tyto výsledky korespondují i se záznamy v kronice Kníniček (Ambrož, 1924), která uvádí
téměř každoroční zkušenost s povodněmi v obci.
Pro oblast obce Mušov (VD Nové Mlýny) se v tomto roce nepodařilo shromáždit
dostatek takových podkladů, které by byly vhodné pro stanovení původní kapacity koryta
v obci. V následujícím roce řešení bude, kromě jiného, kladen důraz i na získání těchto
relevantních podkladů.
Pro stanovení kapacity koryta toků se v běžné praxi využívá zejména geodetické
zaměření v terénu a následné vytvoření modelu s nerovnoměrným prouděním. V případě
lokalit zatopeného dědictví je však nutno pracovat s historickými podklady, které jsou
dostupné v různě omezené kvalitě, podrobnosti, přesnosti i komplexnosti. Stanovení
parametrů pro výpočet kapacity koryta je tímto velmi limitované a zároveň do jisté míry i
subjektivní. Proto lze takto stanovenou kapacitu považovat pouze za orientační.
Do databáze projektu byl v letošním roce vložen dokument:
Ambrož, J. Pamětní kniha hasičského sboru v Kyničkách. 138 s.
Jedná se o kroniku obce Kníničky psanou do roku 1935, tj. až do jejího zániku
zatopením Brněnskou přehradou. Vyplývá z ní, že zmínka o vodním díle se zde objevila již
v roce 1908 a již tenkrát bylo započato s různými měřičskými pracemi.
Z pohledu řešení této části projektu, budou z kroniky čerpány informace o bonitě zatopených
pozemků a cenové odhady všech budov v obci z roku 1928. Tyto poslouží pro hodnocení výše
majetkových škod způsobovaných povodňovými událostmi před zatopením obce nádrží.
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Ze stejného důvodu budou v projektu využity i informace z kroniky Bítova:
Pamětní kniha městyse Bítova od roku 1923. SOkA Znojmo, 99 s.
Nachází se zde seznam všech budov s číslem popisným před zatopením Vranovskou
přehradou, s odkazem na cenový odhad budov z let 1929 – 1930, rovněž vyčíslené náhrady
za pozemky, dobytek, ovocné stromy, budovy.
Výsledky byly presentovány na obou zmíněných odborných akcích pod názvy:
Problematika podkladových materiálů pro stanovení původní kapacity koryta zatopeného
nádrží a Stanovení orientační kapacity koryt před zatopením jihomoravskými nádržemi dle
historických podkladů.
B.2.7

Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů

Ve druhém roce řešení byla věnována pozornost poznání změn ve struktuře
akvatických biotopů, které byly v územích dotčených výstavbou vodních děl vyvolány jejich
stavbou a souvisejícími, především hydrologickými, změnami v režimu krajiny. Byl sestaven
přehled vodních biotopů, které existovaly anebo v současnosti existují na území dnešních
vodních nádrží, ty byly poté kategorizovány za účelem porovnání změn struktury biotopů
v čase. Dále bylo započato s tvorbou nálezové databáze taxonů, které mají doložen výskyt na
těchto typech biotopů ve sledovaných územích. Z databáze byly pro účely prezentace dílčích
výsledků na odborných seminářích vybrány modelové druhy, na nichž jsou dokumentovány
procesy změny krajiny související s následky zatopení velkého území říční nivy, a to v oblasti
VD Nové Mlýny, která je první ze zpracovávaných oblastí. Dále také pokračovaly rešeršní
práce.
Tato kapitola, zabývající se problematikou nahrazení či zániku přirozených biotopů,
navazuje na kapitoly předchozí, popisující změny v krajině. Nepopiratelné změny prostředí
vyvolané vodohospodářskými zásahy jsou popsatelné změnou diverzity biotopů, která je
mnohdy očividná i při prostém vizuálním hodnocení. Co však tato změna skutečně znamená
pro jejich obyvatele už tak zjevné není. Změny prostředí obecně působí na organismy různým
způsobem v závislosti na mnoha faktorech a jejich synergistických či antagonistických
interakcích. Organismy pak reagují na celý komplex vlivů a jejich reakce je detekovatelná na
různých úrovních, od subbuněčné, přes úroveň jedinců, populací až po společenstva.
Organismy jsou důležitou součástí procesů v přírodě, ve vodním prostředí například
mimořádně významného procesu samočištění vod. Jsou také významným tzv. biologickým
indikátorem stavu prostředí.
Pro účely hodnocení důsledků změn v diverzitě biotopů se jeví jako nejpříhodnější
prosté posuzování výskytu či absence jednotlivých druhů organismů v biotopech, tedy
hledisko taxonomické a faunistické na prezenčně-absenční úrovni.
Z hlediska poznání změn ve struktuře a distribuci akvatických biotopů a jejich
zoocenóz je jako první zpracovávána oblast vodního díla Nové Mlýny (VDNM).
Hodnocena je nejen oblast zátopy, ale i zóna široká cca 1 km od břehové linie, tzv.
blízké okolí (Obr. 15). Důvody pro vymezení této zóny jsou následující: (i) slouží pro lepší
popis stavu před výstavbou nádrží, neboť se v ní nacházely lokality charakteristické pro
danou oblast, (ii) jedná se o zónu nejvíce ovlivněnou nádržemi, (iii) zóna slouží pro
hodnocení aktuálního výskytu typických biotopů, které mohou fungovat jako refugia pro
organismy žijící dříve v oblasti nyní zaplavené.
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Výskyt typických biotopů je sledován také v tzv. širším okolí VDNM s cílem posoudit
dopad změny hydrologického režimu na území pod nádržemi. Další důvod sledování širšího
okolí je podobný jako v případě zóny blízkého okolí – zjistit, zda se v oblasti vyskytují biotopy
umožňující výskyt původní fauny akvatických bezobratlých. Z tohoto důvodu je hodnocena i
oblast výše v povodí, tedy mimo přímý vliv nádrží a s nimi souvisejících vodohospodářských
úprav.
Obr. 15. Zájmové území v oblasti vodního díla Nové Mlýny

Pro zhodnocení výchozího stavu akvatických biotopů na území VDNM byly použity
archivní Vojenské topografické mapy 1:10 000 z let 1959-1962 (zdroj: Výzkumný ústav Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Mapový podklad © MO ČR). Tyto mapy
byly zvoleny pro doložení původního stavu ze dvou důvodů: jednak zachycují stav krajiny po
již proběhlých vodohospodářských úpravách (napřímení toků, ohrázování břehů, odvodnění
zemědělských pozemků apod.), což umožňuje vyhodnotit změnu způsobenou právě
výstavbou Novomlýnských nádrží a nikoli předchozími úpravami, a jednak díky svému
měřítku a zaměření poskytují poměrně podrobnou informaci o typu povrchu (mokřady,
podmáčené louky, vysychající tůně, řeky, potoky, kanály, rybníky aj.). I přes tuto podrobnost
map byla nutná jistá generalizace akvatických biotopů – veškeré vodní biotopy byly
rozděleny do čtyř kategorií:(i) tekoucí voda, (ii) poříční tůně (trvale vodné), (iii) periodické
tůně a mokřady, iv) umělé vodní nádrže a kanály. V programu ArcGis byly jednotlivé plochy
těchto biotopů vektorizovány a sloučeny do jedné shapefile vrstvy, což umožnilo
sumarizovat celkovou plochu každého z uvedených biotopů v zájmovém území (Obr. 16, Tab.
10).
Pro zjištění cílového stavu, tedy stavu po napuštění Novomlýnských nádrží, byla
použita vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2013) a vrstva vodních toků a vodních ploch
ZABAGED (ČÚZK 2013). Zejména pro porovnání s původním stavem bylo nutno specifickou
typologii jednotlivých biotopů ve vrstvě AOPK upravit tak, aby výsledné typy vodních biotopů
odpovídaly čtyřem základním typům, které byly zjištěny pro stav před napuštěním
Novomlýnských nádrží. (Obr. 17, Tab. 10). Typologie biotopů používaná AOPK je odvozena
z fytocenologických přístupů a pro akvatické biotopy není její využití bez metodických
problémů. Tyto problémy byly řešeny za pomoci vrstev ZABAGED (ČÚZK 2013), leteckých
snímků a pozorování z terénních průzkumů.
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Obr. 16. Struktura a distribuce kategorií akvatických biotopů po roce 1950

