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A. Konstatační část  
 

Třetí etapa projektu byla zaměřena na zpracovávání materiálů a podkladů, 
shromážděných v prvních dvou etapách. Výsledky byly jednotlivými řešiteli zpracovávány do 
mapových výstupů a podkladových textů pro další zpracování. Významným krokem bylo 
sestavení dílčích výsledků do presentací a článků ve sbornících v letech 2014 a 2015. Takto 
připravené podklady jsou dále doplňovány, zdokonalovány a přizpůsobovány pro použití 
v hlavních výstupech projektu, které budou realizovány v roce 2016. Také v roce 2015 byla 
průběžně doplňována databáze, prováděna terénní šetření, sběr fotodokumentace a pátrání 
po zdrojích nových informací. Aktivně byla prováděna digitalizace získaných podkladů, 
diapozitivů, fotografií, map apod. 
 
Struktura databáze  

Databáze je stále doplňována, ačkoli již s nižší frekvencí než v předchozích etapách 
(Tab. 1). Také struktura databáze se významně nemění, nadále převládají záznamy o lokalitě 
VD Nové Mlýny, nejčastějším zdrojem jsou knihy a výzkumné zprávy. Převažuje počet 
záznamů z oboru biologie, historie a jakost vody. Databáze je stále přístupná na webových 
stránkách projektu http://www.zatopene-dedictvi.eu/, přístupová hesla mohou zájemci 
z řad veřejnosti obdržet na vyžádání.  
 
Tab. 1: Struktura databáze podkladů v jednotlivých letech 

Typ dokumentu 
počet 
2013 % 

počet 
2014 % 

počet 
2015 % 

celkem záznamů (11.11.2015) 373   599   692   

AV=audiovizuální záznam 2 1 2 0 4 1 

CC=článek v časopise v českém jazyce 24 6 25 4 84 12 

K=kniha 135 36 144 24 151 22 

KK=kapitola v knize 8 2 24 4 24 3 

M=mapa 9 2 10 2 10 1 

NET=zpráva na internetu 12 3 13 2 13 2 

S=studie 33 9 42 7 43 6 

P=příspěvek ve sborníku 52 14 66 11 72 10 

TZ=tisková zpráva, článek v tisku 0 0 1 0 1 0 

VZ=výzkumná zpráva 39 10 124 21 127 18 

ZC=článek v časopise v cizím jazyce 17 5 54 9 29 4 

J=jiný a nezařazený 42 11 94 16 134 19 

Lokalizace nádrže počet %   %   % 

VD Nové Mlýny 262 70 430 72 454 66 

VN Vranov 24 6 54 9 78 11 

VN Brno 20 5 25 4 45 7 

více nádrží 0 0 20 3 33 5 

jiné a nezařazené 0 0 70 12 82 12 

  



 

11 
 

Oblast výzkumu počet %   %   % 

historie 102 27 124 21 160 23 

archeologie 22 6 22 4 22 3 

biologie 54 14 141 24 172 25 

ekologie 31 8 43 7 49 7 

jakost vody 28 8 113 19 113 16 

zemědělství 1 0 3 1 3 0 

vodní hospodářství 7 2 41 7 44 6 

kartografie 6 2 8 1 8 1 

multidisciplinární 1 0 39 7 45 7 

jiné a nezařazené 121 48 65 11 76 11 

 
Cesty 

V roce 2015 bylo uskutečněno množství cest za účelem získání unikátních materiálů:  
- archívní prameny a dokumenty (návštěvy archívů), 
- fotodokumentace (návštěvy archívů, letecké snímkování, podvodní focení, návštěva 

kostela sv. Linharta na ostrově ve střední nádrži Nové Mlýny, fotodokumentace 
pozůstatků obce Bítov za extrémně nízkého stavu vody v nádrži Vranov, aj.),  

- informací o současném stavu (terénní šetření biologů v lokalitě Nové Mlýny),  
- vyprávění pamětníků (návštěva pamětnic v obci Pasohlávky, „Posezení nad starou 

fotografií“ v obci Kníničky),  
- návštěvy výstav pro inspiraci při pořádání výstavy, aj. 
 
Presentace výsledků projektu 

Projekt byl v roce 2015 presentován formou přednášek na 2 konferencích: 
- XVII. Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti 

„Voda – věc veřejná“v Mikulově, 29. 6. – 3. 7.2015  
- Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. Století v Týnci nad Sázavou, 4. - 6. 11. 

2015.  
 
Návrhy expozic výstavy a presentace v knize 
 V roce 2015 se řešitelé zaměřili na tvorbu návrhů presentace svých výsledků 
v chystané knize a na výstavě. Byly připravovány návrhy scénářů dílčích výstavních expozic a 
návrhy presentací jednotlivých témat v knize Zatopené přírodní a kulturní dědictví jižní 
Moravy, které jsou podrobně uvedeny v kapitole C.1 a C.2.  

Byly připraveny první návrhy grafického zpracování knihy, vybrány prostory pro 
uspořádání výstavy a navrženy výstavní 3D exponáty, které budou vyrobeny vlastními silami 
(model přístaviště římských lodí v Mušově, zatopená obec Bítov, interaktivní hračky 
s tématikou projektu aj.). 
 

Podobně jako v předchozích letech 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 bylo zaručeno plnění plánovaných cílů projektu. Změny 
v úvazcích jsou uvedeny v Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 12/2013/OVV.  
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B. Analytická část  
 

V následujících kapitolách jsou uvedeny texty, vztahující se k jednotlivým dílčím tématům 
projektu. Texty obsahují popis činností a získaných poznatků řešitelů v roce 2015 
v návaznosti na předchozí zpracování. Zpracování této části se u jednotlivých autorů liší svým 
pojetím a rozsahem, což je dáno odlišností charakteru zpracovávaného materiálu. 
Sjednocení textů bude věnována pozornost při přípravě hlavních výstupů projektu – knihy a 
výstavních expozic, aby celek působil jednotným dojmem.  

 

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

B.1.1  Pravěké až raně novověké osídlení (J. Unger) 
 

V roce 2015 byla doplňována literatura a sbírány informace o pravěku a středověku 
v prostorách Vodního díla Nové Mlýny, Vodní nádrže Vranov a Brněnské přehrady. 
Podklady byly použity ke zpracování osnovy a první verze připravované kapitoly v knize: 

Název byl v roce 2015 změněn z „Pravěké až raně středověké osídlení“ na „Pravěké až 
raně novověké osídlení“. 

Výstupem této etapy je první verze kapitoly knihy (viz C.1.1.) a vytvořená odborná 
mapa archeologických lokalit v oblasti VD Nové Mlýny (Obr. 1). 
 
Vodní dílo Nové Mlýny 

Oblast Pavlovských vrchů byla velmi výhodnou pro lovce v mladším paleolitu, kterým 
vyvýšená poloha, především na severních svazích, poskytovala dobrý přehled o pohybu zvěře 
pohybující se v koridoru mezi řekou Dyjí a zvedajícími se svahy. Od dvacátých let minulého 
století zde archeologové odkryli celou řadu sídlišť i vzácných hrobů tak zvaných lovců 
mamutů, jejichž vyspělá kultura s řadou dokladů uměleckých děl vydobyla tomuto místu 
světovou proslulost, takže fáze mladopaleolitického gravettienu se nazývá podle Pavlovských 
vrchů či přímo Pavlova – pavlovien (jde o období před 29000 až 24000 lety). Lov, zaměřený 
nejen na mamuty, byl velmi intenzivní a v sídlištích po něm zůstaly četné doklady v podobě 
zvířecích kostí (Svoboda 2002). Je samozřejmé, že Lovci se zřejmě dostávali i do dnes 
zatopeného prostoru, ale zřejmě zde nesídlili. Zato z období střední doby kamenné – 
mezolitu, kdy se změnil způsob lovu, který se zaměřil na menší zvířata a rybolov, jsou známa 
sídliště těchto lovců z několika míst na břehu Dyje (Dolní Věstonice – Na pískách, Zadní písky, 
Strachotín – Petrova louka). 

Podstatná změna v obrazu osídlení nastala díky příznivým klimatickým podmínkám 
v polovině 6. tisíciletí př. n. l., kdy úrodné břehy řeky Dyje a přítoků osídlili první zemědělci. 
Ke svému způsobu života zaměřeného na pěstování kulturních rostlin a chovu dobytka 
potřebovali již jiné nástroje než lovci a tak z vhodných hornin brousili sekerky a kopytovité 
klíny a provrtávali sekeromlaty. Pro uchovávání potravin a vaření již potřebovali nádoby 
zhotovované z vhodných hlín a vlákna spřádali do textilních látek. K trvalejšímu pobytu se již 
hodily stabilnější dřevohlinité domy vytvářející sídliště. Archeologové vytvořili tři neolitické 
kultury, jejichž stopy se nacházejí v sledovaném území (Šebela 2002). Nejstarší je kultura 
s lineární keramikou, jejíž nositelé zanechali po sobě stopy celé řady sídlišť (Mušov – U 
svatého Jana, Štěrkovna, Na pískách, Pavlov – Horní pole, Dolní pole, Strachotín – Štěrkovna, 
U vazu, Šakvice – Štěpničky). Lidé, kteří vytvořili náplň kultury s vypíchanou keramikou, sídlili 
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na březích Dyje v stabilních domech, z nichž jeden, dlouhý 30 m, byl prozkoumán na lokalitě 
Pavlov – Horní pole. Pozoruhodné je, že tento dům ležel v ohrazeném areálu o rozměrech 
130x100 m do něhož vedlo několik vchodů. Zdá se, že po tomto osídlení následoval hiát a až 
koncem neolitu byly břehy Dyje v časovém rozmezí 4900–4000 př. n. l. osídleny nositeli 
kultury s moravskou keramikou. Na lokalitě Drnholec – Holenická pole byla odkryta část 
sídliště s domy budovanými ze dřeva a hlíny. Jeden ze čtyř půdorysů se dochoval v takové 
míře, že bylo možno stanovit jeho rozměry na 9x5 m. Kromě toho se zde našly i zbytky 
hrnčířské pece zbudované z proutí omazaného hlínou, které vytvářelo klenbu (Jelínková 
1981, 195). Výrazné stopy osídlení byly získány z lokality Šakvice – Štěpničky nebo Pavlov – 
Horní pole, zatímco z dalších lokalit nálezy dokumentují spíše jen přítomnost člověka. 

V dalším archeology definovaném období – eneolitu čili pozdní době kamenné 
pokračovalo osídlení dnes zatopeného území v neztenčené míře, ale až koncem tohoto 
období, charakterizovaném nositeli kultury se šňůrovou keramikou a kultury zvoncovitých 
pohárů, je známo více nalezišť, které patrně svědčí o větší intenzitě osídlení (Šebela 2002a). 
Lidé se i nadále živili zemědělstvím a chovem dobytka, ale vedle kamenných nástrojů začali 
používat nástroje a především ozdoby z kovu, především mědi a do jisté míry i zlata. U Brodu 
nad Dyjí ze sídliště, které tam zanechali nositelé jevišovické kultury, byla prozkoumána jáma 
s kostí husy domácí, což je nejstarší nález tohoto druhu ve střední Evropě. Jen třemi hroby 
(jeden kostrový a dva žárové) ze sídliště Pavlov – Horní pole je doložen pobyt lidu se 
šňůrovou keramikou ve druhé polovině 3. tisíciletí př. n. l. Díky dobře rozeznatelné hrobové 
výbavy bylo zachyceno několik pohřebišť kultury zvoncovitých pohárů s hroby vybavenými 
charakteristickou keramikou (Pavlov – Horní pole, Dolní pole). Přestože lidé v té době 
pohřbívali zemřelé převážně uložené ve skrčené poloze na boku, objevily se i žárové hroby. 
Vedle toho jsou známy i situace dokládající existenci sídlišť. 

Doba bronzová, která na našem území trvala od doby kolem roku 2000 př. n. l. do 750 
př. n. l., se vyznačuje tím, že do života lidí zasáhla slitina mědi a cínu – bronz, z něhož se 
zhotovovaly jak nástroje a zbraně (sekery, nože, šídla, meče), tak i ozdoby (jehlice, náramky). 
Jinak způsob života zemědělského obyvatelstva se příliš nezměnil. Jen menší část 
obyvatelstva se zabývala kovolitectvím, hrnčířstvím, tkalcovstvím a obchodem. Nejstarší 
kulturu doby bronzové nazýváme protoúnětickou a jsou pro ni charakteristické pohřby ve 
skrčené poloze vybavené keramikou i bronzovými předměty. Zvláště pohřebiště u Pavlova 
má pro poznání světa těchto lidí mimořádný význam (Stuchlík 2002a, Peška 2009). Na 
protoúnětickou kulturu navázala kultura únětická s podobným pohřebním ritem známým 
z pohřebišť u Dolních Věstonic, Mušova, Pavlova a také z celé řady sídlišť (Brod nad Dyjí – Na 
dolině, Drnholec – Holenické pole). Sídliště věteřovské skupiny z rozhraní starší a střední 
doby bronzové kolem roku 1500 př. n. l., byly objeveny na několika místech, ale zřejmě 
nejvýznamnější jsou nálezy z Pavlova – Horní pole, kde v několika sídlištních jamách byly 
kosterní pozůstatky mužů, žen i dětí. Nositelé středodunajské mohylové kultury pohřbívali 
své zemřelé často pod mohylami a to jak nespálená těla, tak i spálené ostatky. Ze 
zatopeného území jsou známy pozůstatky sídliště z Pavlova – Horní pole. Mnohem více 
dokladů získali archeologové o pobytu nositelů kultury středodunajských popelnicových polí 
z mladší a pozdní doby bronzové (1300–750 př. n. l.). Hospodářskými, mocenskými, 
kulturními i náboženskými centry byla soustava hradisek na Pavlovských kopcích, ať se již 
jedná o Děvín, Kotel či Tabulovou horu. Hospodářské zázemí bylo tvořeno mnoha 
zemědělskými sídlišti, z nichž některá se dnes dostala pod hladinu vody (Brod nad Dyjí – 
Krátké loučky, Drnholec – Holenická pole, Milovice – Na pískách, Pavlov – Dolní i Horní pole a 
další). V této době se pohřbívalo žehem a spálené ostatky se dostávaly i s četnými milodary 
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do země, kde se nacházejí. Vzhledem k tomu, že pohřebiště bývala umístěna ve vyšších 
polohách než sídliště, v zatopeném území se nenašla. Velmi důležitý je depot bronzových 
předmětů objevený u Mušova obsahující téměř 400 předmětů o hmotnosti 26 kg. Šlo zřejmě 
o sklad kovolitce, který měl připraveny poškozené předměty k dalšímu zpracování. 
Další období, nazývané archeology starší dobou železnou neboli halštatem (750 až 400 př. n. 
l.), znamenalo pro území pod Pavlovskými vrchy poměrně husté osídlení soustřeďující se 
podél řek. Lidé zde vytvářeli horákovskou kulturu známou nejen ze sídlišť, ale i ojedinělých 
dokladů pohřebního ritu (Stuchlík 2002b). Doklady obydlí obdélníkového půdorysu se 
zahloubenou podlahou a dřevohlinitou konstrukcí stěn byly objeveny v Pavlově – Horní pole 
a Mušov – U propustě. Lidé této kultury pohřbívali jak žárovým způsobem, jak to dokládají 
popelnicové hroby z Dolních Věstonic – Na pískách, tak i nespálená těla. Na lokalitě Pavlov – 
Dolní pole byl prozkoumán hrob sestávající z dřevěné hrobové komory, v níž byla, podle 
přeslenu, pohřbena patrně žena s deseti nádobami. Tento hrob se přiřazuje k hrobům 
patřícím vyšší společenské vrstvě nositelů této kultury. Přestože tato kultura patří již do doby 
železné, tak železných předmětů se našlo jen velmi málo.  

Poslední čtyři staletí před změnou letopočtu osídlilo území pod pavlovskými vrchy 
lidstvo, které bylo nositelem laténské kultury a které můžeme označit za Kelty (Čižmář 
2002a). Pro svoje sídliště si vybírali mírně vyvýšené polohy nad tokem řek, především Dyje. 
Díky zaměření archeologického výzkumu se ví, že sídliště tvořilo jen malé množství budov 
postavených ze dřeva a hlíny. Chaty na obdélníkovém půdorysu měly zpravidla zahloubenou 
podlahu a kůlovou konstrukci pro sedlovou střechu a sídliště bylo doplněno zásobníkovými 
jamami a dalšími stavbami, po nichž zůstaly jen stopy po kůlech. Na strachotínském sídlišti 
byly objeveny i dvoukomorové hrnčířské pece. V jedné chatě na lokalitě Pavlov – Horní pole 
se našla kupolovitá pec s technickou keramikou nasvědčující, že se jednalo o kovoliteckou 
dílnu. Odrazem osídlení rozptýleného do menších sídlišť jsou i malá pohřebiště. V Pavlově – 
Horní pole se našlo osm hrobů, z nichž dva byly vybaveny zbraněmi (meč, kopí, štít). Kolem 
poloviny prvního století před n. l. Keltové pod tlakem změněných hospodářských podmínek 
odešli. 

Okolo přelomu letopočtu osídlili sledované území Germáni patřící do svazku Svébů, a 
protože se jednalo o důležité místo kontrolující přechod přes Dyji, jsou zde již v 1. stol. 
patrny sídelní aktivity nejen Germánů, ale i Římanů v souvislosti s tažením proti Marobudovi 
roku 6 n. l. Zvláště v době markomanských válek v druhé polovině 2. stol. se aktivita 
římského vojska projevuje jednak krátkodobými vojenskými tábory a pevnosti v trati 
„Hradisko“ nad bývalým Mušovem. Hrobka germánských vládců objevená jen asi 1,5 km od 
pevnosti byla vybavena inventářem svědčícím o přebírání životního stylu Římanů místní 
elitou (Tejral 2002). Na zatopeném území se podařilo objevit celou řadu sídlišť germánského 
obyvatelstva žijícího v mírně zahloubených chatách s kůlovou konstrukcí v podstatě 
čtvercového půdorysu a potravu skladujícího v zásobnicových jamách (Brod nad Dyjí, 
Drnholec – Holenická pole, Milovice, Mušov). Četné nálezy keramických nádob svědčí o tom, 
že vedle domácí keramiky se používala také kvalitní římskoprovinciální keramika, zvláště 
terra sigillata, dále skleněné nádoby a do germánského prostředí se dostávaly i římské 
mince. Germánské obyvatelstvo běžně pohřbívalo žehem, ale vyšší společenské vrstvy 
pohřbívaly svoje příslušníky inhumací. Patrně do této kategorie patří částečně prozkoumaná 
hrobová komora s kamennou konstrukcí s deformovanými bronzovými nádobami objevená 
na lokalitě Mušov – U sv. Jana. Žárové pohřebiště v zatopené oblasti objeveno nebylo.  

Podstatná změna v osídlení území pod Pavlovskými vrchy nastala na přelomu 4. a 5. 
stol. kdy asi větší část germánského svébského obyvatelstva odešla a nová síť menších sídlišť 
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se zde utvořila až kolem poloviny 5. stol. (Tejral 2002a). Na sídlišti Mušov – U mlýna byly 
objeveny dokonce hrnčířské pece. Po etnické stránce se jednalo o Germány, kteří již 
pohřbívali nespálená těla, jak je to zřejmé z pohřebiště ve Strachotíně – Štěrkovně. Přestože 
hroby byly vyloupeny, nalezený inventář, mezi nímž nechybí zlaté předměty, svědčí o vyšším 
sociálním postavení některých jedinců. Koncem 5. stol. osídlili jižní Moravu Langobardi, 
jejichž svéráznou kulturu známe především z pohřebišť. V zaplaveném území se našel jen 
ojedinělý hrob na lokalitě Mušov – U mlýna. Kolem poloviny 6. stol. Langobardi odešli a tak 
byl vytvořen prostor pro osídlení Slovany. 