Obr. 17. Struktura a distribuce kategorií akvatických biotopů po roce 2000

Následným srovnáním obou mapových vrstev byly sumarizovány změny v plošném a
procentuálním zastoupení jednotlivých kategorií vodních biotopů před a po napuštění
Novomlýnských nádrží (Tab. 11). Z výsledků vyplývá, že v oblasti došlo ke snížení rozlohy
typických biotopů údolní nivy a to až na jednu čtvrtinu (toků, poříčních tůní, periodických
tůní a mokřadů) a současně vzrostla plocha uměle vytvořených vodních nádrží a kanálů
(28x).
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Tab. 10. Porovnání ploch biotopů před a po zatopení území VD NM
Stav po r. 1950
Periodické tůně a mokřady
Poříční tůně
Tekoucí voda
Umělá vodní nádrž, kanál

Plocha (km2) Plocha celková (km2)
6,8
0,5
94,1
1,4
1,1

%

Stav po r. 2005
Periodické tůně a mokřady
Poříční tůně
Tekoucí voda
Umělá vodní nádrž, kanál

Plocha (km2) Plocha celková (km2)
3,1
0,4
94,1
0,3
31,5

%

7,2
0,6
1,4
1,2

2,5
0,8
0,4
33,2

Tab. 11. Změny v plošném a procentuálním zastoupení jednotlivých kategorií vodních biotopů
před a po napuštění VD NM
Změna v zastoupení biotopu
oproti r. 1950
Periodické tůně a mokřady
Poříční tůně
Tekoucí voda
Umělá vodní nádrž, kanál