Slované přišli do našich zemí v 6. stol. a představili se poměrně jednoduchou kulturou 
pražského typu, jejímiž nositeli bylo zemědělské obyvatelstvo. Z obou břehů dolního toku 
Dyje je známa velká koncentrace pozůstatků jejich sídlišť sestávajících z chat se zahloubeným 
dnem, tak zvaných zemnic (Jelínková – Kavánová 2002). Ze zaplaveného území je to 
v Pavlově – Horním i Dolním poli, Mušově – U sv. Jana a na dalších lokalitách. Tito Slované 
pohřbívali zemřelé žehem, ale tato pohřebiště nebyla na sledovaném území objevena. Zato u 
nedalekých Přítluk se našlo veliké pohřebiště z této doby. Také z následujících staletí až do 
12. stol. je známa celá řada sídlišť venkovského obyvatelstva, ale kromě toho i hradisko 
Petrova louka u Strachotína opevněné dřevohlinitou hradbou s čelní kamennou zdí, sloužící v 
dobách nebezpečí jako možný úkryt, ale obsahující i velmožský dvorec. Souvislost 
s přechodem přes Dyji v těchto místech je nabíledni. Od přelomu 8. a 9. stol. se již pohřbívala 
nespálená těla často vybavená keramikou šperky i zbraněmi. Takové pohřebiště bylo 
prozkoumáno v Dolních Věstonicích – Na pískách a ve Strachotíně – Štěrkovně se našly jen 
ojedinělé hroby. Po zániku Velkomoravské říše zde život neustal a přechod přes Dyji 
kontrolovalo hradisko Vysoká zahrada u Strachotína, známé z písemných pramenů jako 
Strachotíngrad, ležící však již mimo zaplavené území. Hospodářské zázemí tohoto hradiska 
tvořila četná zemědělská sídliště v okolí; výzkum většího rozsahu byl proveden na lokalitě 
Šakvice – Štěpničky. Pohřebiště s hroby vybavenými esovitými záušnicemi a mincemi se našly 
jak na Petrově louce u Strachotína, tak v Dolních Věstonicích – Na pískách. 

Podstatná proměna území pod Pavlovskými vrchy se stala ve 13. stol. když na osídlení 
se výrazně podílelo německé obyvatelstvo. Neocenitelným pramenem poznání života po 
Pavlovskými vrchy je urbář z roku 1414 v němž jsou popsány povinnosti poddaných a výnosy 
jednotlivých složek hospodářství mikulovského panství patřící tehdy Lichtenštejnům. Přírodní 
rámec tvořil soutok Jihlavy, Svratky a Dyje tok a soutok byl poněkud jiný než v době před 
vybudováním vodního díla na Dyji koncem dvacátého století. Řeka Dyje mezi Dolními 
Věstonicemi a Strachotínem byla přemostěna patrně několika mosty a v Dolních Věstonicích 
se vybíralo mýto zemské, solné a koňské. Také u Mušova byl přechod přes Dyji a vybíralo se 
tam mýto. Důležitou vsí byl Mušov s kostelem, dále v zatopeném území stávaly Holenice u 
Drnholce a Sturnice u Strachotína. Sídliště na místě bývalého hradiska Petrova louka patřilo 
k Strachotínu. Původní Šakvice stávaly v trati „Štěpničky“ odkud byly přemístěny na místo 
dnešní vsi. Bývalo zde i několik mlýnů, z nichž v zatopeném území ležel Velermul u Mušova. 
Opevnění v trati Duchna u Mušova souviselo zřejmě s přechodem přes Dyji. Osídlení 
v Holenicích, Sturnicích i u Strachotína v 15. stol. zaniklo. 

Na počátku novověku se do dějin tohoto území zapsali novokřtěnci – Huterští bratři, 
kteří se při odchodu z Mikulova do Slavkova roku 1528 zastavili na bývalém hradisku Vysoká 
zahrada u Dolních Věstonic a později zanechali několik hrobů „Na pískách“ u Dolních 
Věstonic a hodně keramického odpadu na jižním konci Strachotína. 
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Archeologické lokality pod hladinou Vodního díla Nové Mlýny 
Mapa s připojeným soupisem (Obr. 1) je druhou částí práce týkající se zatopených 

archeologických lokalit. Základem soupisu byla kolektivní práce z roku 2002, na níž se pod 
redakcí Stanislava Stuchlíka podílela celá řada autorů. Soupis byl dále doplněn o některé 
novější práce týkající se zpracování výsledků získaných výzkumy na zatopených lokalitách. 
Celkem je uvedeno 30 lokalit, ale v některých případech se jedná jen o části většího 
osídleného území, které na sebe navazovaly. Předložený soupis je podkladem pro další část, 
v níž bude osídlení v jednotlivých obdobích pravěku a středověku zařazeno do širších 
souvislostí. 
 
1. Brod nad Dyjí – Krátké loučky 

Na mírném návrší u pravého břehu bývalého toku Dyje bylo zjištěno osídlení 
z neolitu, doby laténské a starší a střední doby hradištní. Se sídlištěm souvisí i jeden objevený 
kostrový hrob z 8. stol. 
Literatura: Stuchlík 2002, 93, 273, 394; Klanicová 2010, 143. 
2. Brod nad Dyjí – Freiäcker 

Na pravém břehu bývalého toku Dyje se rozkládalo polykulturní sídliště s nálezy 
dokládajícími osídlení v eneolitu (jevišovická kultura), době laténské, římské a hradištní. 
Literatura: Stuchlík 2002, 134, 273, 329, 393; Droberjar 2002, 29. 
3. Brod nad Dyjí – Na dolině 

Na svahu mírného návrší mezi obloukem bývalého toku Dyje leželo polykulturní 
sídliště s nálezy dokládajícími osídlení v době bronzové (sídliště únětické kultury), římské, 
střední a mladší době hradištní. Ojedinělý je nález středověké keramiky. 
Literatura: Stuchlík 2002, 193, 329, 393, 427. 
4. Mušov, Dolní Dunajovice – Laguny 

Na polykulturním sídlišti byly získány nálezy dokládající pobyt člověka snad již ve 
starém paleolitu. Osídlení je zde doloženo nálezy z eneolitu, doby bronzové, laténské, římské 
a hradištní.  
Literatura: Stuchlík 2002, 63, 194, 279, 337, 401; Čižmářová 2004, 169. 
5. Dolní Věstonice – Na pískách 

Na písečné duně, nyní ostrovu v nádrži, byly získány nálezy dokládající přítomnost 
člověka již v mezolitu a neolitu. V době bronzové a halštatské se zde pohřbívalo, jak to 
dokládají nálezy kostrových i žárových hrobů. Údajně se zde našly i dvě zlaté keltské mince. 
Ve střední době hradištní zde bylo veliké kostrové pohřebiště s 1308 hroby, na němž se 
pohřbívalo až do 11. stol. Jedenáct hrobů je až z novověku. 
Literatura: Jarošová – Fojtová – Tvrdý 2012; Stašíková-Štukovská – Ungerman 2009; Stuchlík 
2002, 57, 93. 195, 238, 274, 395; Ungerman 2005, 2007, 2010, 2012, 2014. 
6. Dolní Věstonice – Zadní písky 

Při povrchovém průzkumu zde byla objevena kamenná štípaná industrie svědčící o 
přítomnosti lidí již v mezolitu. V eneolitu se zde pohřbívalo, jak to dokládá objev dvou 
kostrových hrobů kultury zvoncovitých pohárů. V době halštatské zde stávalo sídliště. 
Literatura: Stuchlík 2002, 57, 58, 136, 237. 
7. Dolní Věstonice – Louky 

V inundačním terénu na levém břehu Dyje leželo ve střední době hradištní sídliště.  
Literatura: Stuchlík 2002, 396. 
8. Drnholec – Holenická pole 
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Na levém břehu Dyje se rozkládalo polykulturní sídliště s nálezy z neolitu (kultura 
s moravskou malovanou keramikou), eneolitu (kultura nálevkovitých pohárů), doby 
bronzové (únětická, věteřovská, kultury popelnicových polí), horákovské kultury, doby 
laténské, stěhování národů, hradištní a středověku. Ve středověku zde stávala vesnice 
Holenice zmiňovaná v písemných pramenech. Z doby římské se zde objevil jeden porušený 
žárový hrob a náhodný nález opasku nebo kování pochvy meče je dokladem přítomnosti lidí i 
v době stěhování národů. 
Literatura: Stuchlík 2002, 95, 137, 197, 238, 274, 331, 397, 428; Kubín 2004; Jílek – Pinar – 
Vokáč 2006; Klanicová 2010, 143, Unger 2011. 
9. Milovice – U hráze 

V prostoru hráze byly povrchovým průzkumem získány doklady přítomnosti člověka 
v neolitu a polykulturního sídliště z doby bronzové, laténské, římské a hradištní. 
Literatura: Stuchlík 2002, 97, 275, 334, 398. 
10. Milovice – Na pískách 

Na pravém břehu bývalého toku Dyje bylo zjištěno osídlení v neolitu, eneolitu, době 
bronzové a laténské (hrnčířské pece). Eneolitické kultuře zvoncovitých pohárů patřilo i 
pohřebiště s rozrušenými kostrovými hroby. 
Literatura: Stuchlík 2002, 97, 138, 200; Čižmářová 2004, 239. 
11. Mušov – U propustě, U dunajovických luk 

Na pravém břehu bývalého řečiště Dyje bylo zjištěno rozsáhlé polykulturní sídliště. 
Z neolitu jsou doloženy jen ojedinělé nálezy keramiky, ale osídlení je doloženo v eneolitu 
(kultura nálevkovitých pohárů), době bronzové (únětická a věteřovská kultura a kultury 
popelnicových polí – depot), halštatské, laténské, římské, době stěhování národů (sídliště 
s hrnčířskými pecemi) a hradištní. Náhodné nálezy jsou i ze středověku. Do doby laténské 
patří kostrový hrob. 
Literatura: Stuchlík 2002, 101, 140, 203, 239, 279, 336, 366, 400, 432. 
12. Mušov – U mlýna 

Z lokality na pravém, břehu původního toku Dyje, která může souviset i s lokalitou 11, 
pocházejí nálezy dokládající osídlení v době bronzové (věteřovská kultura, kultury 
popelnicových polí) patrně i v době laténské a římské. Z doby stěhování národů zde byl 
objeven kostrový hrob. 
Literatura: Stuchlík 2002, 202, 277, 335, 366. 
13. Mušov – U svatého Jana 

Na polykulturním sídlišti, ležícím na pravém břehu Dyje, je doloženo osídlení v neolitu 
(kultura s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou), eneolitu, době bronzové 
(únětická a věteřovská kultura), halštatské, laténské, římské i počátků doby stěhování národů 
a době hradištní. Době římské patří částečně prozkoumaný bohatý hrob. 
Literatura: Stuchlík 2002, 101, 139, 202, 239, 277, 335, 365, 399; Droberjar 2002, 189; 
Klanicová 2010, 143. 
14. Mušov – Štěrkovna, Na pískách 

Lokalita ležící na pravém břehu řeky Dyje a patrně související s lokalitou 11 byla 
osídlena v neolitu (kultura s lineární keramikou, kultura s moravskou malovanou keramikou), 
eneolitu, mladší době bronzové, době laténské, římské i stěhování národů a době hradištní. 
Únětické kultuře doby bronzové patří kostrové pohřebiště. 
Literatura: Stuchlík 2002, 100, 139, 201, 277, 335, 399; Klanicová 2010, 143. 
15. Mušov – Duchna 
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V inundačním terénu na levém břehu původního toku řeky Dyje byla ojedinělými 
nálezy doložena přítomnost člověka v eneolitu, době bronzové a laténské. Ve středověku zde 
bylo vybudováno opevněné sídlo. 
Literatura: Stuchlík 2002, 139, 141, 203, 278, 280, 433. 
16. Mušov – U Dyje 

Na polokulturní lokalitě bylo doloženo osídlení v neolitu (kultura s moravskou 
malovanou keramikou), době halštatské, laténské, římské a hradištní. Ojedinělé zlomky 
středověké keramiky jsou svědectvím přítomnosti člověka ve středověku.  
Literatura: Stuchlík 2002, 102, 240, 279, 337, 402, 433. 
17. Mušov – Soutok  

Na lokalitě ležící u bývalého soutoku Svratky a Dyje je ojedinělými nálezy doložena 
přítomnost člověka v době laténské. 
Literatura: Stuchlík 2002, 280. 
18. Mušov – Kostel 

Přítomnost člověka v pravěku i době hradištní dokládají nevýrazné zlomky keramiky. 
Kostel s hřbitovem stojící v intravilanu vesnice existoval od 13. stol. 
Literatura: Stuchlík 2002, 434; Unger 2014. 
19. Mušov – Anger 

Zlomky nádob dokládají přítomnost člověka ve středověku. 
Literatura: Stuchlík 2002, 434. 
20. Pasohlávky – Louky u Dyje 

Archeologické nálezy dokládají pobyt člověka v neolitu, době bronzové, halštatské, 
laténské, římské, stěhování národů, hradištní a středověku. 
Literatura: Stuchlík 2002, 103, 207, 281, 341, 367, 405,435. 
21. Pasohlávky – U vodárny 

Nálezy zlomků keramiky dokládají osídlení v mladší době hradištní. 
Literatura: Stuchlík 2002, 404. 
22. Pavlov – Horní pole 

Na polykulturní lokalitě bylo doloženo osídlení v neolitu (kultura s lineární keramikou, 
kultura s vypíchanou keramikou a kultura s moravskou malovanou keramikou). Kostrové i 
žárové hroby patří nositelům eneolitických kultur se šňůrovou keramikou a kultury se 
zvoncovitými poháry. Veliké kostrové pohřebiště zde zanechal lid s protoúnětickou kulturou. 
Dále je zde doloženo osídlení během doby bronzové (rozsáhlé sídliště věteřovské skupiny i 
kultury popelnicových polí) a halštatské, sídliště i pohřebiště v době laténské, sídliště v době 
římské, stěhování národů a době hradištní (6.–8. stol.). 
Literatura: Stuchlík 2002, 104, 142, 209, 210, 242, 282, 344. 406; Droberjar 2002, 235; 
Čižmářová 2004, 274; Peška 2009. 
23. Pavlov – Dolní pole 

Na polykulturní lokalitě bylo doloženo osídlení v neolitu (kultura s lineární keramikou, 
kultura s moravskou malovanou keramikou), eneolitu. Kostrový hrob patří lidu s kulturou 
zvoncovitých pohárů. Sídliště a pohřebiště zde bývalo v době bronzové (únětická kultura, 
věteřovská kultura, mohylová kultura a kultura popelnicových polí). Dále je doloženo sídliště 
horákovské kultury, bohatý komorový hrob téže kultury a sídliště i pohřebiště v době 
laténské, sídliště v době římské včetně hrnčířské pece, sídliště v době stěhování národů, 
sídliště a pohřebiště v době hradištní. 
Literatura: Stuchlík 2002, 103, 142, 209, 211, 242, 282, 344. 367; Droberjar 2002, 235; 
Čižmářová 2004, 274. 
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24. Strachotín – Petrova louka 
Přítomnost člověka v eneolitu (kultura zvoncovitých pohárů) je doložena zlomky 

nádob. Ve střední době hradištní zde existovalo hradisko a ohrazený dvorec. V mladší době 
hradištní zde stávalo sídliště s pohřebištěm. Sídliště zde trvalo až do počátku 14. stol.  
Literatura: Stuchlík 2002, 67, 143, 409, 437; Procházka 2009, 223–228; Čižmář 2004, 235. 
25. Strachotín – Štěrkovna 

Na polokulturní lokalitě bylo doloženo osídlení v neolitu (kultura s lineární 
keramikou), sídliště a pohřebiště v eneolitu (kultura nálevkovitých pohárů, kultura 
zvoncovitých pohárů), sídliště v době bronzové, halštatské, laténské (hrnčířské pece), sídliště 
a pohřebiště z doby stěhování národů a doby hradištní. 
Literatura: Stuchlík 2002, 106, 143, 213, 243, 284, 367, 408; Čižmářová 2004, 309. 
26. Strachotín – U vazu, Sturnice 

Zlomky keramiky bylo doloženo osídlení v neolitu (kultura s lineární keramikou) a 
době laténské. Ve středověku zde stávala vesnice Sturnice jejíž počátky sahají až do mladší 
doby hradištní.  
Literatura: Stuchlík 2002, 106, 284, 409, 438. 
27. Strachotín – U dvora 

S habánským dvorem z 16. a počátku 17. stol. souvisí rozsáhlé střepiniště. 
Literatura: Stuchlík 2002, 438; Pajer 2001, 2006, 2010. 
28. Strachotín – Hrůdky 

Středověké osídlení souvisí se zaniklou vsí Sturnice. 
Literatura: Stuchlík 2002, 437. 
29. Šakvice – Štěpničky 

Na polykulturní lokalitě bylo doloženo osídlení v neolitu (kultura s lineární keramikou, 
kultura s moravskou malovanou keramikou), eneolitu (žárový hrob kultury s kanelovanou 
keramikou, ojedinělé nálezy kultury zvoncovitých pohárů), sídliště z mladší doby bronzové, 
doby halštatské, laténské, římské, hradištní a středověku. Středověké osídlení souvisí 
s původními Šakvicemi, které na přelomu 13. a 14. stol. přesunuty do dnešní polohy dále od 
Dyje. 
Literatura: Stuchlík 2002, 107, 143, 214, 244, 284, 345, 410, 439. 
30. Šakvice – Rybník 

Na polykulturní lokalitě byla ojedinělým nálezem doložena přítomnost lidí v neolitu 
(kultura s moravskou malovanou keramikou), době bronzové (věteřovská kultura, kultura 
popelnicových polí), halštatské, římské a době hradištní. 
Literatura: Stuchlík 2002, 107, 215, 244, 346, 411. 
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Obr. 1: Mapa zatopených archeologických lokalit v oblasti VD Nové Mlýny, (Unger, 2015) 
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Vodní nádrž Vranov 
Před vybudováním vodní nádrže nebyla plocha určená k zatopení archeologicky 

sledována, takže pro dějiny osídlení jsou k dispozici jen nálezy z okolí. Okolí Bítova bylo 
osídleno již v mladší době kamenné (neolitu) a ze soutoku Želetavy s Dyjí, dnes již 
zatopenému, jsou známy doklady osídlení nositeli kultury s moravskou malovanou 
keramikou. Další nálezy pocházejí z eneolitu, doby bronzové i starší doby železné 
(horákovská kultura). Z okolí Vysočan jsou známy nepříliš průkazné nálezy z paleolitu, neolitu 
a eneolitu. Zato osídlení Palliardiho hradiska je doloženo jak v eneolitu, tak i době bronzové i 
hradištní. Hospodářským, obranným i duchovním centrem byl od 11. stol. hrad Bítov, který 
prodělal proměnu od hradiska k středověkému hradu. Městečko Bítov, jehož zbytky leží pod 
hladinou vodní nádrže, mělo rovněž středověký původ (Podborský – Vildomec 1972, 149, 
231).  
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B.1.1.1 .a Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova za vlády císaře Marca 
Aurelia Antonina (A. Kult) 
 

Pokud jde o doplňování databáze, lze konstatovat, že vlastní práce probíhaly 
především v prvním roce projektu (2013). Pro vlastní zpracování dílčí kapitoly zahrnuté do 
navrhované závěrečné publikace 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 adresy (informační portály) a 87 monografií (dostupných pouze 
v knižní podobě). 

V předešlém roce (2014) byla věnována pozornost zpracování presentace pro XXXII. 
Mikulovské sympozium (které se konalo 22.–23. října 2014 /na téma: „Voda v dějinách 
Moravy – člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály“/). 
Následně byl zpracováván příspěvek pro sborník uvedeného sympozia. S ohledem na jeho 
rozsah (20 stran) došlo k jeho odeslání až 17. 2. 2015. Proto byla na počátku roku 2015 
věnována pozornost především článku s názvem: „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?“1. Historickou situaci 
v předmětném (kritickém) roce 6 n. l. lze označit za poměrně rozporuplnou. Zpracovatel 
(především na základě výsledných údajů uvedených v publikaci kolektivu německých autorů2 
– a též dodnes stále aktuálních názorů Šimkových3) se přiklonil spíše k názoru 
B. Komoróczyho4 než k Šedově5. Též zajímavý pohled na události v tomto roce a situaci ve 
střední Evropě (těsně po zlomu letopočtu) bylo možné nalézt v příspěvku Salače6 a Kehneho7. 

                                                 
1
 S ohledem na širší souvislosti je však zapotřebí se zmínit o tom, že problematiku možného obsazení části jižní 

Moravy římskými vojsky je možné časově vymezit celkem dvěma historickými periodami (druhé se budeme 

následně podrobně věnovat). 
2
 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. 
3
 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. 
4
 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. 
5
 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. 
6
 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. 



 

24 
 

Jako základní hypotézu, ze které lze následně vycházet (s ohledem na dobu římskou /tj. 
osídlení germánské/ následující po odchodu Keltů), je možné v současnosti označit celkové 
pojetí Waldhauserovo uvedené v úvodu jeho encyklopedie8 – spíše než ve starší monografii 
Dobiášově9.  

Za „druhé“ – již zcela „nehypotetické“ období lze bezesporu označit až druhý velmi 
krátký úsek – písemně zaznamenaných dějin majících dopad na situaci ve středoevropském 
prostoru – vládu římského císaře Marca Aurelia Antonina. V roce 2015 byly proto 
prostudovány všechny dostupné prameny i sekundární literatura potřebná k prokázání 
existence poměrně rozsáhlé plavby římských říčních lodí z Carnunta do Mušova (tu lze 
předpokládat pouze v krátkém úseku Dunaje, na Moravě od Děvína po ústí s Dyjí – dále pak 
až po soutok Dyje se Svratkou, který leží nedaleko od Mušova) – a to jen ve velmi krátkém 
období tzv. markomanských válek (největší intenzitu předpokládáme v jejich závěru – 
s největší pravděpodobností především v letech 179–180 n. l.). Lze tak oprávněně dojít 
k vyslovení možné hypotézy, že pod stávající hladinou soustavy Novomlýnských nádrží 
(případně i na území ležícím na pravém břehu řeky Svratky – východně od Mušova – 
Hradisko /Římského vrchu, Burgstallu/ – viz též plánek prezentovaný na stránkách 
http://www.marcomannia.cz/) se nacházejí zbytky římského říčního přístavu. Problémem 
však je prokázání uvedeného předpokladu (pravděpodobně šlo jen o nábřežní zeď – též i o 
to, zda by se mohly zbytky téměř 2 000 let starého dubového dřeva až do současnosti 
dochovat/). Možnou variantou též je, že zde ani nábřežní zeď pravděpodobně vybudována 
nebyla. Mohlo jít dokonce jen o přístaviště pro maximálně tři lodě (přibližně 3 m široké a 12–
15 m dlouhé). Pokud by šlo o římský prám (dle všeho asi jen o poměrně konstrukčně 
jednoduchý – s velmi malým ponorem do asi max. 40 cm) – pak by nejsnadnější vykládka 
lodě mohla probíhat buď ze zádě či přídě uvedené lodi10. Lze předpokládat, že běžně byla 
dovážena jak sůl, tak i víno. Na sever od Alp byly místo amfor používány především (již 
Keltům /velmi dobře/ známé) dřevěné sudy. Některé mohly mít (proti v současnosti 
používaným, tj. v novověku) i poměrně velký obsah. Existuje i předpoklad, že nábřežní zeď 
nebyla ani nutná – sudy mohly být z přídě jen „vyvaleny“ (přes příď či záď) přímo k římskému 
vozu (taženému koňmi). Množství dopravovaných cihel bylo v porovnání s množstvím (pro 
legionáře zcela nezbytného) vína nejspíše zanedbatelné. Obdobně tomu bylo i u soli. 
 

 

  

                                                                                                                                                         
7
 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. 
8
 WALDHAUSER, Jiří. Encyklopedie Keltů v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2001. 591 s. ISBN 80-7277-053-5. 

9
 DOBIÁŠ, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1964. 475 s. 
10

 Případný archeologický průzkum (i nejmodernějšími „nedestruktivními“ metodami) by asi byl spíše 

neúspěšný. 



 

25 
 

B.1.2  Středověká kolonizace a vytváření sítě osídlení od 13. století (B. Smutný)  
 

Historický vývoj oblasti jako významného sídlištního regionu (spoluautor 2. Části 
tohoto vývoje Od pozdního novověku do revoluce 1848). 
 

Po provedení průzkumu archivních pramenů a literatury k této části byla v roce 2015 
pozornost zaměřena na výběr vhodných obrazových dokumentů, které by se staly jednak 
dokumentací textu připravované publikace, jednak vhodnými exponáty pro použití 
k připravované výstavě, tedy pro obě akce plánované k realizaci v roce 2016. 
V této souvislosti přicházelo v úvahu prozkoumání vhodných archiválií, které by byly 
atraktivní svým vzhledem pro potřeby publikace i jako exponáty výstavy z hlediska 
návštěvníků, neboť každý písemný dokument uložený v archivu tato vizuální kritéria 
nesplňuje. 

Pozornost byla proto zaměřena na existující dokumenty z 16. až 19. století, které by 
vhodným textem i jeho obsahem dokumentovaly dějinný vývoj každé ze sledovaných obcí 
(Bítov, Kníničky a Mušov). V úvahu pro toto období by přicházely dokumenty z několika 
fondů uložených v Moravském zemském archivu v Brně. Především se jedná o fond D 1 
Lánový rejstřík, kde je dokumentována situace v období pobělohorském ve 2. polovině 17. 
století, počet osedlých v obci a jejich rozsah obdělávaných pozemků, zároveň také jsou zde 
uvedena první konkrétní jména zde hospodařících obyvatel. Zde by bylo možno využít 1 až 3 
stránek lánového rejstříku pro srovnání situace v jednotlivých sledovaných obcích 
k dokumentaci v připravované knize nebo i jako exponáty na výstavě. Dalším vhodným 
artefaktem by mohly být pro 18. století údaje z fondu D 4 Tereziánského nebo mladšího 
fondu D 6 Josefinského katastru obce, opět s uvedením konkrétních držitelů pozemků, jejich 
rozsahu a jmény., a to buď pro jednu obec, nebo při srovnání všech tří obcí. 

Pro 1. polovinu 19 století z období před rokem 1848 bude možno za nejvhodnější 
dokumentaci považovat údaje ze stabilního katastru, a to fond D 8 Vceňovací operáty, kde 
jsou ze 40. let podrobné popisy každé obce rozčleněné do 14 paragrafů, umožňující srovnání 
např. počtu obyvatel, jejich zaměstnání, výměry pozemků, stavu zemědělské výroby, 
používaných nástrojů k obdělávání půdy, počet dobytka, stav domů apod. 

Ukázkou zpracování těchto dokumentů je publikace výstupu v podobě příspěvku pro 
sborník Jižní Morava 2015 s názvem Obce zmizelé ve 20. století pod vodní hladinou a jejich 
stav koncem feudalismu (Bítov, Kníničky, Mušov). 

Druhým typem z tohoto období reprodukovaného pramene se stanou uložené ve 
fondu D 9 Indikační skicy stabilního katastru, přinášející první zobrazení obcí a jejich 
katastrální podoby na mapách. Jedná se o atraktivní podobu obrazové dokumentace 
srovnatelnou se stavem ze 40. let 19. století vceňovacích operátů. Vzhledem k připravované 
publikaci bude možno tyto dokumenty k reprodukci použít jako výsek intervilánu obce, pro 
potřeby plánované výstavy by bylo možno použít část mapového listu v poměru 1 : 1, což 
bude možno posoudit až vzhledem k rozsahu výstavních vitrín. 

V roce 2016 bude tedy další práce zaměřena na koncipování připravovaného textu a 
obrazových příloh pro publikaci a na realizaci výstavy s přípravou vhodných exponátů 
k dějinnému vývoji všech tří obcí tak, aby v obou případech byly připraveny k reprodukci 
vhodné a atraktivní obrazové dokumenty. Tyto dokumenty bude možno vystavit nejlépe 
v podobě faksimile nikoliv originálu, k čemuž bude třeba zajistit spolupráci s restaurátorskou 
dílnou MZA v Brně.   
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B.1.3  Hospodářský vývoj lokalit v období časného novověku (E. Kordiovský) 
 

V roce 2015 byly aktivity zaměřeny na doplnění stávajících podkladů a získávání nových 
poznatků o období časného novověku v oblasti zájmových lokalit údolních nádrží. Byly 
uskutečněny cesty za pamětníky a starosty do zatopených obcí Kníničky a Pasohlávky a 
navštíven kostel sv. Linharta ve druhé zdrži VD NM. Stěžejní podíl činností v tomto roce 
zaujímaly návštěvy následujících archívů, za účelem studia materiálů: 

 Národní památkový ústav, územní pracoviště Brno, kde jsem studoval fotodokumentaci 
(album fotografií z obce Kníničky inv. č. 8/5/4319/83) k likvidaci obce Kníničky.  

 MZA Brno, fond B 338  Jihomoravský krajský národní výbor v Brně, G 124  Sbírka 
fotografií, pohlednic a filmových dokumentu (album inv. č. 1, v němž jsou zachyceny 
fotografie se stavem obce Bítova před vyklizením, bourací práce a výstavba nové obce). 

 Regionální muzeum Mikulov, kde jsem studoval fotodokumentaci k likvidaci obce Mušov. 

 Archiv města Brna  prameny k výstavbě Kníničské přehrady z fondu A 34  Archiv obce 

Knínice (kronika obce a zápisy z jednání obecního zastupitelstva) a z fondu Q7  Správa 
přehrady (problematika výstavby přehrady a výkup obce Kníničky). 

 Národní archiv v Praze  fond Ministerstva veřejných prací Praha (1945) k výstavbě 
Vranovské a Brněnské přehrady. 

 
Ze získaných materiálů bylo doplněno do databáze 1066 snímků archiválií ve 26 

záznamech.  
Pro chystanou publikaci byly připraveny pokyny pro sjednocení citace literatury a 

pramenů pro přípravu publikace a sjednocení citace u všech členů týmu.  
Souhrn dosavadních výsledků byl zpracován pro presentaci na vědecké konferenci 

Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století ve dnech 4. – 6. listopadu 2015, 
kterou pořádaly Státní oblastní archiv v Praze, Muzeum Podblanicka a Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i. Na konferenci byl přednesen referát Zatopené kulturní a přírodní 
dědictví jižní Moravy, doprovázený powerpointovou prezentací.  
 

 

  



 

27 
 

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 (D. Veselý) 
 

Při hledání změn přírodního (životního) prostředí, nebo obecněji jen prostředí, vlivem 
vodohospodářských úprav je obtížné informace očistit od subjektivního pohledu. Zároveň 
zde funguje obousměrná vazba: Stejně jako člověk formuje svoje prostředí, prostředí 
zároveň formuje své obyvatele. Pokud si poslechneme odpověď poslední pamětnice života 
před napuštěním Vranovské přehrady na otázku, zda se lépe žilo ve sterém nebo novém 
Bítově, odpoví bez zaváhání: „Ve starém Bítově byl život lepší.“ Co to ale znamená? Vždyť 
nový Bítov postavený v duchu nejlepších znalostí své doby zdánlivě násobně převyšoval 
skromná, mnohdy jarní vodou ztápěná stavení starého Bítova, sevřeného kdesi v hloubi 
říčního údolí. Jak si to tedy ale máme vysvětlit? Přesídlení zřejmě přetrhalo jemné předivo 
mezilidských vztahů, přerušilo jen těžce postihnutelné, ale důležité vazby mezi lidmi a jejich 
prostředím. A ty se navzdory nejmodernějšímu standardu bydlení nepodařilo znovu navázat. 
Jakoby právě sevřené údolí udržovalo lidskou sounáležitost. Ve chvíli, kdy se obyvatelé 
Bítova ocitli mimo údolí, najednou jim nic nebránilo hledat jiné příležitosti, jiné vesnice, jiná 
města. Komunita se rozptýlila a ztratila svojí pradávnou strukturu. Dnes asi nový Bítov 
nemůžeme hodnotit jako „špatnou“ obec. Je to už ale jiný Bítov. Nenápadná krása starého 
Bítova se navždy ztratila. 

Na stejný problém narazíme při hodnocení využití krajiny vlivem výstavby vodních 
nádrží. Pokud vyhodnotíme klasické kategorie „land use“ - vodní plochy, lesy, luční porosty, 
orané plochy, obytnou zástavbu, rekreační plochy a další, nedostaneme mezi stavem před a 
po vybudování nádrží až tak výrazný rozdíl. Jak je to tedy možné? To skutečně nemají tyto 
přehrady gargantuovského rozměru žádný významný vliv na prostředí? Samozřejmě že mají, 
jen musíme zapátrat po jemném předivu. U na vodu vázaných a zejména u mokřadních 
biotopů hraje totiž zásadní roli zóna přechodu mezi vodním a terestrickým prostředím. Zde 
je největší biodiverzita, zde se odehrává vše podstatné. Více než plocha biotopů je důležitá 
délka ekotonů, tedy přechodů či hranic mezi nimi. A z tohoto pohledu se krajina před a po 
vybudování nádrží změnila vskutku drasticky. Pathworkovou mozaiku lužní krajiny jsme 
nahradily moravským mořem a družstevními lány. Jsme tedy schopni podchytit změnu 
prostředí, musíme ale najít správný úhel pohledu. Možná si ale pouze hledáme „ vědecké“ 
zdůvodnění pro naše subjektivní hodnocení. 
 

A ještě jeden příklad. Přesto, že se nám podaří vyhledat „hydrologické ročenky“ 
sahající hluboko před rok 1900, nemůžeme je pro srovnání s dnešním stavem použít. Naši 
předci totiž zaznamenávali pouze vodní stavy, tedy dosaženou výšku hladiny. To jen my dnes 
prahneme po zvládnutí povodně definované množstvím kubíků vody a při naší snaze 
nahledíme na to, zdá naše opatření nezvedají hladiny vysoko nad vodní stavy, které si kdy 
naši předci dokázali představit. Ovlivnili jsme prostředí a prostředí teď ovlivňuje nás do té 
míry, že mnohdy nevidíme nesmyslnost vlastního počínání. 
 

V prvních dvou letech jsem se soustředil na prověřování zdrojů a shromažďování 
dostupných dat, už na konci tohoto období jsem se začal poohlížet i po příkladech a 
analogiích mimo zájmové území a mnohdy i mimo hranice naší republiky. S přibývajícími daty 
se ale na hranici Sokratova kruhu vědomí objevovaly další nejasnosti a pochyby. 
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Přesto, že se v minulém roce podařilo nalézt některé zahraniční analogie „dobré 
praxe“ soužití s nivní krajinou nenarušených řek, limitovala nás v pochopení hlubších 
souvislostí některá specifika zkoumaných nádrží. Jak brněnská, tak zejména vranovská 
přehrada byly postavené v poměrně vzdálené minulosti, bylo tedy obtížné hledat vnitřní 
vazby jejich zaniklých komunit k říční krajině. Vodní nádrže Nové Mlýny byly sice vybudovány 
v relativně blízké minulosti, jejich komunity ale byly do značné míry ovlivněny jinými 
skutečnostmi, zejména vystěhováním převážné části původního německého obyvatelstva po 
druhé světové válce. Kontinuita a tradice obyvatelstva postiženého stavbou nádrží byla proto 
měrně krátká. Z tohoto důvodu jsem se pro pochopení potřebných vazeb snažil najít 
analogický příklad vybudování obdobně rozsáhlého vodního díla v zahraničí. 
Potřebnou analogii se překvapivě podařilo nalézt až v norské Finmarce za polárním kruhem. 
Na začátku 70. Let, tedy přibližně shodně se začátkem budování nádrží Nové Mlýny, zde 
začalo vyrůstat něco, co bylo později pojmenováno „Alta riot“, teda Altská vzpoura nebo 
konfrontace či polemika. O co zde šlo? 

Prvotním impulzem, ze kterého se rozhořela “Altská polemika”, bylo zveřejnění plánu 
Norského ředitelství pro vodní zdroje a energii (NVE) na výstavbu přehrady vzdouvající 
hladinu pro vodní elektrárnu na řece Alta. Zátopa dosahovala plochu 75 km2 a vzniklé jezero 
by zaplavilo vesnici Masi obývanou ve většině Saami a další menší sídliště, nehledě k toku, že 
oblast byla v roce 1973 vyhlášena národním kulturním dědictvím. (K výrazu Saami je třeba 
dodat krátké vysvětlení. U nás jsou zřejmě více známi pod označením laponci, v norštině má 
ale slovo „lapo“ silně negativní vyznění, lidé Saami je proto neradi používají a já se jejich 
zvyku podržím.) Pod hladinou měla zmizet také dvě přírodní jezera Iešjav’ri a Joat’kjav’ri, 
která jsou zásadním prvkem ekologie místní tundry a jsou zásadní také z pohledu pastvy 
sobů. V jarním období jsou totiž břehy jezera jedinou lokalitou, kde stáda sobů nalézají 
vhodnou potravu. Poté, co se původní plán setkal se silným politickým odporem, byl navržen 
méně ambiciózní projekt, který by způsobil menší vysídlení obyvatel Saami a méně 
narušil sobí migraci a rybolov divokých lososů. Vyhodnocení vlivu tohoto návrhu však nebylo 
dostatečné, nebyl brán ohled na tradiční saamskou kulturu, vyhodnocení dopadu na pastvu 
sobů vyházelo z chybných předpokladů a v podstatě nereflektovalo potřebu ročního 
migračního cyklu pastvy. Protesty proto pokračovaly dále a u norského soudu byla  podána 
žádost o předběžné opatření a žalobu proti norské vládě, ve snaze zabránit stavbě před jejím 
zahájením. Tehdejší předseda vlády Odvar Nordli, ve snaze předejít další eskalaci protestu, 
slibuje přezkum rozhodnutí parlamentu, ale norský parlament následně potvrdil své 
rozhodnutí přehradit řeku Alta. Když práce na stavbě přehrady v lednu 1981 znovu začaly, 
připoutalo se proto více než tisíc demonstrantů řetězy přímo na staveništi, aby bránili její 
výstavbě. Na počátku roku 1982 ale rozhodl ve prospěch vlády také Nejvyšší soud, místní 
odpor proti elektrárně postupně utichal a přehrada byla nakonec postavena. 

Může se tedy zdát, že “Altská polemika” skončila neúspěchem. Je si ale třeba 
uvědomit, že zde vznikla spolupráce mezi ekology a aktivisty na zájmu o práva lidu Saami, což 
přispělo nejen k položení důrazu na otázky životního prostředí, ale také upřelo pozornost na 
práva lidu Saami jako původních obyvatel se specifickými právy k území. Nehledě k prohrané 
bitvě na řece Alta, přineslo hnutí “Altská polemika” významné dlouhodobé zisky. Zatopené 
dědictví nakonec vykvetlo s ještě větší a dříve nevídanou silou. 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Odvar_Nordli
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Sami_people
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B.2.2  Změny využívání vody v historických souvislostech 
 

B.2.2.a Ovlivnění jakosti vody výstavbou nádrží (M. Pavonič, E. Kočková,  
J. Ošlejšková, H. Mlejnková)  

 
Řešení dílčí části projektu v roce 2015 bylo zaměřeno zejména na kompletování 

dostupných dat týkajících se kvality vody a vodního prostředí dotčených oblastí (VD Nové 
Mlýny, VN Vranov, Brněnská přehrada) a zpracování nově získaných analytických dat jakosti 
vody a zejména sedimentů. V rámci řešení projektu byly shromážděny a do databáze vloženy 
3 výzkumné zprávy zabývající se chemickými analýzami sedimentů a vody v nádržích: 

 Kočková, E.: Výzkum sedimentů přehrad, toků a jezer – zhodnocení rizik a návrhy 
opatření; listopad 2002 

 Kočková, E.: Výzkum sedimentů přehrad, toků a jezer – zhodnocení rizik a návrhy 
opatření – Jakost sedimentu a vody; listopad 2003 

 Kočková, E., Rozkošný, M.: Výzkum sedimentů přehrad, toků a jezer – zhodnocení rizik a 
návrhy opatření Jakost sedimentů a vody, látková bilance a zdroje znečištění v povodí VD 
Nové Mlýny; červenec 2004 

Tyto zprávy obsahují cenné výsledky analýz dnových sedimentů ve všech třech námi 
sledovaných nádržích. Vybrané údaje byly digitalizovány, zpracovány do tabelární a grafické 
podoby a doplněny o aktualizované výsledky analýz povrchových vod zmíněných nádrží. Poté 
bylo provedeno jejich vyhodnocení s cílem posouzení změn jakosti vody v souvislosti se 
stavbami uvedených vodních děl v historických souvislostech. 