Plocha
(km2)
-3,7
-0,1
-1,0
30,4

%
45
80
25
2826

Existence vhodných biotopů je základním předpokladem pro výskyt organismů, to
platí především pro tzv. specialisty, tedy druhy si vyhraněnými nároky na podmínky
prostředí. Avšak ani existence vhodného biotopu není zárukou přítomnosti druhů, které
bychom v daných podmínkách očekávali. Negativní roli hraje znečištění, fragmentace
akvatických systémů, vymizení či vyhynutí některých druhů.
Pro ověření toho, zda v biotopech skutečně žili/žijí očekávané druhy bezobratlých,
byla zpracována rešerše z publikovaných prací, nepublikovaných pramenů (převážně
diplomových prací a různých studií, včetně historických z 50. a 60. let 20. století), i z vlastních
nálezů autorů. Byla využita také data z databáze ARROW (hydro.chmi.cz/isarrow/).
Pozornost byla věnována údajům historickým, pomocí kterých lze rekonstruovat stav před
rozsáhlými vodohospodářskými úpravami v krajině, tedy těch, které předcházely vlastní
výstavbě VDNM v 70. letech 20. století. Těchto údajů je ovšem poměrně málo a pro vlastní
plochu VDNM je nutno využít také analogií z blízkého i širšího okolí. Reálný stav před
výstavbou je podchycen v již četnějších podkladech z 50. let a především z 60. a 70. let 20.
století. Vývoj oživení v hodnocených biotopech po výstavbě je dokumentován pro celé
období od napuštění nádrží až po současnost.
Do rešerše bylo dosud zahrnuto 29 pramenů (1 výzkumná zpráva, 1 kniha, 9 článků
v časopisech a 18 diplomových, popř. disertačních prací). Zpracované informační zdroje byly
doplněny do databáze materiálů projektu.
Pro zpřehlednění konkrétních výsledků rešerše byla navržena struktura tzv. nálezové
databáze akvatických bezobratlých, do které jsou zapisovány údaje o výskytech akvatických
bezobratlých z hodnocených území, období, ve kterém byly zjištěny, lokalita a biotop. Údaje
tak lze sumarizovat podle taxonomické příslušnosti, roku či etapy, biotopu, lokality, oblasti
(VDNM, blízké okolí, širší okolí), zeměpisných souřadnic (pokud jsou k dispozici) či
faunistického čtverce, zdroje informace. Z nálezové databáze tak lze získat údaje jak o
výskytu organismů, tak o existenci různých typů biotopů a jejich lokalizaci.
V roce 2014 byla pozornost soustředěna především na makrozoobentos a bezobratlé
obývající periodické tůně. Nálezová databáze aktuálně obsahuje 3616 položek. Aktuálně je
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nejvíce údajů (cca 1/3) vloženo pro skupinu měkkýši (Mollusca), dále pro skupiny chrostíci
(Trichoptera) a jepice (Ephemeroptera), v menší míře jsou zastoupeny další taxonomické
skupiny. Zastoupení záznamů z hlediska biotopů v databázi je následující: 40% řeky, po 20%
tůně, kanály a umělé vodní nádrže. Pro zjištěné druhy jsou sumarizovány informace o jejich
biologických a ekologických vlastnostech. Nálezová databáze je dále průběžně doplňována.
Literární rešerše (studie prováděné ve vazbě na Biologickou stanici v Mušově jsou uvedeny
v kapitole B.2.8)
KUBÍČEK (1951) zpracoval vlastní, Hrabětovy a Valouškovy sběry ze 12 lokalit periodických
vod v inundační oblasti řek Jihlavy, Svratky a Dyje v oblasti Vranovic, Pouzdřan, Ivaně
a Mušova. Vzorky byly odebírány z lučního příkopu, mělkých tůní, v louce rozlitého
slepého ramene. Sbíráno bylo v březnu 1951. Autor sledoval zejména zooplankton a
v oblasti Mušova zjistil výskyt vzácné perloočky Daphnia atkinsoni, uvádí však i výskyt
žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a různé druhy makrozoobentosu na druhové,
rodové i vyšší determinační úrovni.
MAZEL a kol. (1954) zpracovali komplexní studií, která se zabývala jakostí vod v řece Dyji
včetně hodnocení biologického. Jedná se o zprávu Výzkumného ústavu
vodohospodářského, zachycující stav v letech 1951- 1952 a u části analýz též 1954
(MAZEL a kol. 1954). V klasické čistotářské studii je popsáno hodnocené území
z hlediska přírodních poměrů, je proveden výčet znečišťovatelů, jsou uvedeny nejen
výsledky chemických analýz vody a mikrobiologických stanovení, ale také konkrétní
taxonomické složení vzorků biosestonu a makrozoobentosu, ze kterých byla
stanovována saprobita. Z 10 kontrolních profilů leží 3 na Moravské Dyji, tedy mimo
území sledované v tomto projektu. Ze studie vyplývá, že jakost vody byla v úseku pod
Znojmem (profily Znojmo pod, Drnholec, Dolní Věstonice, nad Břeclaví a pod Břeclaví)
převážně ve IV. třídě jakosti (z 5 tříd, třída V. byla nejhorší). V práci je uvedeno 43
taxonů makrozoobentosu, převážně na druhové či rodové úrovni.
SKALNÍKOVÁ (1958) se zabývala rozšířením jepic (Ephemeroptera) na Moravě. Zpracovávala
materiál ze sbírek tehdejšího Zoologického ústavu (dnes Ústav botaniky a zoologie)
Masarykovy univerzity, doplněné o údaje ze sbírky dr. Zelinky. K vlastnímu území
VDNM patří lokalita Dyje u Dolních Věstonic (1951), která je zaznamenána již v práci
MAZEL a kol. (1954) a luční tůň u soutoku Dyje a Svratky (1951). K blízkému okolí
VDNM náleží lokalita Jihlava u mostu Ivaň – Mušov (1956), Jihlava u Mušova (1951),
Dyje v Drnholci (1951), která je zaznamenána již v práci MAZEL a kol. (1954). K širšímu
okolí VDNM patří lokalita luční příkop u rybníku v Lednici (1949). K oblasti Vranovské
přehrady náleží lokalita Dyje nad Vranovskou přehradou (1953), Želetavka nad
Vranovskou přehradou (1953), Vranovská přehrada nad vtokem Želetavky (1953),
tůně u Dyje (1955), Dyje nad Znojmem (1951), která je zaznamenána již v práci
MAZEL a kol. (1954). K oblasti Brněnské přehrady náleží lokalita Kníničská přehrada
(1955), Svratka u Veverské Bitýšky (1951) a u Tišnova (1950).
ZELINKA (1960) se zabýval jepicemi (Ephemeroptera) dolního toku řeky Jihlavy. Sledoval úsek
řeky od soutoku se Svratkou cca do 5 km proti proudu. Koryto řeky bylo již v té době
upravené (uměle vyrovnané a hluboce zaříznuté, jak udává autor), habitatová
diverzita však byla zřejmě do značné míry zachována, neboť se střídaly úseky
peřejnaté s vysokou rychlostí proudu a kamenitým dnem a úseky štěrkovité s vodou
pomalu tekoucí. Zaznamenáno bylo 26 druhů, poprvé zjištěn vzácný druh jepice
Brachycercus harrisellus.
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ADÁMEK (1976) publikoval výsledky kratší studie, provedené v jarním období v roce 1969 na
území budoucích nádrží a to na trase Brod nad Dyjí – Pasohlávky a Strachotín – Dolní
Věstonice. Pozornost věnoval makrozoobentosu zaplavených luk. Zjistil 14 taxonů
(včetně blíže neurčených zástupců čeledí dvoukřídlého hmyzu (Ceratopogonidae a
Chironomidae). Mimo běžné druhy zaznamenal druh periodických tůní, listonoha
jarního (Lepidurus apus), který uvádí jako hojný v blízkosti obce Brod nad Dyjí.
ZAHRÁDKA (1976) se v diplomové práci zabýval produkcí dvou druhů jepic (Potamanthus
luteus a Ephoron virgo). Studii prováděl v letech 1974 a 1975 na řece Jihlavě u obce
Cvrčovice, tedy na okraji oblasti námi definované jako širší okolí VDNM. Kvantitativní
odběry prováděl v horní, neregulované části úseku mezi jezem ve Cvrčovicích a
silničním mostem v Pohořelicích, kvalitativní odběry pak i v dolní, regulované části.
V práci jsou uvedeny nálezy dalších 10 taxonů jepic (9 druhů jepic a rod Baetis) a také
20 taxonů tzv. doprovodného společenstva, přičemž zejména zástupci dvoukřídlého
hmyzu jsou určeni jen do úrovně čeledi (Simuliidae, Chironomidae,
Ceratopogonidae).
HALOUZKA (1980) ve své rigorózní práci, která navazuje na jeho práci diplomovou, sledoval
makrozoobentos Mušovské nádrže ve 2. roce po jejím napuštění. Odběry prováděl na
4 místech s odlišným charakterem v litorálu v blízkosti návětrné strany sypané hráze.
Dále sledoval pozůstatek starého ramena Dyje, který měl charakter luční tůně, při
vysokém stavu propojené s ramenem řeky Dyje a periodickou tůň mezi bývalou obcí
Mušov a nynější přehradní nádrží, která se nacházela cca 200 m od její sypané hráze.
Výzkum probíhal od února do června 1980. Na 4 odběrových místech v litorálu nádrže
zjistil 48 taxonů, z toho téměř polovinu tvořili pakomárovití, determinovaní většinou
do úrovně druhových skupin. Ve starém rameni a periodické tůni zjistil téměř shodné
počty taxonů (21 a 22). Také druhové složení těchto dvou biotopů se dosti podobalo,
v periodické tůni nebyly zachyceny typické jarní druhy (žábronožka sněžní, listonoh
jarní). V práci je hodnotná rešerše prací vztahující se k oblasti VDNM i jejímu širšímu
okolí, kvalitní fotografie dokumentující stav na území před výstavbou nádrží i během
ní. Odběrová místa jsou lokalizována poměrně vágně, příslušná mapa s jejich
vyznačením v práci chybí. Zavádějící je označení zdrže jako Mušovská nebo třetí zdrž,
ve skutečnosti sledoval horní zdrž.
SUKOP a HALOUZKA (1984) v monografii nazvané Biologie nově napuštěné nádrže (HETEŠA a
MARVAN 1984) shrnují výsledky svých sledování makrozoobentosu, včetně informací
z rigorózní práce Halouzkovy (HALOUZKA 1980). Monografie je věnována horní zdrži
VDNM, odebíráno bylo na 8 místech v hlubší a 4 místech v mělčí části nádrže. Na
mapce, ke které kapitola odkazuje, je však lokalit 13. Seznam 69 zjištěných taxonů je
ovšem uveden souhrnně pro všechny lokality a oba roky výzkumu (1979 a 1980),
kvalitativní změny mezi habitaty a roky jsou komentovány v textu.
OBR (1984) zveřejnil seznam chrostíků (Trichoptera) ulovených na světlo v tehdejším
Československu. Jedna z jím uváděných lokalit byla na Vranovské přehradě (rok
1950), další pak ve Strachotíně (1976 – 1979), Lednici (1976 – 1977), Podivíně (1974),
Poštorné (1974) a na Pohansku (1967); jedná se tedy o lokality hodnocené na území
VDNM, jejich blízkého či širšího okolí. Z těchto lokalit je uvedeno 18 druhů chrostíků.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o imága, nelze z jejich výskytu přímo usuzovat na
přítomnost biotopu v místě odchytu tak, jak je tomu v případě larev. Informace jsou
ovšem cenné, protože u chrostíků v některých případech nelze spolehlivě určit druh
podle larválních stadií, které se nacházejí ve vodách.
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KUCZMAN (1984) zpracoval diplomovou práci na téma periodické tůně jižní Moravy,
minulost a současný stav některých lokalit. Zpracoval podrobnou rešerši starší
literatury pro uvedenou oblast a zahrnul i osobní sdělení jiných badatelů. Mimo
citovaný zdroj a lokalitu uváděl také to, kdo a kdy sběr provedl. Vzhledem k obtížné
dostupnosti starších literárních pramenů byly v této fázi údaje z jeho rešerše zahrnuty
do nálezové databáze a kontrolovány z primárních zdrojů jsou postupně. Pro vlastní
průzkum si vybral tyto oblasti: Vranovice – Pouzdřany, Podivín – Lednice, Pouzdřany –
Uherčice, Strachotín – Pavlov. Tyto oblasti zcela nebo zčásti náleží k území
sledovanému pro hodnocení VDNM. Mimo to sledoval i zajímavou lokalitu Červený
rybníček u Znojma. Jeho vlastní průzkum v jarním období let 1982 a 1983 přinesl jen
omezené výsledky a zřejmě nebyl dostatečně intenzivní.
ADÁMEK a SUKOP (1992) se zabývali faunou bezobratlých záplavových území na jižní
Moravě, tedy v oblasti hodnocené kolem VDNM. Shrnuli výsledky jak svých dřívějších
výzkumů, tak nepublikovaných výsledků z diplomových prací jiných autorů. Výsledky
člení podle biotopů na řeku, odříznutá říční ramena, nádrže, tůně a zaplavované
louky. Z hlediska získání informací o výskytu určitého druhu na konkrétním místě a
v konkrétním čase je tabulka v příloze práce v položce řeka poněkud nejasná.
BERAN a HORSÁK (1998) publikovali článek o vodních měkkýších Dolnomoravského úvalu, ve
kterém shrnují výsledky vlastních výzkumů v letech 1996 a 1997 na 165 lokalitách.
Část z nich spadá do námi vymezeného širšího okolí VDNM, jedná se především o
oblast soutoku Moravy a Dyje. Lokality jsou určeny názvem, faunistickým čtvercem a
souřadnicemi. Práce obsahuje i seznam nálezů ze starších prací (od r. 1885), u těchto
souřadnice nejsou k dispozici. Biotopy jsou rozlišeny následovně: řeka, kanál, rybník,
rybníky, tůň, potok. Údaje z vlastní práce autorů i z rešerše byly zahrnuty do nálezové
databáze.
HORSÁK (2001) publikoval seznam taxonů 261 taxonů akvatických bezobratlých zjištěných
během poměrně podrobného a taxonomicky velmi kvalitně zpracovaného výzkumu,
který probíhal na řece Dyji v letech 1998 a 1999. Sledoval 5 lokalit pod VDNM,
poslední byly pod Břeclaví. Cílem studie bylo vyhodnotit vliv VDNM na říční biotu,
tato analýza pak byla provedena v práci HORSÁK a kol. (2001).
NĚMCOVÁ (2001) publikovala výsledky své diplomové práce, během které v letech 1998 a
1999 sledovala v 5 sériích odběrů makrozoobentos řeky Jihlavy v úseku od Mohelna
po Ivaň. Poměrně podrobná studie pokrývá částí lokalit blízké i širší okolí VDNM
(Přibice, Ivaň).
BERAN (2013) vydal studii zabývající se akvatickými měkkýši řeky Dyje a jejích přítoků,
zejména se zřetelem na význam těchto toků pro šíření nepůvodních druhů na straně
jedné a jejich rolí jako refugii pro druhy ohrožené. Sledoval celkem 75 lokalit, z toho
41 lokalit na Dyji (od jejího vtoku na území ČR na hranici s Rakouskem po soutok
s Moravou, včetně lokalit na Věstonické nádrži), další pak na dolních tocích Želetavky,
Jevišovky, Jihlavy, Svratky, Kyjovky a Moravy, značná část z nich náleží k území
sledovaným při hodnocení Vranovské nádrže a VDNM. Lokality jsou identifikovány
názvem, biotopem, zeměpisnými souřadnicemi a faunistickými čtverci. Práce
představuje data získaná v období 2001 až 2013, zjištěno bylo 24 plžů a 18 druhů
mlžů.
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V rámci konference Říční krajina 2014 a XXXII. Mikulovské sympozium byly
prezentovány průběžné výsledky hodnocení změn v zastoupení a struktuře akvatických
biotopů a dopadů na vodní bezobratlé. Oba příspěvky (Polášek et al. 2014, Němejcová et al.
2014) byly zaměřeny na hodnocení dopadu výstavby VD NM na modelové organismy
vodních bezobratlých. Z analýz mapových podkladů (Obr. 16 a 17) vyplynulo, že nejvíce
postižený je biotop nížinné, pomalu tekoucí řeky (v oblasti VDNM reprezentované řekami
Jihlavou, Svratkou a Dyjí). Výstavbou nádrží byla celková plocha říčních biotopů redukována
na 1/4 své původní rozlohy (Tab. 11) a spolu s destrukcí zbývajících úseků nížinných řek,
zejména z důvodů vodohospodářských úprav, šlo o citelné omezení výskytu bezobratlých,
kteří jsou na tyto biotopy vázáni. Druh jepice Isonychia ignota, který je typicky vázán na
potamální úseky řek, vymizel z blízkého i širšího okolí (Jihlava u Ivaně byla posledním
známým místem výskytu této jepice v ČR) a je hodnocen jako druh pro ČR vyhynulý. Stejný
osud stihl i další druh jepice (Ephemerella mesoleuca) vázaný na tento biotop, ten byl v ČR
naposled zjištěn v 70. letech minulého století u Ivaně a lze předpokládat, že se jedná o druh
taktéž vyhynulý. Ephoron virgo, druh jepice vázané na nížinné řeky, v řece Jihlavě stále
přežívá a tvoří tak jednu z posledních populací tohoto druhu na území ČR. Dalšími
bezobratlými, kteří byli výstavbou vodního díla vytlačeni do blízkého či širšího okolí jsou
typicky zástupci periodických tůní, které zůstaly částečně zachovány v okolí Novomlýnských
nádrží či v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Zástupci vodních bezobratlých vázaných na tyto
biotopy jsou např. žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus).
Druhy obývající širokou škálu vodních biotopů bez vazby na specifické podmínky prostředí
zůstaly mnohdy výstavbou vodních nádrží nedotčeny a jsou dokumentovány z období před i
po výstavbě nádrží (jepice Cloeon dipterum, motýlice lesklá Calopteryx splendens, mlž
velevrub malířský Unio pictorum a další). Spíše výjimečný je stav, kdy výstavba nádrží s sebou
přinesla také zcela nové obyvatele, kteří se v oblasti před výstavbou nádrží nevyskytovali.
Takovým případem může být perloočka vázaná na velké vodní plochy – Leptodora kindtii,
anebo v posledních letech invazivně se šířící plž písečník novozélandský (Potamopyrgus
antipodarum).
B.2.8

Ztracený svět vědy v souvislosti s budováním vodních děl

Biologická stanice přírodovědecké fakulty tehdejší University Jana Evangelisty
Purkyně, tedy dnešní Masarykovy univerzity v Brně, byla zřízena v období, kdy již byla
naplánována výstavba VD NM a bylo tedy zřejmé, že specifické biotopy v území zátopy
zaniknou. Stanice byla zřízena především zásluhou profesora Františka Kubíčka, vedoucího
hydrobiologického pracoviště na této fakultě. Stanice byla umístěna v přízemí zadního traktu
hostince v Mušově. Byla vybavena jak pomůckami pro terénní výzkum, tak pro laboratorní
práce. Ve výbavě byly nafukovací čluny, holínky, nejrůznější zařízení pro odběr vzorků
planktonu i bentosu, tj. sítě, bagry, speciální lahve pro odběr vzorků apod. V laboratorní části
pak nechybělo vybavení pro zpracování čerstvě odebraných vzorků organismů i pro základní
analýzy vzorků vody a samozřejmě binokulární lupy a mikroskopy. Vzhledem k téměř
celoročnímu provozu stanice nechyběla ani velká sekera na prosekání ledu. Studenti na
stanici obvykle trávili delší dobu, proto v inventáři byly i vojenské palandy.
Studenti i pedagogové pracující na stanici se soustředili na studium specifických
biotopů v okolí Mušova (Obr. 18). Sledovány byly především poříční tůně, jejichž hladina
kolísala během roku, ale nevysychaly zcela. V menším rozsahu byly sledovány tůně
periodické a rozlivy při a po záplavě. Opakovaně sledovanou lokalitou bylo rameno Dyje –
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pozůstatek dřívějšího koryta Dyje, které bylo odstaveno při regulaci řeky, ale bylo spojeno
stavidlem s řekou a díky tomu zůstalo mírně průtočné. Podrobně studovanou lokalitou bylo
také neprůtočné Černé jezírko, zvané též lesní tůň, nacházející se v těsné blízkosti Dyje,
poblíž jejího soutoku se Svratkou. Z říčních biotopů byl sledován dolní tok řeky Jihlavy u
Ivaně, v té době již známý svou bohatou faunou.
Obr. 18 Výzkumy na Biologické stanice v Mušově: červeně vyznačeny intenzivněji zkoumané
lokality povrchových vod v období 1963 – 1975. (Převzato z Halouzka 1977, upraveno)