 
Z výsledků vyplynuly zajímavé souvislosti: 

1. Při porovnání makro- i mikroelementů v sedimentech současně odebraných na 
vstupu a výstupu z nádrže (červeně zvýrazněné datum v tabulkách č. 2, 3, 5, 7 a 8, 
v posledním řádku je vždy uveden poměr výstup/vstup) jsou obsahy téměř u všech makro- i 
mikroelementů (výjimkou jsou pouze Ca a Mo) na výstupu z VD Nové Mlýny výrazně vyšší 
než obsahy na vstupu (hodnoty „poměru“ jsou menší než 1), zatímco u nádrží VN Vranov a 
Brněnská přehrada je tato situace opačná, tj. obsahy makro- i mikroelementů (výjimkou je 
pouze Cd u Brněnské přehrady) jsou nižší na vstupu do nádrže než na výstupu z nádrže 
(hodnoty „poměru“ jsou větší než 1). Tento jev může souviset se skutečností, že nádrž VD 
Nové Mlýny byla vybudována výrazně později než zbývající dvě nádrže, a proto v průběhu 
času zatím nedochází k výraznějšímu vyplavování kontaminantů obsažených v sedimentech 
na dně nádrže a jejich následnému transportu z nádrže ven. Svou roli zde může hrát i faktor, 
že VD Nové mlýny je ve srovnání se zbylými dvěma nádržemi výrazně mělčí. 

2. Zejména u VD Nové Mlýny, kde je k dispozici výrazně víc údajů a kde lze pozorování 
navíc doplnit i o další sledované profily (viz Tab. 4 s odběrovým místem Dolní nádrž Nové 
Mlýny – přítok) je zřetelný výrazný pokles obsahu kontaminantů v sedimentu v průběhu 
několikaletého sledovaného období. Snížení obsahu kontaminantů je prezentováno v tabulce 
č. 3, kde je dobře viditelné i díky barevnému zvýraznění v návaznosti na hodnocení dle 
Metodického pokynu MŽP ČR z roku 1996, a dále na obrázku č. 1. Zlepšování chemické 
kvality sedimentů VD Nové Mlýny je nejvýraznější u Mo, Zn, Cu a Cr, kde současně došlo o 
zlepšení kritéria hodnocení dle MP MŽP ČR o jednu až dvě úrovně. Časový pokles obsahu 
kontaminantů je viditelný i u nádrží VN Vranov a Brněnská přehrada, ale i s ohledem na 
menší počet vzorků je méně výrazný. Pozitivní roli zde zdá se hraje fakt, že sledované období 
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spadá převážně do 90. let minulého století, kdy se životnímu prostředí ve srovnání 
s obdobím socialismu začala věnovat výrazně vyšší pozornost. Pozorovaný pokles lze 
vysvětlit již zmiňovaným vyplavováním kontaminantů ze sedimentů v nádrži a jejich 
transportu protékající povrchovou vodou z nádrže ven. 
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Tab. 2: Časový vývoj kvality dnových sedimentů na vstupu a výstupu z VD Nové Mlýny v období 1990 až 1995 – makroelementy a 
mikroelementy nehodnocené podle Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Dyje  N P Ca Mg K Na Fe Al Mn B 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

            

Drnholec 26.6.1990 – 2,26 11,0 7,59 4,26 1,12 31,7 37,8 0,55 7,50 

 10.7.1991 – 2,11 11,0 8,10 4,45 0,72 32,3 41,4 0,54 8,00 

 12.5.1990 4,0 1,59 10,2 8,21 3,62 0,63 26,5 27,0 0,43 1,56 

 16.7.1992 3,7 1,90 11,6 6,09 3,12 0,41 29,8 54,3 0,50 6,77 

 20.9.1992 3,6 1,40 11,9 6,30 4,09 0,60 26,9 56,8 0,44 13,3 

 6.10.1993 2,6 0,99 4,39 3,63 2,19 0,28 15,6 30,2 0,27 3,49 

 16.9.1995 2,7 0,86 14,0 20,3 4,31 0,36 13,1 27,0 0,39 4,00 

            

Nové Mlýny pod 20.9.1992 0,3 0,59 16,0 2,25 0,82 0,11 11,1 16,2 0,41 3,45 

            

 poměr 0,08 0,42 1,34 0,36 0,20 0,18 0,41 0,29 0,93 0,26 

 
Tab. 3: Časový vývoj kvality dnových sedimentů na vstupu a výstupu z VD Nové Mlýny v období 1990 až 1995 – mikroelementy hodnocené 
podle Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Dyje  Mo Zn Ni Hg Cu Cr Pb Cd As 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

           

Drnholec 26.6.1990 3,68 791 45,6 0,22 144 413 9,5 0,27 – 

 10.7.1991 1,50 580 35,8 0,14 96,9 656 14,9 0,40 1,1 

 12.5.1990 1,03 510 32,0 0,08 161 369 6,3 0,19 – 

 16.7.1992 0,50 317 32,3 0,37 77,4 151 13,4 0,28 2,3 

 20.9.1992 1,08 580 28,3 0,23 61,8 181 37,7 0,27 1,5 

 6.10.1993 0,45 194 22,0 0,12 32,7 59,7 15,6 0,17 18,1 

 16.9.1995 0,46 199 33,0 0,09 23,9 55,2 10,6 0,10 14,1 

           

Nové Mlýny pod 20.9.1992 1,31 72,8 17,8 0,18 5,7 112 5,9 0,12 1,7 

           

 poměr 1,21 0,13 0,63 0,78 0,09 0,62 0,16 0,44 1,13 
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Tab. 4: Časový vývoj kvality dnových sedimentů ve VD Nové Mlýny v období 1991 až 1995 – mikroelementy nehodnocené i hodnocené podle 
Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Dyje  Fe Al Mn B Mo Zn Ni Hg Cu Cr Pb Cd As 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

               

Dolní nádrž 
N.M – přítok 

31.8.1991 29,3 40 0,67 10,3 1,33 194 57,7 0,26 41,5 521 8,4 0,94 2,39 

18.8.1992 15,1 34 0,64 5,19 0,36 86 23,9 0,20 16,6 181 4,6 0,39 1,12 

16.9.1995 9,40 25 0,59 3,46 0,42 89 39,8 0,10 17,5 80,4 9,3 0,18 7,8 

 
Tab. 5: Časový vývoj kvality dnových sedimentů na vstupu a výstupu z VN Vranov v období 1992 až 1994 – makroelementy a mikroelementy 
nehodnocené podle Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Dyje  N P Ca Mg K Na  Fe Al Mn B 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg]  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

             

Podhradí 13.7.1992 0,3 0,59 1,14 2,24 1,14 0,13  15,7 14,9 0,62 2,25 

 17.8.1993 4,0 1,14 2,93 5,71 3,36 0,25  27,3 39,7 1,03 3,47 

 16.8.1994 0,1 0,38 2,24 6,44 4,19 0,42  27,4 46,7 0,84 3,27 

             

Vranov n.D. 13.7.1992 0,6 0,72 2,22 3,90 2,29 0,18  21,3 22,9 0,96 2,98 

             

 poměr 2,00 1,22 1,95 1,74 2,01 1,38  1,36 1,54 1,55 1,32 

 
Tab. 6: Časový vývoj kvality dnových sedimentů na vstupu a výstupu z VN Vranov v období 1992 až 1994 – mikroelementy hodnocené podle 
Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Dyje  Mo Zn Ni Hg Cu Cr Pb Cd As 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

           

Podhradí 13.7.1992 0,62 36,7 15,3 0,13 11,1 217 2,9 0,04 1,7 

 17.8.1993 0,71 73,3 34,7 0,09 20,7 66,7 12,8 0,29 21,3 

 16.8.1994 0,82 117 43,0 0,13 24,3 66,7 16,2 0,26 3,3 

           

Vranov n.D. 13.7.1992 0,87 49,6 24,6 0,28 17,5 260 7,2 0,09 2,5 

           

 poměr 1,40 1,35 1,61 2,15 1,58 1,20 2,48 2,25 1,47 
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Tab. 7: Časový vývoj kvality dnových sedimentů na vstupu a výstupu z Brněnské přehrady v období 1991 až 2003 – makroelementy a 
mikroelementy nehodnocené podle Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Svratka  N P Ca Mg K Na  Fe Al Mn B 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg]  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

             

Vev. Bítýška 2.9.1991  1,70 0,5 7,50 5,18 0,40  37,2 40,0 0,55 0,10 

 11.10.1992 2,9 1,59 2,9 6,74 4,39 0,30  28,3 57,0 0,64 8,66 

 30.8.2003        32,9 66,5 0,54  

             

Bystrc 3.9.2003        32,1 89,7 1,9  

             

 poměr        0,98 1,35 3,52  

 
Tab. 8: Časový vývoj kvality dnových sedimentů na vstupu a výstupu z Brněnské přehrady v období 1991 až 2003 – mikroelementy 
hodnocené podle Metodického pokynu MŽP ČR )* 

Svratka  Mo Zn Ni Hg Cu Cr Pb Cd As 

  [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] [g/kg] 

           

Vev. Bítýška 2.9.1991 1,23 221 50,0 0,20 40,7 483 11,3 0,40 2,3 

 11.10.1992 1,47 191 43,7 0,30 27,7 307 45,5 0,65 1,7 

 30.8.2003 - 161 37,4 0,08 26,6 52,2 31,5 0,55 17,7 

           

Bystrc 3.9.2003 - 499 48,6 0,21 57,0 75,6 42,7 0,42 18,7 

           

 poměr  3,10 1,30 2,63 2,14 1,45 1,36 0,76 1,06 
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Obr. 2: Časový vývoj kvality dnových sedimentů ve VD Nové Mlýny v období 1990 až 1995 – mikroelementy hodnocené podle  
Metodického pokynu MŽP ČR )* 
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 )* ..... Metodický pokyn MŽP ČR Metodický pokyn MŽP – Kritéria znečištění zemin a 
podzemních vod (Zpravodaj MŽP č. 8, srpen 1996) 

 
Legenda k barevnému značení v tabulkách 2 až 8 (použitá barva výplně políčka znamená, že 
hodnota vyhovuje danému kritériu): 
 

 

Kritérium „A” ... odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledované látky v přírodě; pokud 
kritérium A není překročeno, nejedná se o znečištění, ale o přirozené 
obsahy sledovaných látek 

 

Kritérium „B” ... překročení kriteria B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní 
vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí 

 

Kritérium „C” ... překročení kritéria C představuje znečištění, které může znamenat 
významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí 

 
 
2.2.2.b Změny vodní vegetace Svratky a Dyje po vybudování vodních nádrží  

(Z. Žáková, P. Sedláček)  
 
• V roce 2015 bylo uloženo do databáze 28 odkazů (celkem bylo uloženo 243 odkazů 
(95 v roce 2013, 120 v roce 2014, 28 v roce 2015). 
• Byla průběžně prováděna literární rešerše z materiálů, uložených do databáze.  
• Byly vyhodnocovány staré biologické rozborové materiály z lokalit v oblasti VN Nové 
Mlýny, z řeky Dyje nad a pod VN Vranov a z řeky Svratky nad a pod VN Brno. 
• Získané výsledky byly předběžně zpracovány do kapitoly pro připravovanou knihu: 
„Změny řasové flóry, vodních a bažinných rostlin řek Svratky a Dyje po vybudování vodních 
nádrží Brno, Vranov a Nové Mlýny“ 
• Byly připraveny podklady pro posterovou presentaci na připravované výstavě. 
 

Podle plánu pokračovalo vyhledávání a zpracování nových i starších podkladů a 
informací a průběžné doplňování databáze materiály s tématikou vodních rostlinných 
společenstev. Bylo shromážděno velké množství literárních údajů, které poskytují bohatý 
podkladový materiál pro vyhodnocení stavu vodní a bažinné flóry před vybudováním nádrží 
Vranov, Nové Mlýny a Brno a po jejich vybudování. Byla provedena rešerše materiálů k 
hodnocení změn vodních rostlinných společenstev řeky Dyje a Svratky z dostupných 
publikovaných údajů a vyhodnocovány výsledky sledování, uskutečněných v rámci 
výzkumných projektů VÚV TGM Brno, řešených od šedesátých let minulého století. Byla 
vyhodnocena data koncentrace chlorofylu-a, získaná z Povodí Moravy, s.p., Brno. 

Údaje o všech třech nádržích byly předběžně zpracovány do souhrnné kapitoly do 
připravované knihy: „Změny řasové flóry, vodních a bažinných rostlin řek Svratky a Dyje po 
vybudování vodních nádrží Brno, Vranov a Nové Mlýny“. 
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V současné době je možné hodnotit dopady vybudování vodních děl na přírodní 
prostředí a poskytnout tím materiály pro posuzování dalších projektovaných nádrží u nás i ve 
světě. 
 Hodnocení shromážděných materiálů a výsledků sledování ukázalo výrazný vliv všech 
tří nádrží na společenstva vodních a bažinných rostlin i na jakost vody toků, na kterých byly 
vybudovány. V zátopové oblasti všech tří nádrží zmizela hodnotná společenstva řas, vyšších 
vodních a bažinných rostlin, která byla tvořena velkým počtem ohrožených druhů (od kriticky 
ohrožených až po druhy vyžadující zvýšenou ochranu).  
 
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) 

Výsledky sledování řasových společenstev volné vody (fytoplanktonu) z období před 
vybudováním nádrže Brno se nám nepodařilo získat, pravděpodobně ani neexistují.  
 Změny množství řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) řeky Svratky vlivem brněnské 
nádrže proto vyjadřujeme hodnotami koncentrace chlorofylu-a v delším časovém úseku (viz 
Obr. 3). Tyto změny jsou podmíněny procesy, probíhajícími v nádrži, režimem vypouštění 
vody, případně opatřeními, prováděnými v nádrži pro zlepšení jakosti vody. 
 

 
Obr. 3: Změny množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) v řece Svratce nad a pod brněnskou 

nádrží v letech 2006-2008 (výsledky Povodí Moravy, s.p.) 
 

V období. 2007- 2009 byla nádrž částečně vypuštěna a probíhalo vápnění, proto by 
bylo vhodné vyhodnotit data z období před r. 2006 nebo po r. 2009. 
 
Změny společenstva řasových nárostů dna (fytobentosu) 

Byl vytvořen seznam řas a sinic v nárostech na dně a ponořených předmětech, které 
uváděl ve Svratce u Brna NAVE (1863). V zátopovém území brněnské přehrady tyto druhy 
zanikly. 

Vliv nádrže Brno na nárostové řasy a sinice (fytobentos) řeky Svratky byl hodnocen 
z novějších  rozborů společenstva nad a pod nádrží: 

Nejhojnější taxony řas ve fytobentosu řeky Svratky nad nádrží Brno (Veverská 
Bitýška) v roce 1991 (podle rozborů VÚV Brno-Žáková): 
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Rozsivky ( Bacillariophyceae): Melosira varians, Cymbella ventricosa, Navicula cryptocephala, 
N. avenacea, N. gracilis, Rhoicosphaenia curvata; zelené řasy Ulotrichales: Stigeoclonium 
tenue, Chlorococcales: Scenedesmus bicaudatus, Sc. obliquus. 

Nejhojnější taxony řas ve fytobentosu řeky Svratky pod nádrží Brno (Pisárky) v roce 
1991 (podle rozborů VÚV Brno-Žáková): 
Sinice (Cyanobacteria): Oscillatoriales g.sp.div.; rozsivky (Bacillariophyceae): Cocconeis 
pediculus, Melosira varians, Navicula cryptocephala, Nitzschia sp., Rhoicosphaenia curvata; 
žlutozelené řasy Xanthophyceae: Vaucheria sp.; zelené řasy Ulotrichales: Oedogonium sp.; 
Siphonocladiales: Cladophora glomerata; Chlorococcales: Monoraphidium arcuatum, M. 
contortum, Scenedesmus sp. div.  

Podle složení společenstva nárostů byla Svratka nad nádrží Brno hodnocena jako 
znečištěná (saprobní index Pantle - Buck , modif. Marvan 1969: S = 2,53, α-mezosaprobita). 
Pod nádrží byl zjištěn zvýšený počet druhů fytobentosu a zlepšení jakosti vody na mírně 
znečištěnou (β-mezosaprobita, saprobní index Pantle - Buck (modif. Marvan 1969): S = 2,22. 
 

A B 
Obr. 4: Složení řasových nárostů (fytobentosu) řeky Svratky nad (A) a pod (B) nádrží Brno 

v roce 1991 - počet taxonů (výsledky VÚV Brno, Žáková) 
 

Pokud se podaří získat rozbory fytobentosu ze Svratky nad a pod nádrží Brno z PM 
Brno, bude hodnocení upřesněno.  
 
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin 

Byl zpracován seznam vodních a bažinných rostlin, které uváděl MAKOWSKI (1863) 
v zátopové oblasti brněnské nádrže. 
Většina uvedených rostlin po napuštění nádrže vymizela. Mezi nimi byla i řada chráněných 
rostlin (např. Carex riparia Curt., Potamogeton lucens L., Veronica anagallis L., Ranunculus 
aquatilis L.). 
 
 
OBLAST NÁDRŽE VRANOV 

Po vybudování a napuštění nádrže Vranov se v zátopovém území nádrže kromě řas a 
sinic ve vodě (fytoplanktonu) v podstatě žádná společenstva vodních a bažinných rostlin 
nezachovala. Řeka Dyje pod nádrží byla výstavbou nádrže rovněž výrazně ovlivněna.   
 
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) 

Byly vyhodnoceny dlouhodobé výsledky stanovení koncentrace chlorofylu-a v řece 
Dyji nad a pod nádrží Vranov, získané od Povodí Moravy, které dokladují, že nádrž zachycuje 
téměř úplně přinášený i vyprodukovaný fytoplankton (působí jako účinný lapač 
fytoplanktonu). Je to zřejmé z dlouhodobého znázornění obsahu chlorofylu-a ve vodě, který 
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je nepřímým měřítkem množství řas v Dyji nad a pod nádrží Vranov. Nad nádrží Vranov Dyje 
obsahuje ve vegetačním období velké množství fytoplanktonu, který se dále pomnoží na 
konci vzdutí nádrže, ale v nádrži se téměř úplně zachytí.  

 
Obr. 5: Změny množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) v řece Dyji nad a pod vranovskou nádrží 

v letech 2000-2012 (výsledky PM Brno) 
 

Byly vyhodnoceny změny zastoupení společenstev řas ve vodě řeky Dyje 
(fytoplanktonu) nad nádrží Vranov, v nádrži a pod nádrží (srpen 1992). 
Řeka Dyje nad Vranovskou nádrží se vyznačuje vysokou druhovou diverzitou společenstva 
fytoplanktonu. V roce 2010 bylo v Dyji nad Vranovskou nádrží identifikováno celkem 193 
taxonů řas a sinic. Pod nádrží se zastoupení druhů fytoplanktonu výrazně snižuje. Index 
saprobity společenstva volné vody (biosestonu) se v období vegetačního maxima v srpnu 
1992 snižoval z hodnoty 2,41 na hodnotu 2,12, což znamená zlepšování kvality vody pod 
nádrží v rámci kategorie mírně znečištěná voda – β- mezosaprobita.  
 