Studie byly zaměřeny na faunu bezobratlých volné vody (zooplankton) i zóny dna
(makrozoobentos a mikrozoobentos). Často je jednalo o pracné a náročné výzkumy založené
na odběru kvantitativních vzorků. Jen menší část výsledků byla publikována, většina z nich,
včetně primárních dat, je dochována v diplomových, popř. rigorózních a dizertačních pracích,
které jsou uloženy v knihovně Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně.
Do série nejstarších prací, vázaných na stanici v Mušově, patří diplomové práce
zadávané v roce 1963 a obhajované v roce 1965 (BRABEC 1965, OŠMERA 1965, SIMANOV
1965). Posledními studiemi jsou pak diplomové práce obhajované v roce 1996 a 1997
(PŘIKRYL 1976, KOVAŘÍK 1976, HALOUZKA 1977). Stanice byla v provozu ještě roku 1976.
Poté byla likvidována a objekty, ve kterých se nacházela, demolovány stejně jako většina
obce Mušov.
Rešerše prací vztahujících se k Biologické stanici v Mušově
BRABEC (1965) se v období březen 1963 až říjen 1964 ve své diplomové práci zabýval faunou
jepic (Ephemeroptera) v oblasti Ivaň – Mušov. Práce byly prováděné na biologické
stanici v Mušově. Zabýval se larvami i adultními stadii. Věnoval pozornost mimo jiné
vývojovým cyklům a habitatovým preferencím jepic. Sledoval 6 lokalit různého
charakteru, nejintenzivnější výzkum probíhal na úseku řeky Jihlavy, kde odebíral
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vzorky nad a pod Ivaní a pod mostem Ivaň – Mušov. Z říčních biotopů dále
příležitostně sledoval Dyji u Mušova. Z vod stojatých byla sledována tůň, kterou
nazývá návesní, ležící těsně za obcí Mušov, po levé straně silnice ve směru Mušov –
Mikulov. Tůň byla ovlivňována splaškovými vodami z blízké zástavby, přítomností
vodní drůbeže a rozkladem organické hmoty. Dalšími sledovanými lokalitami bylo
mrtvé rameno Dyje, propojené druhotně s řekou (stavidlo) a lesní tůň u soutoku
Svratky a Dyje, cca 1 km od obce Mušov. Lesní tůň byla rozdělena na zastíněnou a
nezastíněnou část s ohledem na rozdílné poměry v těchto částech. Dalším
sledovaným biotopem byly periodické tůně, které se tvořily po opadnutí jarních
záplavových vod na rozlehlé louce vlevo od silnice Mušov – Mikulov, ihned za obcí
Mušov. Na jižní straně dosahovala až k řece Dyji, na jihovýchodě byla ohraničena
topolovým lesem, na severu pak samotnou obcí. Autor celkem zjistil 32 druhů jepic, 7
druhů v trvalých tůních, 2 druhy v periodických tůňkách a 27 v řekách.
OŠMERA (1965) sledoval od dubna 1963 do prosince 1964 z hlediska kvalitativního i
kvantitativního zooplankton několika lokalit v okolí Mušova. Jednalo se o 3 stálé tůně
v blízkosti soutoku Svratky a Dyje, periodickou tůň ve stejné oblasti, dále drobné
periodické tůně v blízkosti uvedených lokalit; sledován byl také rybník Vrkoč. Lokality
jsou podrobně popsány i charakterizovány, v práci jsou také mapy fotografie lokalit.
Autor zaznamenal celkem 116 druhů, z toho bylo 40 druhů perlooček (Cladocera), 21
buchanek (Copepoda), 49 vířníků (Rotifera) a 6 druhů lasturnatek (Ostracoda). Autor
nenalezl perloočku druhu Daphnia atkinsoni, uváděnou Kubíčkem z téže oblasti
(KUBÍČEK 1959), podařilo se mu zachytit jiný zajímavý druh Mixodiaptomus
kupelwieseri, uváděným Kubíčkem v téže práci. Autor posléze práci rozšířil a předložil
jako práci rigorózní (OŠMERA 1968).
SIMANOV (1965) sledoval v letech 1962 – 1964 různě intenzivně faunu chrostíků
(Trichoptera) na řadě lokalit na území VDNM, jeho blízkém i širším okolí. Sledoval
také říčku Bobravu, která se nachází mimo námi sledovanou oblast. V okolí Mušova
sledoval pravidelně stálou tůň východně od silnice Mušov – Mikulov při jižním okraji
obce, dále stálou, protáhlou tůň západně od silnice Mušov – Mikulov při jižním okraji
obce a periodické tůně po obou stranách uvedené silnice. V blízkém okolí sledoval
příležitostně tůně u Vranovic a Strachotína a v širším okolí tůně v prostoru Lednice –
Podivín z Hlohoveckého rybníka. Řeku Jihlavu sledoval soustavně v úseku mezi
tehdejšími mosty u obce Mušov. Autor lovil všechna vývojová stadia, dochovával
imága. Zpracoval i materiál dalších sběratelů, celkem determinoval 45 druhů
chrostíků v námi sledovaném území. Práce je provedena důkladně, je doprovázena
mapkami, fotografiemi a nákresy; je cenným zdrojem informací pro hodnocení stavu
taxocenóz chrostíků před výstavbou VDNM. Určitou slabinou je nedůsledné
odlišování periodických a neperiodických tůní.
BLAHOVÁ (1967) zpracovala diplomovou práci, jejímž cílem bylo posouzení kvalitativních a
kvantitativních poměrů zooplanktonu periodické návesní tůně v Mušově,
makrozoobentos byl sledován pro účely kvalitativního hodnocení. Sledování
probíhalo v letech 1965 a 1966. Bylo zjištěno celkem 7 druhů perlooček (Cladocera), 5
druhů buchanek (Copepoda) a 17 taxonů vířníků (Rotifera). Z bentických organismů
bylo zjištěno zastoupení 10 taxonů. Periodická tůň a její fauna byla do značné míry
ovlivněna obcí, zejména chovem kachen.
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SOBOTKOVÁ (1967) sledovala zooplankton návesní tůně v Mušově a to v obdobích květen až
říjen 1965 a březen až listopad 1966. Ve vzorcích odebíraných jak kvantitativně, tak
kvalitativně zjistila 45 taxonů.
BALTUS (1967) prováděl laboratorní pokusy s pěstováním fauny z vysychajících tůní. Materiál
pocházel z návesní tůně v Mušově, téže, kTerou sledovala BLAHOVÁ (1967). Z tohoto
materiálu, odebraného v době vyschnutí, se mu podařilo vypěstovat jednak různé
řasy (např. běžný druh Cladophora glomerata), jednak řadu živočichů, z nichž některé
určil do druhu, zejména nálevníky (12) a vířníky (4), perloočky (3), lasturnatku (1),
plže (1), rovnostřevné ploštěnky a hmyz však blíže neurčoval. Výsledkem práce je
návod na pěstování živočichů pro školní pokusy.
Jednou ze série prací, provedených na biologické stanici v Mušově v období před počátkem
budování VDNM, byla diplomová práce nazvaná Zoobenthos tůní u Mušova,
zpracovaná Josefem Gajduškem (GAJDUŠEK 1967). Tato studie z období listopad 1965
až říjen 1966 byla rozšířena o sledování v období listopad 1966 až září 1967 a
předložena jako práce dizertační (GAJDUŠEK 1969). Autor sledoval kvalitativní složení
makrozoobentosu ve třech permanentních tůních různého typu: vesnické, luční, lesní.
Autor zjistil 42 taxony (převážně druhy) živočichů, většina z nich, jak uvádí autor,
běžně se vyskytujících. Ve vesnické tůni zjistil 25 taxonů (7 specifických), v luční 24
taxonů (také 7 specifických), v lesní pak 17 taxonů (2 specifické). Na odlišný charakter
biotopů ukazuje i poměrně nízký počet taxonů společných pro všechny tři tůně, těch
bylo zjištěno 11. Nižší počet taxonů v lesní tůni vysvětluje tím, že se jedná o
monotónní biotop s malou výměnou vody a nerozvinutými zárosty (makrofyt).
FLORIÁNOVÁ (1969) sledovala v diplomové práci, prováděné na biologické stanici v Mušově,
život v neperiodické tůni. Poměrně velká tůň (cca 2 hektary) se nacházela cca 50 m od
obce, vpravo od silnice Mušov – Mikulov. Šlo o rameno Dyje, propojené s řekou bylo
v omezené míře průtočné. Odběry vzorků probíhaly od června 1967 do listopadu
1968. Sledován byl zooplankton a bentos, autorka odebírala vzorky ze 4 habitatů:
z pelagiálu, z volné vody v zóně litorálu, ze dna v příbřežní zóně bez vegetace a v zóně
litorálu. Autorka vlastní výsledky týkající se druhového složení uvádí poněkud
krypticky. Ve výsledkových prezenčně-absenčních tabulkách jsou zahrnuty i nálezy
studentů, kteří na stejné lokalitě pracovali v předchozích letech (BRABEC 1965,
GAJDŮŠEK 1967, OŠMERA 1965, SIMANOV 1965). V souhrnných tabulkách, postihující
období 1963 – 1968) pro jednotlivé habitaty uvádí celkem 61 taxonů zooplanktonu,
přičemž nejpočetnější skupinou byly vířníci (Rotifera), a 38 taxonů makrozoobentosu.
PŘIKRYL (1976) studoval zooplankton tří neperiodických tůní u Mušova. Podrobná
kvantitativní studie byla založena na sérii 24 vzorků odebraných od června 1974 do
srpna 1975. Na jednotlivých lokalitách zjistil kolem 100 taxonů zooplanktonu, v celé
studii pak 135 taxonů
HALOUZKA (1977) sledoval od prosince 1975 do listopadu 1976 makrozoobentos dvou
neperiodických tůní v blízkosti Mušova. Jednalo se o stejné lokality, které studoval
GAJDUŠEK (1967), a to o Bílé jezírko (luční tůň) a Černé jezírko (lesní tůň). Na těchto
dvou lokalitách prováděl analýzy kvalitativní i kvantitativní. Mimo to sledoval oživení
v záplavových vodách – nádržky vzniklé po záplavách, jak udává autor – zjištěné
organismy jsou zmiňovány v textu v kapitole Dosažené výsledky. Celkem autor zjistil
68 taxonů.
KOVAŘÍK (1977) zpracovával materiál mikrozoobentosu z Černého jezírka. Kvantitativní
vzorky odebíral od dubna 1975 do listopadu 1976 (celkem 25 sérií odběrů),
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kvalitativní odběry byly ukončeny v březnu 1976 (celkem 10 sérií odběrů). Sledoval i
abiotické podmínky v tůni a jejich vývoj během sledování (průhlednost a teplotu
vody, kolísání hladiny, pH, obsah kyslíku, popř. i sirovodíku, podíl organických látek
v sušině substrátu dna). V práci bylo determinováno celkem 182 taxonů
mikrozoobentosu, nejvíce bylo nálevníků (104 taxony).
C.2.7

Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů

V roce 2014 byl sestaven seznam diplomových a dizertačních prací, prováděných na
Biologické stanici Přírodovědecké fakulty UJEP (dnes Masarykovy univerzity) v Brně, která se
nacházela v Mušově. Práce byly opatřeny anotací, viz rešerše v kapitole B.2.8. Byl získán
fotografický materiál, dokumentující jak výzkumy prováděné na stanici, tak biotopy v jejím
okolí (Obr. 19). Tento materiál byl digitalizován a je uložen v datovém skladu projektu.
Podklady byly evidovány v databázi materiálů projektu.
Obr. 19. Silnice u Mušova, stav při časně jarní povodni (Převzato z Halouzka 1977)
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C. Návrhová část
Návrhová část obsahuje plány jednotlivých řešitelů na činnost v dalším roce, které jsou
popsány v následujících kapitolách pro dílčí témata. Činnosti budou orientovány na tvorbu
výstupů, plánovaných v návrhu projektu. Vzhledem ke zvýšené aktivitě řešitelů byly
plánované výstupy v překrývajících se etapách, zahrnujících rok 2015, víceméně splněny již
v roce 2014. Předpokládaný počet článků pro období 2014 – 2016 byl 3 (2 v etapě II a 1
v etapě III), předpokládaný počet presentací na seminářích a specializovaných map byl
v období 2014 – 2015 pět. V roce 2014 byly vytvořeny 4 recenzované články, 7 článků ve
sborníku a předneseno 18 presentací na seminářích. Byly připraveny podklady pro 2
specializované mapy, které budou v roce 2015 certifikovány.
Předpokládané výstupy plánované pro rok 2015 jsou popsány v jednotlivých kapitolách.

C.1 Zatopené kulturní dědictví jižní Moravy - historický vývoj oblasti jako
významného sídlištního regionu a migračního koridoru střední Evropy
C.1.1

Pravěké a časně středověké osídlení

V roce 2015 budou vyhodnoceny archeologické prameny pro Kníničskou a
Vranovskou přehradu a doplněny podklady pro zatopené lokality Novomlýnské nádrže.
C.1.1.1 .a
Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova za vlády císaře Marca
Aurelia Antonina
V roce 2015 je plánováno dokončit (nad rámec projektu) monografii věnující se
plavbě římských říčních lodí z Carnunta do Mušova. Půjde o cca dvousetstránkovou publikaci
vydanou v rámci řady „Práce a studie“ (řada vychází od roku 1926 a bylo v ní dosud vydáno
na 200 monografií, které se zaměřují především na práce základního výzkumu) VÚV TGM.
V roce 2015 se budeme věnovat především druhému historickému období (vláda císaře
Marca Aurelia Antonina) a celkovému dokončení navrhované monografie tak, aby bylo
možné realizovat její vydání.

C.1.2

Středověká kolonizace a vytváření sítě osídlení od 13. stol

Na rok 2015 je plánována publikace dějin obcí Mušov, Bítov a Kníničky v 1. polovině
19. století, tedy v závěrečné fázi feudálního období, na stránkách časopisu Jižní Morava
v rozsahu cca 25 stran textu + 3 obrázky z indikačních skic 1824, 1870.

C.1.3

Hospodářský vývoj lokalit v období časného novověku

V roce 2015 bude pokračováno v excerpci pramenů a prováděno zpracování historie
všech tří lokalit (Bítov, Kníničky a Mušov) s cílem přípravy závěrečného výstupu a publikace.
Při tom bude navštíven opět Archiv města Brna, Moravský zemský archiv v Brně, Státní
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okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Státní okresní archiv Znojmo a Národní
památkový ústav  územní odborné pracoviště v Brně.

C.2 Zatopené přírodní dědictví jižní Moravy - vývoj krajiny a změny přírodního
prostředí v souvislosti s budováním vodních děl
C.2.1

Změny přírodního prostředí vlivem vodohospodářských úprav

Dosavadní aktivity byly zaměřeny na sběr základních podkladů a hledání zahraničních
analogií tradic života člověka v nivě. V příštím roce budou nabyté zkušenosti aplikovány na
vybrané pilotní oblasti v České republice se zamyšlením se, jak se ztráta tradic, schopností a
zkušeností, které zmizeli mimo jiné i pod hladinami nádrží, projevila na schopnosti aplikovat
v naší krajině moderní vodohospodářské postupy, mezi které patří například přírodě blízká
protipovodňová opatření nebo nové vodohospodářské paradigma.

C.2.2

Změny využívání vody v historických souvislostech

V další etapě projektu bude pokračovat kompletování dostupných dat týkajících se
kvality vody dotčených oblastí a materiálů vztahujících se k projektu. Budou blíže
prostudovány problémy zvyšujících se hodnot některých ukazatelů. Data kvality povrchové
vody budou dále doplněna o údaje kvality sedimentů u všech tří studovaných nádrží a
získané informace předpokládáme presentovat na odborné konferenci v roce 2015.
V oblasti zaměřené na hodnocení biologických změn bude další postup zaměřen na
získávání podkladů o změnách vodní a bažinné vegetace po vybudování VN Brno, jejich
ukládání do databáze a provedení rešerše. Dále budou doplňovány a prohlubovány údaje o
nádržích Vranov a Nové Mlýny, bude pokračovat vyhledávání a vyhodnocování starých
rozborových materiálů z lokalit v oblasti VD Nové Mlýny, z řeky Dyje nad a pod VN Vranov a
z řeky Svratky nad a pod VN Brno. Aktivity budou směřovat k přípravě hlavních výstupů.
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C.2.3

Historický vývoj tras vodních toků

V následujícím roce řešení proběhne podrobná kontrola a revize vektorizace na
základě výsledků prvotních prostorových analýz. Provedena a vyhodnocena bude detailnější
analýza změn tras vodních toků (např. posouzení křivolakosti toku). Bude snaha o podložení
konkrétní změny na vodním toku (např. napřímení koryta) nebo vodní ploše pomocí
dokumentace z minulosti. Plánovaný je terénní průzkum zaměřený na sběr
fotodokumentace. Bude pokračovat sběr a zpracování historických materiálů týkajících se
vodních děl.