Změny společenstva řasových nárostů dna (fytobentosu) 
 

A     B  
Obr. 6: Změny složení nárostových společenstev řas (fytobentosu) v řece Dyji nad (A) a pod 
(B) nádrží Vranov ve vegetačním období  2000 (nad nádrží - Drosendorf květen 2000, pod 

nádrží - Vranov září 2000, výsledky VÚV Brno, Žáková). 
 
Druhová pestrost společenstva nárostových řas a sinic (fytobentosu) je vysoká (v roce 

2010 bylo v Dyji v Drosendorfu identifikováno 86 druhů, pod nádrží se počet výrazně snižuje, 
ale v následném úseku až po profil Devět Mlýnů se opět zvyšuje (zjištěno 93 druhů). 
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Nádrž Vranov po většinu roku eliminuje nepříznivé vlivy horního povodí Dyje. Na 
složení společenstev nárostů v řece Dyji pod nádrží se projevuje vliv energetického provozu 
špičkové vodní elektrárny Vranov a vypouštění vody z hypolimnia.  
 
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin 

Byl zpracován přehled významných druhů vodních a bažinných rostlin v zátopové 
oblasti nádrže Vranov před jejím napuštěním podle výsledků průzkumu, publikovaných 
HIMMELBAUREM a STUMMEM v roce 1923, bylo znázorněno porovnání se stavem, 
zjištěným pod Vranovskou nádrží v roce 2008 (CHYTRÝ, M. et al. 2008) a zvýrazněny 
ohrožené druhy dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky, GRULICH, V. et 
al. - 2012). 

Ze shromážděných údajů je zřejmé, že vybudováním nádrže Vranov zaniklo v jejím 
zátopovém území velké množství chráněných druhů rostlin. 
 
 
OBLAST SOUSTAVY NÁDRŽÍ NOVÉ MLÝNY 
 
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) 
 V soustavě nádrží Nové Mlýny dochází k pomnožování řas a sinic, přinášených 
přítokovou vodou řeky Dyje, ale i řek Svratky a Jihlavy. Velká část pomnoženého 
fytoplanktonu je v nádržích eliminována – zčásti se stává potravou zooplanktonu a ryb, zčásti 
odumírá a zvětšuje množství sedimentu, bohatého na živiny na dně. Na odtoku z dolní 
nádrže je řeka Dyje významně obohacena o řasy a sinice a složení společenstva volné vody se 
podstatně mění. Byly graficky vyhodnoceny změny zastoupení řas a sinic ve vodě 
(fytoplanktonu) v soustavě nádrží Nové Mlýny v době letního vegetačního maxima v roce 
1992 (na přítoku – Drnholec a na přelivech tří nádrží - horní – Mušov, střední – Strachotín a 
dolní Nové Mlýny) 

Fytoplankton, namnožený v nádržích, zatěžuje ve vegetačním období řeku Dyji pod 
nádržemi. 

 
Obr. 7: Změny množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) v řece Dyji nad a pod VD NM  

v letech 2000-2006  
 

0

50

100

150

ch
lo

ro
fy

l-
a
 µ

g
/l

 

Dyje nad a pod soustavou nádrží Nové Mlýny 
porovnání množství fytoplanktonu 

Drnholec N.Mlýny



 

40 
 

Byly vyhodnoceny změny množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) v řece Dyji nad a pod 
soustavou nádrží Nové Mlýny v letech 2002-2006 (použita data PM Brno) 
 
Změny společenstva řasových nárostů (fytobentosu) 

Z mikroskopických řas převládaly v nárostových společenstvech v Dyji v profilu Dolní 
Věstonice v době před napuštěním nádrže (1960) rozsivky (Bacillariophyceae) s nejvíce 
zastoupenými druhy Navicula avenacea, Nitzschia palea, Surirella ovata a Synedra ulna. 
Z méně hojných druhů se vyskytovaly Cocconeis placentula, Cymatopleura librilis, Diatoma 
vulgaris, Navicula cryptocephala, Rhoicosphaenia curvata  a další druhy rodů Navicula, 
Nitzschia a Synedra (údaje i názvy ze starších materiálů VÚV Brno z roku 1960, archivní 
materiály Marvana a Zelinky zpracovala Žáková). Saprobní index (Pantle – Buck, modif. 
Marvan 1969): S = 2,42, charakterizoval Dyji v Dolních Věstonicích před zatopením jako 
mírně znečištěnou β – mezosaprobní. 
 
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin 

Byl zpracován přehled významných druhů vodních a bažinných rostlin řeky Dyje v 
zátopové oblasti nádrží Nové Mlýny před napuštěním HUSÁK (1984, 1994).Vymizelo velké 
množství chráněných druhů vodních a bažinných rostlin, které byly označeny dle Červeného 
seznamu cévnatých rostlin České republiky, GRULICH et al., 2012). 
 
SOUHRNNÉ HODNOCENÍ: 

Vliv nádrží Vranov a Nové Mlýny na výskyt sinic a řas v řece Dyji je u hodnocených 
nádrží odlišný.  
 Nádrž Vranov zachycuje téměř úplně řasy a sinice, přinášené přítokovou vodou i 
vyprodukované v nádrži (působí jako účinný lapač fytoplanktonu). V úseku Dyje pod nádrží se 
vytváří nový fytoplankton i fytobentos, které jsou značně ovlivněny přísunem organismů 
menšími přítoky, hlavně rybníky v jejich povodí a též silným kolísáním hladiny vody, 
způsobeným energetickým provozem elektrárny Vranov. 

V soustavě nádrží Nové Mlýny se rozvíjí planktonní společenstvo eutrofních rybníků, 
které má sice větší počet druhů než Dyje na přítoku a zaniklé přirozené tůně, jedná se však o 
běžné druhy v eutrofních vodách. Fytoplankton, namnožený v nádržích, zatěžuje ve 
vegetačním období řeku Dyji pod nádržemi. 

V zátopovém území nádrže Brno bylo uváděno velké množství druhů vodních a 
bažinných rostlin (MAKOWSKI 1863). Většina těchto rostlin po napuštění nádrže vymizela. 
Mezi nimi byla i řada chráněných rostlin (např.  Carex riparia Curt., Potamogeton lucens L., 
Veronica anagallis L., Ranunculus aquatilis L.). 
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B.2.3  Historický vývoj tras vodních toků (M. Havlíček, I. Konvit) 
 

V prvním roce řešení projektu (2013) bylo shromážděny, prostudovány a do databáze 
literatury vloženy informačních zdroje týkající se možností studia změn tras vodních toků a 
jejich kvantifikace, dále byly zajištěny historické mapové podklady jako základ pro analýzu 
změn tras vodních toků. V roce 2014 byla provedena postupná vektorizace vodních ploch a 
vodních toků a prvotní analýza změn vodních toků a ploch v čase na území vodního díla Nové 
Mlýny. V roce 2015 proběhla vektorizace vodních toků v zázemí vodní nádrže Brno a vodní 
nádrže Vranov. Vzhledem k charakteru mapových podkladů, které představovala 
naskenovaná a georeferencovaná tištěná mapová 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. Analýzy prostorových dat v prostředí geografického 
informačního systému spočívaly ve zjištění rozdílů v délce a tvaru tras vodních toků včetně 
poříčních tůní jako i rozdílů ve výměrách vodních ploch a jejich vývoji v čase. Výsledky těchto 
analýz byly v roce 2015 zpracovány do podoby pracovních textů, přehledných tabulek a map, 
které budou sloužit k vypracování map se specializovaným obsahem o vývoji vodních toků 
v modelových území a připravované monografie. Zároveň byly v roce 2015 vytvořeny výřezy 
mapek vývoje vodních toků v dynamicky se měnících úsecích řek, které poslouží pro účely 
připravované tematické výstavy a odborné monografie (viz Obr. 8 a Obr. 9). 
 

 
Obr. 8 Vodní toky v okolí Dolních Věstonic a Mušova na mapě 3. rakouského vojenského 

mapování z roku 1876 
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Obr. 9 Vodní toky v okolí Dolních Věstonic a Mušova na vojenské topografické mapě  

z roku 1954 
 

 

B.2.4  Změny krajinného pokryvu (P. Halas, M. Havlíček) 
 

Práce v kapitole Změny krajinného pokryvu byly v této etapě orientovány na plnění 
plánovaných cílů pro rok 2015, tj. tvorbu map se specializovaným obsahem, tvorbu 
mapových výstupů, grafických výstupů, tabelárních výstupů a odborných textů pro účely 
připravované tematické výstavy a odborné monografie.  
 

Na základě Smlouvy o dílo č. 413/2015/O/5 uzavřené mezi Výzkumný ústavem 
vodohospodářským T.G. Masaryka, v.v.i. a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, v. v. i. ze dne 26. 2. 2015 byly v roce 2015 vytvořeny a poskytnuty: 
 

 Mapové podklady, tabulky, texty a další výstupy nezbytné pro vytvoření 
certifikovaných map se specializovaným obsahem zobrazující vývoj využívání krajiny v 
šesti časových obdobích (1836–1852, 1876–1880, 1921–1944, 1952–1956, 1988–
1995, 2002–2006) a dat z nich vygenerovaných pro pilotní území tří vodních děl a 
jejich okolí (vodní nádrž Nové Mlýny, vodní nádrž Brno, vodní nádrž Vranov).  

 

 Odborné texty, komentáře, tabulky, grafické výstupy pro připravovanou odbornou 
monografii a tematickou výstavu. 

 
Předmětem smlouvy mezi Výzkumný ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v. v. i. 

a Ústavem geoniky Akademie věd České republiky, v. v .i. je závazek zhotovitele ke 
zpracování třetí ze čtyř etap sběru dat o podrobném mapování vegetace před zatopením 
oblasti, pořízení aktuálních dat a identifikace zájmových prvků krajinného pokryvu (trvalé 
aluviální vegetace) v širší oblasti vodního díla Nové Mlýny, resp. v oblasti jihomoravských 
úvalů. Zpracování zahrnovalo podrobné zmapování včetně pořízení fytocenologických 
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snímků, které budou souhrnně analyzovány za účelem potvrzení vztahu druhového složení a 
prostorových souvislostí současné a historické konfigurace a využití krajiny. 
 

V září roku 2015 byly odevzdány na Ministerstvo kultury ČR tři mapy se specializovaným 
obsahem zabývající se změnami krajinného pokryvu: 
 

1) Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno  
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. 
 

2) Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. 
 

3) Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov  
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. 
 
Tyto specializované mapy jsou veřejně přístupné na webových stránkách projektu: 
http://www.zatopene-dedictvi.eu/mapy/Brno_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf 
http://www.zatopene-dedictvi.eu/mapy/Nove_Mlyny_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf 
http://www.zatopene-dedictvi.eu/mapy/Vranov_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf 
 

Cílem předkládaných specializovaných map s odborným obsahem je zachycení 
historické struktury krajiny v zátopových územích a zázemí vodních děl, vyhodnocení 
dlouhodobého vývoje využití krajiny, vyhodnocení změn využití krajiny před zatopením 
území, ale i po zatopení území, se zřetelem na funkce vodohospodářského díla a odezvu 
okolí. Mapy využití krajiny z jednotlivých období tak zobrazují zatopené přírodní a kulturní 
dědictví, které umožňuje zachování historických hodnot krajiny v digitální mapové podobě a 
jejich zpřístupnění široké odborné i laické veřejnosti. 

Z obecného pohledu je cílem předloženého mapového výstupu vytvoření odborného 
podkladu pro kvalifikované rozhodování odborných orgánů a orgánů státní správy (zejména 
památkové péče a ochrany přírody) a samosprávy, vlastníků, správců a uživatelů vodního díla 
a jeho okolí, jakož i podklad pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací 
dokumentace a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území, případně pro výzkumné 
pracovníky a laickou veřejnost se zájmem o danou problematiku. 
 

Výzkum jihomoravských aluviálních luk byl proveden na základě smlouvy o dílo z 18. 
2. 2015 pro objednatele Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 
2582/30, Praha 6. Podle této smlouvy výzkum v roce 2015 představoval třetí ze čtyř etap 
řešení projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, realizované v rámci 
programu NAKI, podporovaného Ministerstvem kultury České republiky. 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke zpracování třetí ze čtyř etap sběru dat o 
podrobném mapování vegetace před zatopením oblasti, pořízení aktuálních dat a 
identifikace zájmových prvků krajinného pokryvu (trvalé aluviální vegetace) v širší oblasti 
vodního díla Nové Mlýny, resp. v oblasti jihomoravských úvalů. Zpracování zahrnovalo 
podrobné zmapování včetně pořízení fytocenologických snímků, které budou souhrnně 
analyzovány za účelem potvrzení vztahu druhového složení a prostorových souvislostí 
současné a historické konfigurace a využití krajiny. 
  

http://www.zatopene-dedictvi.eu/mapy/Brno_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf
http://www.zatopene-dedictvi.eu/mapy/Nove_Mlyny_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf
http://www.zatopene-dedictvi.eu/mapy/Vranov_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf
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A. Metodika mapování a pořizování fytocenologických zápisů 
Jako v předchozích letech bylo pro pořízení fytocenologických zápisů třeba navštívit 

dosud existující segmenty aluviálních luk. K tomu účelu bylo využito existujících databází, 
které byly doplněny vlastními nálezy vhodných lokalit. Terénním pracím tak předcházel výběr 
vhodných lokalit. Využili jsme volně dostupných map (www1 – AOPK ČR) na stránkách 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR 2012). Využili 
jsme oba zdroje, protože se liší v rozsahu nebo počtu vymapovaných segmentů. Jednotlivé 
segmenty byly procházeny za účelem ověření kvality biotopu a případného pořízení 
fytocenologických zápisů. V dále uvedených mapách jsou navštívené (ověřené) segmenty 
aluviálních luk rozlišeny barevně. Jednotlivé segmenty jsou popsány kódy biotopů podle 
toho, jak byly mapovány v rámci projektu Evropské unie NATURA 2000 a zpracovány 
v Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001, popř. 2010).  

Fytocenologické zápisy byly dosud pořizovány většinou čtyři na jeden segment, 
s ohledem na velikost segmentu. Kritériem pro jejich pořízení byla reprezentativnost 
biotopu. Ty segmenty aluviálních luk nebo jejich části, které byly znehodnoceny ruderalizací, 
doséváním komerčních směsí nebo expanzí nežádoucích druhů, snímkovány nebyly 
v předchozích etapách nebyly. Terénní výzkum probíhal v dubnu, květnu, červnu a koncem 
léta. Fytocenologické snímky byly pořizovány metodou curryšsko-monpellierské školy a 
výskyt druhů cévnatých rostlin byl kvantifikován pomocí rozšířené devítičlenné Braun-
Blanquetovy stupnice abundance a dominance (Westhoff & van der Maarel 1978), byly 
zaznamenávány pouze cévnaté rostliny. Pro jednotnost a možnost pozdějších analýz byly 
fytocenologické plochy vymezovány na čtvercových plochách 16 m2 (obr. 10), umísťovány 
byly náhodně, některé plochy byly vybírány i subjektivně. Na každé ploše byl odebrán 
směsný vzorek půdy pro pozdější stanovení pH půdy.  
 
B. Analytická část  

V roce 2015 bylo celkem pořízeno 72 fytocenologických zápisů a jsou uvedeny 
v příloze 1. Rozmístění fytocenologických zápisů v Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském 
úvalu je zobrazeno v obr. 11. Za dobu řešení projektu bylo celkem pořízeno 211 
fytocenologických zápisů. 

Při vyhodnocování kvality aluviálních luk jihomoravských úvalů v průběhu 
předchozího průzkumu, při němž jsme dosud dospěli k závěru, že mnohé ze zmapovaných 
luk jsou znehodnoceny nebo ohroženy degradací, především zarůstáním ruderály a 
invazivními druhy rostlin. Nemohli jsme se ubránit zájmu o zjištění stavu a kvality téhož 
biotopu v dalších oblastech Panonské nížiny, abychom s nimi mohli jihomoravské aluviální 
louky porovnat. Nad rámec smluvních podmínek jsme se rozhodli v roce 2015 k obdobnému 
výzkumu lokalit na Slovensku, kde je rozloha aluvií nížinných řek v oblasti Panonské nížiny 
výrazně větší, zahrnuje Podunají jihozápadního a jižního Slovenska a Východoslovenskou 
nížinu. Díky vstřícnosti Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE jsme získali souřadnice lokalit 
s výskytem zájmového společenstva aluviálních luk Cnidion venosi. Jedná se celkem o 73 
lokalit (obr. 12). Na jaře letošního roku jsme navštívili cca polovinu z nich a na 18 jsme 
pořídili fytocenologické zápisy obdobným způsobem jako na Moravě. S ohledem na časové 
možnosti (a odlehlost a nedostupnost mnohých lokalit) jsme však na každé z lokalit pořídili 
dva fytocenologické zápisy. Obdobně jsme postupovali i na Moravě při snímkování 
aluviálních luk, které jsme v předchozích letech pro degradaci nesnímkovali. 
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Na přelomu roku 2015/2016 předpokládáme, že dosavadní vyhodnocení Havlíček et 
al. 2014, Havlíček et al. 2015) poznatků o změnách krajiny a aluviálních luk doplníme o 
vyhodnocení analýz půdních vzorků z fytocenologických ploch, vyhodnocení druhového 
složení luk a jejich kontextu se změnami využití krajiny. 

V průběhu terénních prací byla pořizována fotodokumentace některých lokalit a 
význačných druhů rostlin. Letos jsme k terénním šetřením přizvali profesionálního fotografa 
Josefa Ptáčka, s nímž jsme v předchozích letech spolupracovali na dvou výstavách, 
srovnávajících aktuální stav lokalit a krajin se stavem zachyceným českými a moravskými 
krajinomalíři v jejich obrazech (Lacina et al. 2014, 2015). Předpokládáme tak, že 
dokumentační fotografie rostlin doplníme i o profesionální fotografie Josefa Ptáčka na 
plánované výstavě k projektu a to minimálně na třech panelech doplněných o stručné 
doprovodné texty zachycených jevů a objektů. 

 

 
Obr. 10. Fytocenologické zápisy byly pořizovány na plochách 4×4 m. 
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Obr. 11. Lokalizace fytocenologických ploch pořízených v letech 2013 až 2015 v Dyjsko-

svrateckém a Dolnomoravském úvalu. Zdroj mapy: Národní geoportál INSPIRE 
<http://geoportal.gov.cz>. 

 
Zaječí, Přítluky 

Celkem čtyři zpracované lokality (snímky č. 162–169, obr. 12) v druhově bohatých 
aluviálních loukách. 

Fytocenologické snímky (č. 162 a 163) byly pořízeny v druhově bohaté části jinak 
druhově chudšího rozsáhlého lučního segmentu. Ze vzácnějších druhů byly zaznamenány 
např. kosatec sibiřský (Iris sibirica), šišák hrálovitý (Scutelaria hastifolia), mimo plochy 
rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum). Druhově pestré s kosatcem sibiřským 
(Iris sibirica), viz obr. 13, byly i plochy č. 164, 165 a 168 a 169. Zejména luční segment 
s plochami č. 168 a 169 (obr. 14) představoval druhově pestrý biotop s minimem 
nežádoucích jevů. Bohužel velká část tohoto lučního segmentu byla v době průzkumu 
rozorána v důsledku stavebních činností v okolí (viz. obr. 15). Druhově chudší byly plochy č. 
166 a 167 v lučním segmentu obklopeným lužním lesem. 
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Obr. 12. Lokalizace fytocenologických ploch v katastrech Zaječí a Přítluk. Zdroj mapy: Vrstva 
mapování biotopů (c)AOPK ČR 2012, Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>. 

 

 
Obr. 13. Druhově pestrá aluviální louka u Přítluk s kosatcem sibiřským (Iris sibirica). 

 



 

48 
 

 
Obr. 14. Druhově pestrá aluviální louka u Přítluk, z níž po rozorání, souvisejícím se stavebními 

činnostmi, zůstal zachován pouze úzký pruh okolo lužního lesa. 
 

 
Obr. 15. Čerstvě rozorané části aluviálních luk u Přítluk, v pozadí stavební technika. 
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Lednice 
Pro zhodnocení celkového stavu aluviálních luk a jejich srovnání se slovenskými 

lokalitami byly v roce 2015 snímkovány i druhově chudší, méně kvalitní aluviální louky. 
Jednou z takových lokalit jsou i rozsáhlé luční segmenty v zjz. okolí Lednice dosévané 
kostřavou luční (Festuca pratensis). 

 

 
Obr. 16. Lokalizace fytocenologických ploch v zjz. okolí Lednice. Zdroj mapy: Vrstva mapování 

biotopů (c)AOPK ČR 2012, Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>. 
 

 
Lanžhot 

Dvě druhově odlišné skupiny fytocenologických snímků v katastru Lanžhota. Druhově 
chudé, chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) zcela degradované plochy aluviálních luk 
(plochy č. 174 a 175) a druhově poměrně pestrý malý luční segment poblíž silnice na Kúty 
jižně od Lanžhota (plochy č. 158 a 159) viz obr. 17.  
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Obr. 17. Lokalizace fytocenologických ploch a segmentů aluviálních luk v okolí Lanžhotu na 

Břeclavsku. Zdroj mapy: Vrstva mapování biotopů (c)AOPK ČR 2012, Národní geoportál 
INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>. 

 
Sudoměřice, Petrov 

Dvě skupiny fytocenologických snímků (obr. 18) pořízené v katastrálních územích 
Sudoměřic a Petrova na Hodonínsku. Luční segment u Sudoměřic představuje izolovaný 
celek degradovaný ruderalizací a invazí severoamerické Aster novi-belgii agg. Přesto se 
v něm místy vyskytují cenné druhy aluviálních luk jako oman vrbolistý (Inula salicina), violka 
nízká (Viola pumila) aj. 
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Obr. 18. Lokalizace fytocenologických ploch a segmentů aluviálních luk v okolí Sudoměřic a 
Petrova na Hodonínsku. Zdroj mapy: Vrstva mapování biotopů (c)AOPK ČR 2012, Národní 

geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>. 
 
Strážnice, Vnorovy 

Luční segment severně od Strážnice (plochy č. 144 a 145, obr. 19) představuje příměsí 
ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) degradované aluviální louky, v nichž se však 
uchoval cenný subhalofyt šišák hrálovitý (Scutelaria hastifolia). Druhá skupina snímků 
(plochy č. 152 a 153) byla pořízena v rozsáhlých druhově chudých, zřejmě dosévaných, 
aluviálních loukách jz. od Vnorov. K dominantním druhům patří kostřava luční (Festuca 
pratensis) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). 
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Obr. 19. Lokalizace fytocenologických ploch a segmentů aluviálních luk v okolí Strážnice a 
Vnorov na Hodonínsku. Zdroj mapy: Vrstva mapování biotopů (c)AOPK ČR 2012, Národní 

geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>. 
 
Veselí nad Moravou 

V severním a severozápadním okolí Veselí nad Moravou byly pořízeny celkem tři 
skupiny fytocenologických zápisů (obr. 20) v rozsáhlých avšak druhově chudých, zřejmě 
dosévaných aluviálních loukách. K dominantám patří trávy, především ovsík vyvýšený 
(Arrhenatherum elatius), popř. kostřava luční (Festuca pratensis), vzácně byla zaznamenána 
např. violka nízká (Viola pumila) nebo bedrník větší (Pimpinella major). 
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Obr. 20. Lokalizace fytocenologických ploch a segmentů aluviálních luk v okolí Moravské 

Nové Vsi a Mikulčic. Zdroj mapy: Vrstva mapování biotopů (c)AOPK ČR 2012, Národní 
geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>. 
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Lokality aluviálních luk na Slovensku 

 
Obr. 21. Lokality společenstva Cnidion venosi, kontinentálních zaplavovaných luk T1.7 podle 

Natura 2000 na Slovensku a lokality, na nichž byly v roce 2015 pořízeny fytocenologické 
zápisy. Zdroj mapy: 

http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >, vrstva 
lokalit laskavě poskytnuta Inštitútem aplikovanej ekológie DAPHNE. 

 

Vrakúň 
Lokalita u obce Vrakúň (obr. 22) představovala segment mokřadních lad uprostřed 

polí. K dominantním druhům patřily ostřice (Carex spp.), psárka luční (Alopecurus pratensis), 
kostřava luční (Festuca pratensis), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica). Charakter 
porostu a významný podíl halofilního blešníku a absence mnoha diagnostických druhů 
Cnidion venosi příliš nepřesvědčuje, že v době mapování mohla lokalita zájmové 
společenstvo hostit. 
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Obr. 22. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obce Vrakúň. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 

 
Vrbová nad Váhom 

Lokalita u obce Vrbová nad Váhom (obr. 23) představovala segment mokřadních lad 
na okraji rákosiny. Přestože se jednalo o lada, která pravděpodobně nebyla pravidelně 
kosena, byla degradovaná expanzí ruderálních druhů, např. pcháčem osetem (Cirsium 
arvense), místy výrazně dominovala psárka luční (Alopecurus pratensic) nebo ostřice (Carex 
acuta), nacházely se v druhové skladbě některé typické druhy společenstva Cnidion venosi, 
např. srpice barvířská (Serratula tinctoria). 

 

Obr. 23. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obce Vrbová nad Váhom. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 
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Patince 
Lokalita u obce Patince (obr. 24) v bezprostřední blízkosti Dunaje byla malým 

segmentem degradované chudé louky. 

 

Obr. 24. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obce Patince. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 

 

Kamenica n. H, Chlaba 
Fytocenologické snímky č. 23 a 24 (obr. 25) pořízené u Kamenice nad Hronom 

představují druhově chudou, ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) degradovanou 
aluviální louku. Již zcela změněné společenstvo bylo zachyceno nedaleko soutoku Ipeĺu 
s Dunajem u obce Chĺaba (snímky č. 25 a 26). Původní aluviální louky zcela zdegradovaly 
expanzí chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) nebo dominancí psárky luční (Alopecurus 
pratensis).  

 

Obr. 25. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obcí Kamenica nad Hronom a Chĺaba. 
Zdroj mapy: http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? 
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Šahy, Ipeĺske Predmostie  
Surdocké louky, na nichž byly pořízeny fytocenologické zápisy č. 1 a 2 byly jedny 

z mála lokalit, které alespoň na první pohled budily dojem druhově bohatých aluviálních luk, 
zejména výskytem poutavého plaménku celolistého (Clematis integrifolia) viz obr. 26, který 
byl v České republice dlouhodobě (přes 100 let) považován za vyhynulý druh. Nedávno byla 
v oblasti Soutok na Břeclavsku objevena jedna sterilní rostlina (Řepka & Koutecký 2011). 

  

Obr. 26. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obcí Šahy a Ipeĺské Predmostie. Zdroj 
mapy: http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/?  

 

 
Obr. 27. Plamének celolistý (Clematis integrifolia) roste na Slovensku jak v aluviálních 

loukách, tak i v blízkých ruderálních porostech a okrajích lužních lesů. V České republice 
vyhynul. 
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Fytocenologické zápisy č. 3 a 4 byly pořízeny na okraji rozsáhlého lučního komplexu 
(souvislého s předchozími Surdockými loukami), který se na slovenské straně nivy Ipeĺu 
táhne na mnohakilometrové vzdálenosti. Jedná se o působivé luční komplexy, které bývají 
dvakrát ročně zaplavovány vodami Ipeĺu. Z namátkových terénních pochůzek však vyplývalo, 
že louky jsou směrem k řece více podmáčené a dominují v nich ostřice (Carex spp.), pouze na 
okraji nivy (obr. 28) jsou proto zachovány druhově bohatší aluviální louky, které mohou 
odpovídat zájmovému biotopu T1.7. 

 

Obr. 28. Druhově bohatší aluviální louky se v rámci rozsáhlých a působivých lučních komplexů 
v okolí Ipeĺského Predmostie v nivě Ipeĺu vyskytují především na okraji nivy, kde nejsou 

dlouhodobě podmáčeny jako nižších místech. 
 

Kiarov 
Aluviální louky v okolí Kiarova (obr. 29) bohužel opět představovaly postupně 

degradující druhově chudý pozůstatek původně rozsáhlých luk, které byly pravidelně sečeny. 
V současnosti louky zarůstají rákosem (Phragmites australis), popř. převládají mokřadní 
vysoké ostřice (Carex spp.), kosatce žluté (Iris pseudacorus) aj. Podle místního, byly ještě do 
roku 1989 louky sečeny i s pomocí koní. Po roce 1989 louky zarostly, rozsáhlé plochy polí se 
přeměnily na lada. Nápadné jsou na okolních kopcích souvislé porosty akátin, které 
znehodnotily četné vinohrady, pastviny a stepi. 
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Obr. 29. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obce Kiarov. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 

 

Bušince 
Nejvýše položená lokalita, na níž byly pořízeny fytocenologické zápisy v povodí Ipeĺu 

se nacházejí v zázemí obce Bušince. Jednalo se o druhově chudší zájmovému biotopu 
nepodobné společenstvo (obr. 30). 

 

Obr. 30. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 v okolí obce Bušince. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 
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Streda nad Bodrogom 
V rozsáhlém lučním komplexu v nivě Bodrogu nedaleko Malého Kamence byly 

pořízeny fytocenologické zápisy č. 19 a 20. Jednalo se zřejmě o dosévané a degradované 
aluviální louky, sečené a sloužící jako pastviny. Navzdory druhé chudosti se místy vyskytuje 
např. violka nízká (Viola pumila). 

 

Obr. 31. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 mezi obcemi Streda nad Bodrogom a Malý 
Kamenec. Zdroj mapy: 

http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 
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Zatín 
Fytocenologické zápisy u Zatína (č. 21 a 22) viz obr. 32 byly pořízeny v rozsáhlém 

lučním komplexu, členěném řadou mrtvých ramen a vodních ploch. Ačkoliv i v tomto případě 
se jednalo o druhově chudší louky, byly zastoupeny některé cennější druhy jako např. jarva 
žilnatá (Cnidium dubium), konitrud lékařský (Gratiola officinalis) či rozrazil dlouholistý 
(Pseudolysimachion maritimum). 

 

Obr. 32. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 u obce Zatín. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? > 

 

Malé Raškovce 
Aluviální louky v přírodní rezervaci Raškovský luh (obr. 33) jsou v kolekci 

zpracovaných fytocenologických zápisů na Slovensku ojedinělé výskytem vzácného řepčíku 
kostkovaného (Fritillaria meleagris). Navzdory významu lokality, byly i aluviální louky v této 
rezervaci druhově poměrně chudé, druhově bohatší byly jen ostrůvkovitě, často v okolí 
dřevinných soliter a při okraji lesa. Dominantním druhem byla psárka luční (Alopecurus 
pratensis), jen vzácně byla při procházení louky nacházena jarva žilnatá (Cnidium dubium) 
olešník kmínolistý (Selinum cervaria) a tužebník obecný (Filipendula vulgaris). 
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Obr. 33. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 u obce Malé Raškovce. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 

 

Senné, Blatné Remety 
Lokality aluviálních luk v okolí Senianských rybníků (obr. 34) byly zpracovány 

fytocenologickými zápisy v katastrech Senné a Blatné Remety. Louky u Senné tvořily rozsáhlé 
luční celky, místy dosévané, sečené i pasené (tradičním uherským stepním skotem viz obr. 
35) a kvůli tomu ruderalizované. Přesto se vyskytovala řada druhů, charakteristických pro 
aluviální louky. Louky v okolí Blatných Remet druhovým složením dokládaly patrně 
dlouhodobě sníženou hladinu spodní vody, přesto si uchovávaly druhově relativně bohaté 
společenstvo. 

 

Obr. 34. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 u obcí Senné a Blatné Remety. Zdroj mapy: 
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 
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Obr. 35. Aluviální louky v okolí Senianských rybníků jsou využívány i k pastvě uherského 
stepního skotu. 

 

Čičarovce, Kapuštianské Kĺačany, Ptrukša 
Nejvýchodnější lokality při slovensko-ukrajinské hranici v nivě řeky Latorice 

představují kvalitativně různorodou skupinu aluviálních luk, resp. biotopů, které vznikly jejich 
degradací. Druhově chudé, ruderalizované a suché „louky“ se nacházejí v okolí obce 
Čičarovce (fytocenologické snímky č. 11 a 12), obr. 36. Typické druhy aluviálních luk jako 
bukvice lékařská (Betonica officinalis) srpice barvířská (Seratula tinctoria) nebo tužebník 
obecný (Filipendula vulgaris) byly zaznamenány pouze okolo nezpevněné cesty, nikoliv 
v souvislé vegetaci. Louky u Kapušianských Kĺačan (zápisy č. 13 a 14) představují krajinářsky 
pozoruhodné rozsáhlé celky oddělené řadou ramen, kanálů a dřevinných linií. Zřejmě 
v důsledku dlouhodobě nízké hladiny spodní vody působily louky vysušeným dojmem. Kromě 
velmi roztroušených typických druhů aluviálních luk se roztroušeně vyskytovala violka nízká 
(Viola pumila). K nejkvalitnějším z navštívených luk na Slovensku v roce 2015 patří louky 
v okolí Ptrukši (zápisy č. 15 až 18) při hranici s Ukrajinou, obr. 37. Vzhledem se nejvíce 
podobaly druhově kvalitním loukám na jižní Moravě, jejich druhová pestrost však nebyla 
nijak velká. 
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Obr. 36. Fytocenologické zápisy pořízené r. 2015 u v nivě Latorice mezi obcemi Čičarovce a 
Ptrukša. Zdroj mapy: 

http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/? >. 

 

Obr. 37. Aluviální louky v nivě Latorice poblíž ukrajinské hranice představovaly druhově 
bohatší aluviální louky navštívené během průzkumu slovenských lokalit v roce 2015. 
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V roce 2015 byla zpracována databáze 38 ks filmových pásků pořízených před 
vybudováním novomlýnských nádrží převážně Milošem Spurným v rámci tehdejšího 
Geografického ústavu Československé akademie věd. Jedná se o nahrávky, které nebyly při 
zpracování filmu „Sbohem staré řeky“ nakonec využity. Soubor filmů byl v rámci spolupráce 
na projektu NAKI 2013-2016: „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byl předán 
do archívu VÚV TGM, v.v.i., Brno. Seznam filmů byl vložen do databáze projektu.  
 
 

B.2.5  Změny způsobu využívání krajiny se zaměřením na zemědělskou strukturu  
(J. Uhrová, F. Pavlík, M. Havlíček, P. Halas) 
 

Hlavním cílem řešení této části projektu v roce 2015 byla příprava mapy se 
specializovaným obsahem o určení vlivu změn využívání krajiny na ztrátu půdy vodní erozí na 
příkladu vodní nádrže Nové Mlýny. Dále ve spolupráci s VÚKOZ, v.v.i. proběhlo sestavení 
podrobné mapy využívání krajiny v zázemí vodní nádrže Brno se zaměřením na zemědělskou 
strukturu v časovém údobí před a po výstavbě vodního díla a určení vlivu změn využívání 
krajiny na ztrátu půdy vodní erozí. Taktéž byl vytvořen digitální model zatopeného území 
vodní nádrže Brno s využitím katastrální mapy se zákresy vrstevnic a kótovaných bodů z roku 
1937. Na začátku roku 2016 bude vytvořena na základě těchto materiálů mapa se 
specializovaným obsahem pro zájmové území vodní nádrže Brno. Souběžně v roce 2015 byly 
také vytvořeny odborné texty a grafické výstupy pro připravovanou odbornou monografii a 
tematickou výstavu. 

Od plánovaného stanovení vlivu ztráty půdy způsobené vodní erozí před výstavbou 
nádrže Vranov ze zemědělsky využívané části krajiny bylo upuštěno, a to z důvodu 
nedostatečně přesných historických podkladů pro vznik potřebných vstupních vrstev pro 
výpočet. Z dochovaných mapových podkladů není možné získat krajinný pokryv požadované 
přesnosti pro stanovené ztráty půdy. 
 
Změny využití krajiny 

Pro sledování detailní struktury krajiny v zázemí vodní nádrže Brno byly využity 
reambulované československé mapy v měřítku 1 : 25 000 (1938) a aktuální Základní mapy ČR 
1:10 000 (2014), které zachycují strukturu krajiny před napuštěním vodní nádrže a v 
současnosti. Při detailní struktuře krajiny byly sledovány následující kategorie využití krajiny: 
cesta, hřiště, chaty, les, louky, lom, mokřad, pole, sídlo, sídlo – parkoviště, skládka odpadu, 
střelnice, vodní plocha, vodní tok, zahrada (viz Obr. 38). 
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Obr. 38 Typy povrchu detailního využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno z let 1938 a 2014 

 
 
Stanovení ztráty půdy vodní erozí 

Posouzení míry ohroženosti pozemků vodní erozí bylo provedeno v okolí vodní 
nádrže Brno ve dvou časových obdobích – před a po vybudování nádrže. 
Postup výpočtu i hodnoty případně způsoby určení vstupních parametrů ovlivňujících 
výsledné erozní ohrožení byly použity stejné, jako v roce 2014, kdy byl výpočet aplikován na 
příkladu vodní nádrže Nové Mlýny. Vliv ztráty půdy způsobené vodní erozí vodní nádrže Brno 
byl stanoven pomocí již v předchozích letech aplikované metodiky výpočtu. Vycházelo se ze 
základní metody pro hodnocení intenzity vodní eroze na území ČR, tzv. univerzální rovnice 
ztráty půdy USLE (Wischmeier a Smith, 1978): 
 
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 [-]. Rovnice byla 
aplikována v prostředí ArcGIS. 
 

Pro období před výstavbou nádrže Brno 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 
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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. 39 a 40 
je tedy součinem jednotlivých faktorů v podobě rastru či konstanty. Rastrová vrstva 
znázorňující výslednou průměrnou roční ztráty půdy ze zemědělských pozemků byla 
rozklasifikována do kategorií: do 1 t. ha-1.rok-1, od 1 do 4 t. ha-1.rok-1, od 4 do 10 t. ha-
1.rok-1, od 10 do 30 t. ha-1.rok-1 a nad 30 t. ha-1.rok-1. Rozklasifikování vychází ze zatřídění 
podle skupin erozní ohroženosti půd (SEOP): neohrožené až velmi slabě erodované půdy (do 
4 t.ha-1), slabě erodované půdy (od 4 t.ha-1 do 10 t.ha-1), středně erodované půdy (od 10 
t.ha-1do 30 t.ha-1) a silně erodované půdy (nad 30 t.ha-1). Toto zobrazení má vypovídací 
hodnotu při určování nejvíce problematických míst v zázemí vodní nádrže Brno z hlediska 
výše ztráty půdy ze zemědělsky využívaných ploch v krajině. 
 

 
Obr. 39 Míra historického erozního smyvu – okolí nádrže Brno. 
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Obr. 40 Míra současného erozního smyvu – okolí nádrže Brno 

 
Tab. 9 uvádí dosažené výsledky ztráty půdy v jednotlivých obdobích (před a po 

vybudování vodní nádrže Brno). Srovnatelné hodnoty průměrné ztráty půdy 12,54 t.ha-1.rok-1 
v období před vybudováním nádrže a 13,97 t.ha-1.rok-1 v období po vybudování nádrže 
v řešeném okolí nádrže jsou způsobeny vyšší mírou zemědělsky obdělávaných pozemků na 
sklonitých svazích v okolí nádrže. Což potvrzuje, že způsob hospodaření v období 40. let 20. 
století účinněji chránil půdu před vodní erozí a bylo tak možné zemědělsky využívat plochy, 
které při dnešním způsobu hospodaření už nepovolují zemědělské využití. V prostoru 
současné vodní nádrže pak průměrná hodnota erozního smyvu dosahovala 5,18 t.ha-1.rok-1. 
Zatopením vodní nádrže Brno došlo k úbytku zemědělských plocha a tady i ke snížení ztráty 
půdy, ale zásadnější vliv na míru výskytu ztráty půdy měla následná změna využití krajiny 
v oblasti okolo nádrže. 
 