C.2.4

Změny krajinného pokryvu

Pro rok 2015 jsou v rámci spolupráce s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i. plánovány následující aktivity:
 aktivní podíl na přípravě map se specializovaným obsahem zaměřených na změny
využití krajiny v zatopených územích a okolí modelových území (vodní nádrž Brno,
vodní nádrž Vranov, vodní dílo Nové Mlýny),
 součinnost při zajištění mapových podkladů pro tvorbu 3D modelu území
v zatopených územích v modelových územích,
 spolupráce při presentování výsledků projektu.

C.2.5
strukturu

Změny způsobu využívání krajiny se zaměřením na zemědělskou

V následujícím roce řešení budou pokračovat práce v identifikaci vlivu změn využívání
krajiny na ztrátu půdy vodní erozí v prostoru Brněnské přehrady. Z dosud pořízených
datových a mapových podkladů se při dalším řešení projektu předpokládá využívání
především informací o využití krajiny v jednotlivých časových údobích. Hlavním cílem pro
následující období řešení projektu bude ve spolupráci s VÚKOZ, v.v.i. sestrojení a certifikace
3 map využití krajiny v zázemí všech třech řešených vodních děl.

C.2.6

Stanovení povodňového ohrožení

V roce 2015 je plánováno (dle schématu v kap. B.2.6) hodnocení povodňového
nebezpečí a následně vyjádření odhadu míry povodňového ohrožení pro všechny tři zájmové
lokality. V souvislosti s tím je ještě nezbytné zajistit dostatečně kvalitní a podrobné podklady
pro tvorbu historického digitálního modelu terénu (DMT), který je důležitou a hlavně
nenahraditelnou součástí v procesu tohoto hodnocení.
Již v letošním roce byl v rámci řešení dílčí kapitoly B.2.5 „Změny způsobu využívání
krajiny se zaměřením na zemědělskou činnost“ vytvořen historický DMT pro oblast VD Nové
Mlýny. V následujícím roce bude využit i pro potřeby této kapitoly. Ve spolupráci s B.2.5 je
plánováno vytvořit DMT i pro zbylé dvě lokality.
Dále se v roce 2015 očekává doplnění podkladových materiálů zejména pro obec
Mušov a částečně i Kníničky. Bude-li nalezen podklad, který zpřesní dříve stanovenou
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kapacitu koryta ve zmiňovaných obcích, bude využit. Přestože je oblast tří novomlýnských
nádrží bohatá na historické fotografie, obrazové publikace a dokumentační videa, pro oblast
obce Mušov se zatím nepodařilo shromáždit takové podklady, které by byly vhodné pro
stanovení kapacity koryta v obci. Proto se v následujícím roce řešení bude klást důraz na
získání archivních podkladů pro tuto obec. V této souvislosti bude dále pokračovat i úzká
spolupráce s kapitolou B.2.3, která řeší morfologii původních toků.

C.2.7

Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů

V následujícím roce řešení budou pokračovat rešeršní práce nad informačními zdroji
vytvořenými před i po výstavbě vodních nádrží, pozornost bude věnována zejména méně
zpracované oblasti Vranovské a Brněnské nádrže. Získané informace budou sumarizovány do
databáze materiálů projektu. Budou pokračovat práce na verifikaci rozložení a struktury
biotopů v zájmovém území dnešního VD NM, bude vytvořen přehled biotopů, které
existovaly na území dnešní Vranovské a Brněnské nádrže, a to obdobným způsobem jako to
bylo provedeno pro území VD NM. Dále budou pokračovat práce na tvorbě nálezové
databáze taxonů s doloženým výskytem na těchto typech biotopů. Průběžně budou
vyhodnocovány druhové seznamy vodních živočichů zaznamenaných dříve a nyní ze
sledovaného území, s cílem zjistit, které biotopy a druhy odtud, popř. z širšího okolí zmizely.
Výstupem této dílčí části budou podklady pro plánované výstupy projektu
v následujícím roce.

C.2.8 Ztracený svět vědy v souvislosti s budováním vodních děl
Ve třetím roce řešení projektu budou pokračovat práce spojené s dokumentací
odborných podkladů – výsledků výzkumů prováděných na terénní stanici. Podklady budou
evidovány v databázi materiálů projektu, některé podklady budou digitalizovány. Bude
dokončena bibliografie, budou probíhat práce na přípravě publikace o činnostech a
výsledcích výzkumu. Tato bude zahrnovat jak publikované, tak i nepublikované,
nedigitalizované informace z archívů a knihoven řešitelů-pamětníků a dalších odborníků.
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D. Použití účelové podpory v členění dle rozpočtu projektu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

zak. 2991

projekt č. DF13P01OVV012
Přehled čerpání nákladů ke dni 31. 10. 2014

č.
řádku

Druh nákladu

1

Mzdy zaměstnanců přijatých podle prac.
smlouvy výhradně na řešení projektu,
příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající
jejich úvazku na řešení projektu včetně
pohyblivé částky mzdy , pojistného na sociální
a zdravotní pojištění a přídělu do SF

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

v Kč

Poskytovatelem
uznané náklady
pro r.2014

Plánované
Celkem
Čerpání ke dni
čerpání
čerpání
Čerpání ke dni
31.10.2014
dotace
Plánovaný dotace pro
31.10.2014 z
dotace
poskytnuté na převod do
r.2014 +
FÚUP
poskytnuté na
r. 2014 v
FÚUP v r.2014 převod do
r. 2014
období 1. 11. FÚUP v
31. 12. 2014
r.2014

Stav FÚUP k
1.1.2014

1 300 000

464

0

1 038 014

261 986

0

1 300 000

ostatní osobní náklady (OON) vyplývající z DPP
a DPČ a pojistné na sociální a zdravotní
pojištění vč. autořských honorářů
autořské honoráře
stipendia studentů
Osobní náklady celkem
Hmotný majetek celkem
Nehmotný majetek celkem
Náklady na pořízení hmotného a nehmotného
majetku celkem

281 000
0
0
1 581 000
0
0

9 646
0
0
10 110
0
0

0
0
0
0
0
0

204 752
0
0
1 242 766
0
0

76 248
0
0
338 234
0
0

0
0
0
0
0
0

281000
0
0
1 581 000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého
hmotného majetku, který nebyl pořízen z
veřejných prostředků a současně je po dobu
řešení projektu užíván k řešení projektu
Materiál, zásoby a drobný hmotný majetek
Cestovní náhrady
Náhrady nebo výdaje na zveřejňování
výsledků projektu včetně nákladů na práva k
těmto výsledkům výzkumu a vývoje