Tab. 9: Dosažené hodnoty ztráty půdy v t.ha-1.rok-1 

Období 

Celá řešená oblast  
(včetně plochy 
nádrže) 

Oblast okolí nádrže  
(bez plochy nádrže) 

1938 11,59 12,54 

2014 13,97 13,97 
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V září roku 2015 byla odevzdána na Ministerstvo kultury mapa se specializovaným 
obsahem zabývající se vlivem změn využívání krajiny na ztrátu půdy vodní erozí: Vliv změny 
využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny - 
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Uhrová, J., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. 
 

Cílem specializované mapy s odborným obsahem je zachycení vlivu změny struktury 
krajiny v zátopovém území a zázemí vodního díla Nové Mlýny na výskyt vodní eroze na 
zemědělských pozemcích, vyhodnocení změn projevů vodní eroze před zatopením území a 
po zatopení území a v neposlední řadě přesnou prostorovou lokalizaci ploch ohrožených 
vodní erozí. Mapy erozní ohroženosti zemědělské krajiny z jednotlivých období tak zobrazují 
zatopené přírodní dědictví, které umožňuje lokalizaci výskytu projevů vodní eroze ve dvou 
obdobích – před a po vybudování nádrže v digitální mapové podobě a jejich zpřístupnění 
široké odborné i laické veřejnosti. 
 
Tato specializovaná mapa je veřejně přístupná na webových stránkách projektu: 
http://zatopene-dedictvi.eu/mapy/Mapa_vliv_krajiny_na_erozi.pdf 
 
 

B.2.6  Stanovení povodňového ohrožení (L. Smelík, M. Dzuráková) 
 

V roce 2014 byla v rámci řešení tohoto dílčího úkolu stanovena orientační kapacita 
koryta Želetavky v zaniklé části obce Bítov a orientační kapacita koryta Svratky v zaniklé části 
obce Kníničky. Zároveň bylo konstatováno, že pro odhad kapacity koryta Dyje v lokalitě 
Mušov se nepodařilo shromáždit dostatečně kvalitní podklady.  

V roce 2015 byly proto práce zaměřeny především na tuto lokalitu. V průběhu roku 
bylo shromážděno dostatečné množství archivních materiálů pro stanovení orientační 
kapacity koryta Dyje v blízkosti zaniklé obce Mušov. Parametry vstupující do výpočtu však 
nelze z dostupných podkladů s jistotou stanovit a ani není možné v současnosti provést 
zaměření původního koryta, proto hovoříme o kapacitě orientační. 
 

Dle schématu obr. 41 byla pro lokalitu Mušova stanovena orientační kapacita koryta 
toku Dyje, následně spočítána míra povodňového nebezpečí, míra ohrožení a na závěr 
vyhodnoceno maximální povodňové ohrožení pro danou lokalitu. 
 

 

 

Obr. 41 Schéma vyhodnocení míry maximálního povodňového ohrožení v zájmových 
lokalitách 

 
  

Stanovení orientační 
kapacity koryta toku 

Kvantifikace 
povodňového nebezpečí 

Odhad míry 
povodňového ohrožení 

Vyhodnocení max. ohrožení 
pro danou lokalitu 

http://zatopene-dedictvi.eu/mapy/Mapa_vliv_krajiny_na_erozi.pdf
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Stanovení orientační kapacity koryta toku Dyje v oblasti Mušova 
K odhadu základních parametrů původního koryta - šířky, hloubky, podélného sklonu 

dna a součinitele drsnosti povrchu koryta - lze použít nespočet různých podkladů. Vychází se 
z historických i současných materiálů, které jsou dostupné v různě omezené kvalitě, míře 
podrobnosti, přesnosti, kompletnosti a důvěryhodnosti. Byly použity zejména podklady 
výkresové, obrazové a textové. Z výkresových podkladů lze jmenovat výkres situace 
s výškovými kótami (Kolektiv autorů, 1977), podélný profil z manipulačního řádu (2001)  
a příčné řezy mostů a propustků s kótami (Kolektiv autorů, 1977). Z obrazových lze jmenovat 
historické fotografie (fotoarchív Zemánková, Dubšová), ortofotomapu historickou (2010)  
a současnou ze serveru mapy.cz a letecké snímky z období povodní (fotoarchiv Povodí 
Moravy, s.p.). Z textových podkladů byl použit manipulační řád (2001). Během návštěvy obce 
Pasohlávky byly vyslechnuty dvě pamětnice (paní Zemánková a paní Dubšová). Jednotlivé 
parametry bylo nutné podrobit kritickému zhodnocení napříč podklady. Na rozdíl od lokality 
Bítov, kde nejsou k dispozici výkresové podklady s kótami, nebylo v případě Mušova 
přistoupeno ke stanovení rozmezí odhadu vstupních parametrů a s tím souvisejících tří 
scénářů (pesimistický, realistický, optimistický vliv na průtok). 

Pro stanovení kapacity koryta byl vybrán profil Dyje v místě silničního mostu na trase 
Brno-Vídeň. Toto místo se nachází cca 1,7 km nad soutokem se Svratkou. Most byl třípolový, 
voda byla vzdouvána dvěma pilíři a při vyšších průtocích mostovkou, viz obr. 42. Dle 
projektové dokumentace (příčný profil) a současné ortofotomapy na serveru mapy.cz (lze 
najít pilíře mostu) je šířka pilířů 2 m a šířka polí (vzdálenost mezi pilíři) je 18 m. 
 

 
Obr. 42 Příčný řez mostem přes řeku Dyji v blízkosti obce Mušov 

 
Před mostem docházelo dle výkresu situace (Kolektiv autorů, 1977) k mírnému 

rozšíření koryta, ale historická ortofotomapa (2010) ani fotografie to nepotvrzují. Koryto 
těsně před mostem bylo dle fotografií (obr. 43) tvořeno složeným profilem, lze tedy uvažovat 
obdélníkovou kynetu s šířkou 18 m a hloubkou 3,8 m (ode dna po dolní okraj mostovky, 
z toho 2 m ode dna po bermu) a dvě obdélníkové bermy s šířkami 18 m a hloubkami 1,8 m. 
Porovnáním rozměrů z projektové dokumentace s několika fotografiemi mostu (známá výška 
zábradlí (1,2 m), známá šířka polí (18 m), kóta dna podélného profilu (166,60 m n. m.), kóty 
silnice na mostu z výkresu situace (170,60 m n. m.), výška mostovky (1,2 m), úroveň 
demolice zaznačená v příčných řezech objektů násypu a silničního mostu (169,30 m n. m.), 
předpokládaná výška osob (1,8 m), hloubka potopení noh osob stojících ve vodě viz obr. 44, 
0,4 m)) vyplývá, že hloubka kynety je větší než udává projektová dokumentace, tedy ne 3,0 
m, ale 3,8 m. Do úvahy byl zahrnut vliv perspektivy, která rozměry objektů, které nejsou ve 
stejné vzdálenosti od objektivu fotoaparátu, deformuje. Kóta dna koryta je tedy stanovena 
na 166,60 m n. m., berma začíná v úrovni 166,80 m n. m., mostovky je dosaženo v kótě 
169,40 m n. m. a přelévání mostovky začne na kótě 170,60 m n. m.  
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Obr. 43 Koryto Dyje nad silničním mostem u obce Mušov, pohled po proudu 

 

 
Obr. 44 Koupání nad silničním mostem (červeně: úroveň dna, břehová čára, modře: výška 

osoby) 
 

Výše proti toku bylo již koryto tvořeno jednoduchým lichoběžníkem pravidelného 
tvaru. Dle fotografií, výkresu situace s kótami a historické ortofotomapy (2010) byla 
stanovena šířka koryta ve dně v toku nad mostem na 25 m, sklon svahů na 1:2 a hloubka 
koryta na 2 m. Dle leteckého snímku ze záplav (obr. 45) docházelo k rozlivu vody do Mušova 
přes levou ochrannou hráz. V tomto úseku se předpokládá snížení o 0,3 m, tj. na kótu 168,30 
m n. m.  
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Obr. 45 Pohled z pravého břehu Dyje na Mušov 

 
V korytě se dle fotografie předpokládá na svazích směs jílu, hlíny a písku. Na dně se 

předpokládá písek, občasný štěrk nebo kamení. Na bermách a svazích je neudržovaná tráva, 
občas stromy a keře. Dle Smelíka (2015) je nejpravděpodobnější hodnota součinitele 
drsnosti dna nebo kynety 0,025 a hodnota součinitele drsnosti berem a svahů 0,040. Na 
pilířích a zavazovacích křídlech mostu se předpokládá použití hrubšího betonu s hodnotou 
součinitele drsnosti 0,017. Součinitel drsnosti vyjadřuje ztráty třením a případně další 
odpory, které zpomalují proudění.  

Podélný sklon bylo nesnadné určit. Vypočtené hodnoty sklonu se v případě některých 
podkladů zásadně rozcházely. Byly uvažovány podélné sklony z podélných profilů, výkresů 
situací a vrstevnic v turistické mapě na serveru mapy.cz. Ze srovnání kóty dna pod mostem, 
kóty na konci vzdutí nádrže a zakreslení dna koryta Svratky a Dyje vyplývá, že nejlépe 
použitelná je příloha manipulačního řádu (2001), kde je vykreslen průběh terénu v řezu 
nádržemi. Průměrný podélný sklon dna v řešeném úseku byl 0,5 ‰.  

Mezi obcí a silničním mostem byl násyp, po kterém vedla silnice mezi Brnem a Vídní. 
V násypu silnice se v tomto úseku nacházely dle výkresu situace čtyři objekty, z toho ke třem 
jsou k dispozici příčné profily. Z důvodu částečné průtočnosti násypu a pravděpodobnému 
drobnému vzdutí nelze o ploše za levým břehem (směrem k obci) mluvit jako o klasické 
inundaci, ale spíše o ploše přirozeného rozlivu. Objekty v násypu měly nejnižší místo ve 
výškové úrovni 166,50 m n. m. a následující parametry: 

- objekt č. 90: 5 obdélníkových profilů s klenutým stropem, šířka 4,5 m, průměrná 
průtočná výška 1,8 m, tlakové proudění od 168,30 m n. m., 

- objekt č. 91: 7 obdélníkových profilů s klenutým stropem, šířka 4 m, průměrná 
průtočná výška 1,8 m, tlakové proudění od 168,30 m n. m., 

- objekt č. 92: obdélníkový profil, šířka 12 m, průtočná výška 3 m, tlakové proudění od 
169,50 m n. m., 
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- objekt č. 93: bez informací, pravděpodobně se nejedná o průtočný profil. 
 

Tyto objekty byly hydraulicky řešeny jako výtok otvorem se zatopením dolní vodou, 
kdy se předpokládá rozdíl hladin 0,2 m. Tato hodnota byla zvolena subjektivně. Za součinitel 
výtoku je dle Jandory a kol. (2002) zvolena hodnota 0,75 - otvor u dna s průměrným bočním 
zúžením. Dosáhne-li voda úrovně silnice (kóta 170,00 m n. m.), dojde k přepadu přes širokou 
korunu, kdy součinitel přepadu má dle Jandory a kol. (2002) hodnotu 0,3 - práh se zkosenou 
vtokovou hranou. 

N-leté průtoky (tab. 10) jsou uvažovány dle Pavlovského a kol. (1991).  
Hydraulickým výpočtem v MS Excel byly stanoveny úrovně hladin pro jednotlivé N-leté 
průtoky v místě mostu, viz tab. 9. 
 

Tab. 10 N-leté průtoky toku Dyje v úseku „Dyje nad Svratkou“ (Pavlovský a kol., 1991),  
úrovně hladin 

Doba opakování (let) 1 5 20 100 

Průtok (m
3
·s

-1
) 73 175 265 350 

Hladina v místě mostu (m n. m.) 168,90 169,84 170,12 170,18 

 
Aby bylo možné stanovit povodňové ohrožení Mušova, je potřeba znát průběh úrovní 

hladin v korytě a inundacích nad silničním mostem. Vzhledem k upravenému korytu nad 
silničním mostem a sníženému levému břehu se v korytě předpokládá ustálené 
nerovnoměrné proudění. V prostředí amerického volně stažitelného programu HEC-RAS 
4.1.0 pro jednorozměrné hydraulické modelování byly stanoveny průběhy úrovní hladin toku 
a inundace pro všechny čtyři hodnocené povodňové scénáře. 

Do programu HEC-RAS jsou po definování systému jednotek (SI, US) nejprve zadávány 
zjednodušené příčné profily určené z dostupných podkladů. Vzhledem k tomu, že se 
nepředpokládá klasické proudění inundací, byly zadávány pouze příčné profily koryta bez 
inundace. Každý příčný profil obsahuje informaci o staničení na toku, vzdálenost k příčnému 
profilu níže po toku, staničení a nadmořské výšky bodů v rámci příčného profilu (zleva 
doprava), součinitele drsnosti v částech příčného profilu koryta a inundací, staničení 
břehových čar v rámci příčného profilu a hodnoty součinitelů rozšíření a zúžení (lze ponechat 
na výchozích hodnotách). Po zadání příčných profilů se provede interpolace (vytvoření 
přechodových meziprofilů mezi zadanými příčnými profily) pro hladší průběh vypočtené 
vodní hladiny. 

Následně se zadají okrajové podmínky. Dolní okrajovou podmínkou jsou dříve 
vypočítané úrovně hladin pro různé N-leté průtoky v místě silničního mostu, ve kterých je 
zahrnut vliv proudění inundací. Horní okrajovou podmínkou jsou N-leté průtoky. 
Následně se provede výpočet. Proběhne-li výpočet v pořádku, exportují se úrovně hladin 
jednotlivých příčných profilů a meziprofilů příslušných scénářů pro další práci v prostředí GIS. 
 
Kvantifikace povodňového nebezpečí 

Míra povodňového nebezpečí je dle metodiky Drbala a kol. (2012) funkcí hloubky 
vody v rozlivu a rychlosti proudění vody pro dané N-leté průtoky v záplavovém území. 
Vzhledem k dostupnosti dat bylo povodňové ohrožení počítáno pro tři povodňové scénáře, a 
to s dobou opakování 5, 20 a 100 let. Zároveň bylo přijato zjednodušení, že rychlost proudění 
vody v rozlivu pro každý ze scénářů je menší než 1 m/s. Intenzita povodně se tak stala funkcí 
hloubky vody. 
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Pro samotný výpočet hloubek zaplavení je potřebný historický DMT z období před 
výstavbou nádrže Nové Mlýny. Použit byl DMT s prostorovým rozlišením 5 m, který byl 
vytvořen jako kombinace výškových poměrů ze dvou období. Jako první byly vektorizovány 
vrstevnice z vojenské mapy v měřítku 1:10 000 z 50. let 20. 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 korigován podle 
historické vojenské mapy. V roce 2015 ještě proběhla 2. fáze zpřesnění DMT, a to přidáním 
kót hladin v toku Dyje a v jeho bezprostřední blízkosti do DMT, což je pro stanovení 
povodňového ohrožení určující. 

Z upravených dat DMT a nadmořských výšek hladin v příčných profilech (vypočtených 
v předchozím kroku) byly pro scénáře s dobou opakování 5, 20 a 100 let (obr. 46) 
namodelovány hloubky vody v rozlivu pro celé hodnocené území. Tento proces byl 
realizován v prostředí rozšiřujícího nástroje produktu ArcGIS HAZUS Flood Information Tool. 
Výsledné rastry hloubek byly pro každý posuzovaný scénář upraveny (ošetřeny záporné 
hloubky), a to v prostředí extenze ArcGIS Spatial Analyst.  
 

 
Obr. 46 Hloubka vody v rozlivu pro povodeň s dobou opakování 100 let v lokalitě Mušov 

 
  

kostel 
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Odhad míry povodňového ohrožení 
Pro všechny sledované povodňové scénáře byla dle metodiky Drbala a kol. (2012) 

s využitím metody matice rizika stanovena míra povodňového ohrožení Ri. Výpočet byl 
proveden pomocí nástrojů rastrové matematiky v prostředí ArcGIS, s využitím extenze 
Spatial Analyst. 
Následně se získaná hodnota Ri reklasifikovala na hodnotu v rozmezí 4 až 1, čímž se vyjádřila 
kategorie ohrožení (vysoké až reziduální) dané lokality pro daný povodňový scénář. Tento 
postup byl opakován pro všechny posuzované scénáře Q5, Q20 a Q100. Kategorie ohrožení – 1 
(reziduální) nebyla stanovena, protože pro danou lokalitu nebyla k dispozici hodnota průtoku 
Q500. Na obrázku 47 je znázorněna prostorová distribuce povodňového ohrožení pro 
povodeň s dobou opakování 100 let.  
 

 
Obr. 47 Míra povodňového ohrožení pro povodeň s dobou opakování 100 let  

v lokalitě Mušov 

kostel 
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Obr. 48 Výsledná míra povodňového ohrožení v lokalitě Mušov 

 
Vyhodnocení maximálního povodňového ohrožení 

Z reklasifikovaných rastrů vyjadřujících povodňová ohrožení Ri pro scénáře Q5, Q20 a 
Q100 byla pomocí nástrojů ArcGIS Spatial Analyst Tool identifikována maximální hodnota v 
každém bodu posuzované plochy R(x,y) a byla sestavena výsledná rastrová vrstva 
představující prostorovou distribuci maximálního povodňového ohrožení lokality Mušov 
(obr. 48). 
 
Shrnutí 

Dle výsledků výpočtu lze předpokládat, že koryto řeky Dyje bylo v řešeném úseku 
kapacitní na méně než 1-letou vodu. Z výsledného rozložení míry povodňového ohrožení je 
patrné, že téměř celé zájmové území Mušova bylo před stavbou nádrží ohroženo vysokou 
mírou povodňového ohrožení, kromě kostela Sv. Leonarda, školy a několika domů v centru 
obce, které byly ohroženy střední mírou, protože domy kolem silnice byly vyvýšeny nad 
okolní terén. I povodeň s dobou opakování 5 let by dle výpočtů zasáhla téměř celé území 
obce, vyjma výše uvedených objektů. Toto zjištění zodpovídá i záznamům v literatuře (např. 
kolektiv autorů, 1983), kde je uvedeno: „Toto území bylo každoročně zaplavováno, nezřídka i 
několikrát do roka. Vzhledem k plochému terénu docházelo při povodních vždy k zaplavení 
velkého území, včetně bývalé obce Mušov se silnicí I. třídy a komunikačního spojení 
Pasohlávky – Brod nad Dyjí, Dolní Věstonice – Strachotín a Nové Mlýny – Milovice.“ Tento 
fakt  

Zároveň je potřeba zdůraznit, že výsledek je nutné interpretovat s přihlédnutím 
k nejistotám, které se vážou ke všem datům vstupujících do výpočtu. Zejména podrobnost a 
přesnost historického DMT, který byl sestrojen z vrstevnic topografické mapy 50. let 20. 
století, je limitována informační výtěžností použité mapy.  

kostel 
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Obecně však práce se všemi historickými podklady (výkresy, fotografie, plány, atd.), 
které v prvním kroku vedly ke stanovení kapacity koryta toku Dyje, je podmíněna 
dostupností těchto podkladů, a to navíc v různě omezené kvalitě, podrobnosti, přesnosti i 
komplexnosti. Stanovení parametrů pro výpočet kapacity koryta je tím do jisté míry limitující 
a subjektivní. Tyto nejistoty se následně přenášejí i do navazujících výpočtů samotného 
povodňového ohrožení. 
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B.2.7  Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů 
 

Hodnocené nádrže mají odlišné charakteristiky a zčásti i účely, odlišný byl i charakter 
zaplaveného území a jejich okolí, tedy i struktury území z hlediska biotopů původních i 
dnešních. Odlišné je i stáří nádrží, což úzce souvisí s větší či menší dostupností údajů o 
výskytu biotopů a jejich oživení vodními bezobratlými živočichy v období před zahájením 
výstavby nádrží. 