5 000
40 000
45 000

541
0
0

0

0
20 637
27 932

5 000
19 363
17 068

0
0

5000
40 000
45 000

0

0

0

0

0

0

0

85 000

0

0

48 569

36 431

0

85 000

90 000
338 000
104 000
2 113 000

541
151
0
10 802

0
0
0
0

48 569
35 462
95 326
1 422 123

41 431
302 538
8 674
690 877

0

90000
338 000
104 000
2113000

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu (součet ř.10-12)
Provozní náklady nebo výdaje celkem (součet
ř.9+13)
Náklady nebo výdaje na služby celkem
Doplňkové (režijní) náklady celkem
Celkové náklady projektu ke dni 31.10.2014
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E. resumé, včetně srovnání dosažených výsledků se stavem v zahraničí
v době ukončení projektu a druh výsledku, pod který příjemce zařadí
výsledek do RIV.
V roce 2014 byly aktivity zaměřeny primárně na zpracování dat za účelem tvorby
plánovaných výstupů. Byly realizovány všechny výstupy, které byly pro rok 2014 naplánovány
– výstupy typu Jrec, presentace na odborných akcích s výstupy typu D (článek ve sborníku),
plánované mapy jsou připraveny k certifikaci. Díky zájmu odborníků o presentaci projektu byl
formou samostatných sekcí představen na 2 odborných akcích: Konference Říční krajina 10 a
XXXII. Mikulovské sympozium.
Výčet výstupů je uveden v tabulce (Tab. 12) a Příloze č. 1. Dále uvádíme seznam
příspěvků přednesených na XXXII. Mikulovském sympoziu (Tab. 13), z nichž vybrané budou
zpracovány do sborníku sympozia (typ D). Přesný počet příspěvků není v tuto chvíli znám,
protože v průběhu řešení projektu dochází k funkčnímu slučování, příp. oddělovaní dílčích
témat.
Webová stránka projektu http://zatopene-dedictvi.eu/ stále slouží k presentaci projektu
veřejnosti a současně řešitelům k předávání aktuálních informací a možnosti průběžného
doplňování databáze podkladů.
V tomto roce byl zájem orientován také na hledání podobných projektů v zahraniční.
V rámci mezinárodní konference „CHeriScape Conference II – Landscape as Heritage in
Science“, uskutečněné v nizozemském Amersfoortu v dnech 5.-7. listopadu 2014, kde byly
prezentovány výsledky jiného projektu VÚV TGM, v.v.i, byly získány cenné informace o
využitelnosti historických fotografií při časové a prostorové rekonstrukci krajiny v rámci
projektu realizovaném ve Francii (Obr. 20 až 22). Poznatky a zkušenosti byly následně
s autorkou (Laurence Le Du Blayo, University of Rennes) prodiskutovány a mohou posloužit
při dalším řešení projektu, jelikož je v něm shromažďováno a využíváno množství
fotodokumentace z minulosti.
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Obr. 20: Snímek z prezentace – internetová stránka projektu (autor: Miriam Dzuráková)

Obr. 21: Snímek z prezentace – fotografie z různých období a jejich lokalizace v prostoru
(autor: Miriam Dzuráková)
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Obr. 22: Postery projektu (autor: Pavel Sedláček)

Závěr
Plánované aktivity pro rok 2014 byly v plné míře splněny. Zdárné průběžné řešení
projektu a vysoká aktivita řešitelů jsou předpokladem také kvalitního splnění hlavních
výstupů projektu v roce 2016.
První dva roky řešení projektu ukázaly všem řešitelům, že zvolené téma, kterým je
pátrání po minulosti, zatopené vodami přehradních nádrží, je ve všech oblastech výzkumu
velkou výzvou. V rámci společných aktivit se začaly nacházet vzájemné souvislosti mezi
mnohdy na první pohled odtažitými tématy z oblasti historie, přírodovědných věd a vodního
hospodářství. Za neobyčejně přínosné, lze považovat shromáždění veškerých dostupných
podkladů do jednotné databáze a tím, často jejich záchrana před ztrátou, uložením na
mnoha různých a špatně definovatelných místech.
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Tab. 12: Uplatněné výsledky v roce 2014
Autor
Citace
Unger, Josef
Unger, J. Kostel sv. Linharta v Mušově, Jižní Morava 2014, roč.
50, sv. 53, s. 217-256, ISSN 0449-0436
Mlejnková, Hana
Mlejnková, H. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
Moravy, Jižní Morava 2014, roč. 50, sv. 53, s. 215-216, ISSN
0449-0436
Kordiovský, Emil
Kordiovský, E. Válečné škody z let 1938-1945 v oblasti
Novomlýnských nádrží, Jižní Morava 2014, roč. 50, sv. 53, s.
257-284, ISSN 0449-0436
Havlíček Marek, Halas Petr, Havlíček, M., Halas, P., Lacina, J., Mlejnková, H. ZMĚNY VYUŽITÍ
Lacina Jan, Mlejnková Hana
KRAJINY U JIHOMORAVSKÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ. Acta
Pruhoniciana, 2014, roč. 2014, č. 108, s. 25-35. ISSN 1805–
921X.
Mlejnková Hana
Mlejnková, H. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
Moravy – projekt programu NAKI. In: Říční krajina 10, Sborník
příspěvků z konference, Brno, 15.-17. října 2014 (Eds. Štiková,
K., Pithart, D. ), ISBN 978-80-260-7099-3, p. 68-73.
Polášek, M., Zahrádková, S., Polášek, M., Zahrádková, S., Němejcová, D. Změna struktury
Němejcová, D.
biotopů po výstavbě Novomlýnských nádrží a důsledky pro
modelové druhy vodních bezobratlých. In: Říční krajina 10,
Sborník příspěvků z konference, Brno, 15.-17. října 2014 (Eds.
Štiková, K., Pithart, D. ), ISBN 978-80-260-7099-3, p. 92-94.
Kočková Eva, Ošlejšková Jana Kočková E., Ošlejšková J. Vývoj vlivu zdrojů znečištění na kvalitu
vody na jižní Moravě. In Karla Štiková, David Pithart Říční
krajina 10. MZA Brno, 15.10.2014. Brno: , 2014, s. 43-48. ISBN
978-80-260-7099-3.
Havlíček, M., Pavlík, F., Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I. Změny využití krajiny u
Konvit, I.
jihomoravských vodních nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In:
Říční krajina 10, Sborník příspěvků z konference, Brno, 15.-17.
října 2014 (Eds. Štiková, K., Pithart, D. ), ISBN 978-80-260-70993, p. 92-94.
Smelík, L., Dzuráková, M.
Problematika podkladových materiálů pro stanovení původní
kapacity koryta zatopeného nádrží. In: Říční krajina 10, Sborník
příspěvků z konference, Brno, 15.-17. října 2014 (Eds. Štiková,
K., Pithart, D. ), ISBN 978-80-260-7099-3, p. 102-107.
Michal Pavonič a Eva Pavonič, M., Kočková, E. Dlouhodobé ovlivnění chemické a
Kočková
mikrobiologické kvality vody vodním dílem Nové Mlýny. In
Štiková, K., Pithart, D. Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno:
Koalice pro řeky, 2014, s. 74-84. ISBN 978-80-260-7099-3.
Žáková Zdeňka
Žáková, Z. Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po
vybudování vodních nádrží Vranov a Nové Mlýny. In Štiková, K.,
Pithart, D. Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro
řeky, 2014, s. 128-134. ISBN 978-80-260-7099-3.
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Tab. 13: Presentace na konferencích
jméno

Název příspěvku na XXXII. Mikulovském sympoziu

22.-23.10.2014
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy –
projekt programu NAKI

Mgr. Igor Konvit

Vývoj vodních toků a vodních ploch v zatopených
územích jižní Moravy
Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží
a jejich zázemí

Mgr. Marek Havlíček, Ing. František Pavlík,
Mgr. Petr Halas, Ph.D.
Ing. Lukáš Smelík, Ing. Miriam Dzuráková

Mgr. Jana Ošlejšková,
RNDr. Eva Kočková

Stanovení orientační kapacity koryt před zatopením
jihomoravskými nádržemi dle historických podkladů.
Jak ovlivnily nádrže Vranov a Nové Mlýny rostlinná
společenstva v řece Dyji?
Vývoj vlivu průmyslových zdrojů znečištění na kvalitu
vody na jižní Moravě

Ing. Pavel Sedláček,
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Změny v užívání vody a její analýza v historických
souvislostech

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Voda na soutoku Dyje, Jihlavy a Svratky
v lichtenštejnském urbáři z roku 1414

PhDr. Emil Kordiovský.
RNDr. Denisa Němejcová,
Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.,
Mgr. Marek Polášek
Ing. David Veselý

Válečné škody na vodních tocích v okrese Břeclav
Nenápadný svět vodních bezobratlých - obraz vývoje
krajiny

RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.

Zatopené zkušenosti, hledání zahraniční analogie
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F. Přílohy
Příloha č. 1: Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV
Příloha č. 1
Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV
Název projektu, ke kterému se uplatněné výsledky, na které byla poskytnuta podpora podle zákona
č. 130/2002 Sb., předkládají
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
A (výsl. publikační)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jrec
2014
Havlíček, Marek; Halas, Petr; Lacina, Jan; Mlejnková, Hana
Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží
DF13P01OVV012
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