Zatímco v předchozím období bylo podrobně hodnoceno vodní dílo NM, v období od 
podání poslední zprávy, tedy převážně v roce 2015, byla pozornost věnována především 
oblastem Vranovské a Brněnské nádrže. 

 
Nejstarší z hodnocených nádrží je Vranov.  Budování tohoto díla bylo zahájeno roku 

1930 a ukončeno roku 1934.  
Plocha povodí je 2 211,80 km², celkový objem nádrže činí 132,696 mil. m³. Hladina 

stálého nadržení je ve výšce leží ve výšce 331 m n.m., výška hráze nade dnem je 47 m. Nádrž 
má výrazně korytovitý charakter. Řeka Dyje v úseku dnešní nádrže tekla v přírodní krajině 

http://mapy.cz/
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zaklesnutých údolí, v erozním údolí s kambizeměmi a rankery na silikátových horninách (typ 
124) (KOLEJKA in HRNČIAROVÁ et al. 2009). Z hlediska geomorfologického členění toků 
(podle klasifikace zpracované pro krajinotvorné programy MŽP, viz http://www-1.sysnet.cz) 
se jednalo o typ toku charakteristický hloubkovou erozí v meandrovitě zakřiveném údolí 
s vytvářením jesepů. Významný přítok Želetavka podle téže klasifikace náleží do typu jiného 
(viz obr. 49). Území patří do klimatické oblasti mírně teplé (QUITT in HRNČIAROVÁ et al. 
2009). Z hlediska říční zonace je Dyje řazena k epipotamalu, tomu odpovídá rybí pásmo 
parmové s význačným výskytem druhů ryb ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) nebo 
parma obecná (Barbus barbus). 

Vzhledem ke stáří nádrže lze brát jako referenční stav krajiny před výstavbou mapový 
podklad z roku 1876, který však není příliš podrobný a neumožňuje vyhodnocení podílu 
akvatických nebo semiakvatických biotopů v členění použitém pro nejmladší vodní dílo Nové 
Mlýny. Zřejmý je pouze podíl vodních ploch (dříve 2,8 %, nyní 11,5 %) a existence jednak 
epipotamálního toku a přítoků charakteru ritrálu (Želetavka a potoky).  

Jako srovnávací říční úsek je možné využít pouze část toku Dyje od státní hranice po 
vzdutí nádrže, jedná se však o otevřenější údolí.  Geomorfologicky bližší zaplavenému území 
je úsek pod nádrží Vranov, v NP Podyjí, ten je však silně ovlivněn provozem nádrže, zejména 
je změněn hydrologický a teplotní režim (HELEŠIC et al. 1998), který je tak původnímu stavu 
dlouhodobě velmi vzdálen: ZELINKA et al. (1953) uvádějí letní teplotu vody na lokalitě 
Podhradí 20,5°C (srpen 1953), na ústí Želetavky 14,8°C, pod nádrží však již jen 15°C. 
Z hlediska rybích pásem se jednalo dříve o parmové a nyní o sekundární pstruhové pásmo. 

Nejstarší údaje o vodních bezobratlých řeky Dyje v oblasti mezi státní hranicí a 
Znojmem pochází z období po 2. světové válce, tedy až po výstavbě nádrže Vranov. V rámci 
výzkumu jakosti vody přehrad v povodí řeky Moravy byl sledován makrozoobentos na 
lokalitách na Dyji v Podhradí a pod nádrží a také na ústí Želetavky jakožto významného 
přítoku (ZELINKA et al. 1953). V roce 1959 byly sledovány významné skupiny vodního hmyzu 
(jepice, pošvatky a chrostíci) v rámci tajného výzkumného úkolu s označením „210“, výsledky 
viz LANDA (1969), LANDA & SOLDÁN (1989) (zčásti nepublikováno).   

V nádrži samotné byl hodnocen plankton, bentos z hlubších částí nádrže i ryby. 
Nejstarší údaje pochází ze studie HAEMPEL & STUNDEL (1943), kteří studovali nádrž šest let 
po jejím napuštění a pro makrozoobentos zjistili jen velmi omezené druhové spektrum.  

V časně poválečném období byla sledována hlavně samotná nádrž, jednalo se o aktivity 
související zejména s činností tehdejšího hydrobiologického týmu Zoologického ústavu 
Masarykovy univerzity pod vedením profesora Hraběte. Ještě před založením biologické 
stanice na Bítově vznikly v tomto týmu diplomové práce, zabývající se výzkumem 
zooplanktonu této nádrže (HUDCOVÁ 1949, MOLÍK 1949), pozdější práce pak vznikaly 
ve  vazbě na činnost biologické stanice na Bítově (viz kap. B.2.8).  

 

http://www-1.sysnet.cz/
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Obr. 49: Příslušnost hodnocených úseků řek Dyje a Želetavky ke geomorfologickým  

typům toků 
 
Lokality nad nádrží i pod nádrží byly od 70. let 20. století sledovány v rámci 

saprobiologického monitoringu (HORÁK et al. 2001), dále v rámci monitoringu hraničních 
vod, pro potřeby výzkumných úkolů (např. PERLA, KOKEŠ et al. 2006) i státního monitoringu 
ekologického stavu toků (výsledky viz http://hydro.chmi.cz/isarrow/) 

V 90. letech 20. století probíhal na lokalitě v Podhradí nad nádrží a na 3 lokalitách pod 
nádrží v NP Podyjí podrobný výzkum vlivu nádrže, zejména energetického špičkování, 
zaměřený na makrozoobentos i další složky bioty, v pozdější etapě doplněný i analýzami 
vzorků z hlubších vrstev dna – hyporeálu (HELEŠIC & KUBÍČEK, 1999).  

Na území dnešní nádrže ústily do řeky Dyje přítoky – jednak šlo o řeku Želetavku, 
jednak o menší potoky: Bítovský p., Dešovský p. a další, tekoucí s poměrně velkým spádem 
do kaňonu Dyje. Faunu těchto potoků však nemáme z minulosti a ani současnosti doloženou, 
více informací je z potoků na území národního parku Podyjí, popř. na jeho hranicích, které 
byly sledovány např. v roce 1993 pro tehdejší Český ústav ochrany přírody (Pařil in litt.), ve 
druhé polovině 90. let v rámci projektu PERLA (viz výše) nebo později v rámci výzkumů 
Ústavu botaniky a zoologie (NYKLOVÁ 2004, PAŘIL 2011, ŘEZNÍČKOVÁ 2004, 2009) a dalších 
výzkumů orientovaných zejména na Gránický potok, jehož charakter v dolním úseku je 
zřejmě blízký potokům na zkoumaném území.  

Výskyt astatických a eustatických stojatých vod na zaplaveném území je 
pravděpodobný, i když zdaleka ne v rozsahu srovnatelném se situací na dolní Dyji. 
Pravděpodobně se jednalo o lesní anebo luční tůně, rybníky a podmáčené louky. BRABEC 
(1965) uvádí výskyt vzácného druhu jepice Arthroplea congener z rybníka mezi Chvalaticemi 
a Bítovem.  

http://hydro.chmi.cz/isarrow/
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Tůněmi v oblasti NP Podyjí se ve své diplomové práci zabývala KVARDOVÁ (2004), 
věnovala se však  makrozooplanktonu. Z tůní, které sledovala, by z hlediska možné analogie 
s územím Vranovské nádrže a jejího okolí byly zajímavé tůně pod Ledovými slujemi, ty jsou 
však zjevně antropogenního původu. Uvádí nicméně, že se nacházejí v odříznutém meandru 
Dyje, takže i tyto biotopy se v úzkém kaňonu mohly nacházet.  Pokud lze usuzovat z analogie 
s územím NP Podyjí a oblastí Znojemska, lze přepokládat výskyt periodických tůní a v nich 
několik druhů korýšů: žábronožku sněžní (Eubranchipus grubii), listonoha letního (Triops 
cancriformis a možná i žábronožky divorohé (Streptocephalus torvicornis); recentní nálezy 
však nepochází z kaňonu řeky,  

Podrobnější posouzení změn ve výskytu druhů je obtížné vzhledem k nedostatku 
historických dat zejména o makrozoobentosu i fauně tůní (nejlépe podchycenou skupinou 
jsou Ephemeroptera). 
 V zásadě jsou možné následující varianty změn ve výskytu druhů charakteristických pro dané 
území: 

a) druhy, které na území dnešních nádrží žily, ale s výstavbou nádrží vymizely i z širšího 
okolí:  
Potamální druh jepice Ephoron virgo se na lokalitě Podhradí vyskytoval ještě na konci 
90. let. Jeho vymizení ve studované oblasti koresponduje se stavem v ostatních 
velkých řekách v ČR. Druh se před výstavbou nádrže jistě vyskytoval i v oblasti zátopy, 
jeho vymizení i v úseku nad nádrží však nelze vztahovat výlučně k existenci nádrže, 
která však způsobila zánik biotopu, ve kterém se populace citlivého druhu mohla 
udržet.  Odlišná je situace u dalších dvou druhů jepic, Ecdyonurus insignis a 
Heptagenia flava, které se i v současnosti na lokalitě Podhradí vyskytují, ale E. insignis 
nebyl již níže v řece Dyji zjištěn; H. flava byla recentně zjištěna na lokalitě cca 20 km 
pod hrází Znojemské nádrže. 

b) druhy, které na území dnešních nádrží žily a s výstavbou nádrží byly vytlačeny do 
zbytků přirozených habitatů v blízkém okolí: 
Odolnější druhy se mohou nahodile vyskytovat pod nádrží, aniž by ovšem 
dokončovaly životní cyklus (Potamanthus luteus). Druhy eurytermní, jako např. plž  
Ancylus fluviatilis, sice také nepřežívá přímo v nádrži, ale vyskytuje se v úseku pod 
hrází nebo v přítoku – Želetavce. 

c) druhy, které na území dnešních nádrží žily a žijí tam i dnes: 
Mimo plankton je tato skupina zastoupena především některými druhy pakomárů 
(Chironomidae) a máloštětinatců (Oligochaeta), tedy organismy obývajícími dno 
tekoucích vod i nádrží (Limnodrilus sp., Tubifex sp. aj.) 

d) druhy, které na území dnešních nádrží nežily a vyskytly se tam až po výstavbě nádrží: 
V oblasti se objevily nepůvodní druhy, to však zřejmě nelze považovat za vliv nádrže, 
např. ploštěnka Dugesia tigrina. Korýš Gammarus fossarum byl zajisté přítomen 
v řece i před výstavbou nádrže, jeho početnost se však v úseku ovlivněném 
energetickým špičkováním (periodické vypouštění vody) mnohonásobně zvýšil.  

  
Za nejvýraznější vliv nádrže na dotčené území lze označit zánik mimořádného typu toku 

– potamální úsek tekoucí v kaňonu, a to nejen na zaplaveném území ale vlivem zejména silně 
ovlivněného průtokového režimu i v cenném území národního parku, kde se řeka zcela liší od 
přirozeného stavu. Nádrž Vranov, Dyje v NP Podyjí s nádrží Znojemskou tak představují 
minimálně 70 říčních kilometrů se zcela změněným charakterem toku, který patřil 
v evropských podmínkách k obzvláště cenným.  
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Brněnská nádrž byla budována od roku 1936 do roku 1940. Plocha povodí je zřetelně 
menší než u nádrže Vranov (1 586,23 km²), také celkový objem je výrazně menší (17,702 mil. 
m³). Nádrž má korytovitý charakter zejména v horní části, v oblasti Rakovecké zátoky a u 
hráze je již nádrž širší. Proti Vranovské nádrži je také mělčí (výška hráze nade dnem je 23,50 
m).  

Nádrž leží v klimatické oblasti mírně teplé (QUITT in HRNČIAROVÁ et al. 2009). Řeka 
Svratka v úseku dnešní nádrže tekla převážně v přírodní krajině zaklesnutých údolí, v erozním 
údolí s kambizeměmi a rankery na silikátových horninách typu 124 (KOLEJKA in HRNČIAROVÁ 
et al. 2009), na horním konci vzdutí hraničí s oblastí typu 71- teplé krajiny kotlin dubových 
lesů s bukem, erozně-akumulační pahorkatin s hnědozeměmi na spraších, v dolní části pak 
s oblastí typu 144 - teplé krajiny pohoří dubových lesů s bukem, erozně-akumulační 
pahorkatin s hnědozeměmi na spraších.  

Z hlediska geomorfologického se jednalo o typ toku charakteristický hloubkovou erozí 
v úzké údolní nivě nebo terasovém údolí s vytvářením brodů a výmolů a pouze v oblasti 
horního konce vzdutí byla řeka typu větvení zakřiveného koryta s vytvářením výsep nebo 
posunem nerozvinutých meandrů koryta v úzké údolní nivě (viz Obr. 50). 

 

 
Obr. 50: Příslušnost hodnoceného úseku řeky Svratky ke geomorfologickým typům toků 
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Podobně jako u nádrže Vranovské je obtížná analýza zastoupení akvatických a 
semiakvatických biotopů v oblasti dnešní nádrže. Z existujících map lze usuzovat jen na 
nárůst podílu vodních ploch před a po výstavbě nádrže - ze 2 % v roce 1876 na cca 10 % 
v roce 1953 a tento podíl v podstatě zůstává zachován do současnosti. Z literatury lze soudit 
na existenci mrtvých říčních ramen, periodických tůní a rybníka v blízkosti hradu Veveří 
kolem roku 1920 podle údajů z prací Spandlových (SPANDL 1922a,b) 

Řeka Svratka je v úseku nad nádrží Brněnskou ovlivněna o 55 km výše položenými 
nádržemi Vír I a Vír II, které byly uvedeny do provozu v letech 1957 a 1954. Úsek je ovlivněn 
z hlediska průtokového a pravděpodobně i teplotního režimu. Celkově se jedná o řeku 
přirozeně chladnější ve srovnání s Dyjí nad nádrží Vranov, protože její povodí se nalézá 
v chladné a velmi chladné oblasti (QUITT č. 38 Atlas krajiny) Českomoravské vysočiny. Řeka 
Svratka v oblasti nádrže ve výchozím stavu nejspíše představovala přechod mezi ritrálem a 
potamálem. Ve studii ZELINKA et al. (1953) je jako maximální teplota vody nad nádrží 
uvedena hodnota 20,5°C, což odpovídá dolní hranici pro epipotamal – parmovému pásmu. 
V současnosti je v úseku od obce Březina u Tišnova výše na Svratce rybářský revír, který je 
kvalifikovaný jako voda pstruhová, níže pak již jako voda mimopstruhová. BRABEC (1994) 
uvádí, že maximální letní teploty byly nižší než 18°C a odpovídaly (v letech sledování 1992 – 
1993) zóně metaritrálu, tedy střední zóně ritrálu. Z rozdílů lze usuzovat na teplotní ovlivnění 
řeky vlivem nádrží Vír I.  

Před postavením nádrže sledoval hygienické poměry v řece Svratce Roček (ROČEK 
1931a). Svratku v úseku mezi obcí Březina u Tišnova a Kníničkami popisuje jako řeku 
protékající krásným horským údolím, bohatě zalesněným. Výsledky rozborů chemických 
charakterizuje jako měnlivé, vodu z hlediska úživnosti jako mezotrofní. Biologické rozbory 
byly omezeny na plankton, uvádí výskyt ploštěnky Stenostomum leucops, perloočky Bosmina 
longirostris,  máloštětinatce rodu Chaetogaster a Nais. 

Stejný autor se zabýval hygienickými aspekty budoucí nádrže (ROČEK 1931b), který 
navrhoval i opatření v povodí nad nádrží a ochranné pásmo. Biotopům ani jejich oživením se 
však v této práci nevěnoval. 

Oživení v nádrži, na přítoku i odtoku z nádrže sledoval ZELINKA et al. (1953). Ve vlastní 
nádrži zjistil běžné druhy planktonu, z makrozoobentosu nad nádrží uvádí taxony: Ancylus 
fluviatilis, Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata, Gammarus roeselii, Asellus 
aquaticus, Potamanthus luteus, Ecdyonurus sk. venosus, Baetis sp., Ephemerella ignita, 
Caenis sp., Perla abdominalis, Rhyacophila  nubila, Hydropsyche sp., Chironomidae g. sp. 

Z úseku Svratky v Tišnově, tedy nad již existující nádrží Brněnskou, ale pravděpodobně 
ještě před uvedením do provozu nádrže Vír I, uvádí ZELINKA & SKALNÍKOVÁ (1959) druh 
jepice Ephemerella notata, který byl již tehdy označen jako v povodí Moravy vzácný. Svratku 
v úseku nad i pod nádrží sledoval v letech 1992 - 1993 BRABEC (1994) ve své diplomové 
práci. Z lokality Veverská Bitýška neuvádí ani jeden z dvou výše uvedených druhů jepic, zato 
nalezl dříve na lokalitě nezjišťovaný druh jepice Oligoneuriella rhenana, tento druh nebyl 
zjištěn ani v posledních letech (má však krátké období výskytu ve vodě, navíc mimo obvykle 
termíny odběrů vzorků a může tedy unikat pozornosti), dále zjistil několik druhů pošvatek 
rodu Leuctra, Perla burmeisteriana a Perlodes microcephala, Isoperla rivulorum, které jsou 
nalézány i v posledním období, tj. po roce 2000 (cf. http://hydro.chmi.cz/isarrow/), stejně 
jako opět se vysykytující jepice Potamanthus luteus. Makrozoobentos lokality celkově 
vykazuje směs druhů ritrálu a potamálu. 

Studiem oživení v nádrži se v poválečném období jako první zabývali studenti Musil a 
Procházka v diplomové práci, věnované zooplanktonu (MUSIL & PROCHÁZKA, 1949). LOSOS 

http://hydro.chmi.cz/isarrow/
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(1952) studoval plankton (mimo vířníky) a bentos nádrže, okrajově se věnoval i fauně litorálu 
nádrže, která by teoreticky mohla být nejbližší původním říčním společenstvům. Informativní 
a pak i podrobnější výzkum nádrže provedl ZELINKA (1953, 1954). Zmínku o výskytu jepice 
druhu Potamanthus luteus v této zóně uvádí ZELINKA & SKALNÍKOVÁ (1959). Tento říční druh 
se do nádrže dostal zřejmě z výše položeného úseku řeky Svratky, protože jeho výskyt 
v menších přítocích v okolí nádrže je nepravděpodobný a migrační schopnosti této skupiny 
jsou omezené.  

HRABĚ (1953) popsal nález mechovky Pectinatella magnifica z této nádrže. KUBÍČEK a 
MARVAN (1954) srovnávali produkci zooplanktonu v nádrži a v sedimentačních nádržích 
brněnských vodáren. Zooplanktonem se zabýval ŠRÁMEK-HUŠEK (1957, 1960).  

Faunu litorálu podrobně studoval HRABĚ (1960). Sledoval 8 lokalit v dolní části nádrže, 
od úrovně Sokolského zálivu na levém břehu a Kozí horky na pravém břehu. Během ročního 
výzkumu zjistil celkem 104 taxonů, z toho 35 z čeledi pakomárovitých. Druhově nejbohatší 
byla lokalita při ústí potůčku na konci Sokolského zálivu, která se od ostatních sledovaných 
míst značně odlišovala a přítomnost některých druhů, např. chrostíka druhu Potamophylax 
nigricornis (v práci uveden jako Stenophylax nigricornis) nebo blešivců Gammarus fossarum 
ukazuje na ovlivnění přítokem.  

Hydrobiologickým poměrů, zejména však zooplanktonu, je věnována dizertační práce 
Kubíčkova (KUBÍČEK 1961). V pozdějších letech byla nádrž sledována podnikem Povodí 
Moravy. 

Vodami nádrže byly zaplaveny většinou krátké úseky přítoků – potoků, pouze v případě 
potoka Rakovec byl zaplaven delší úsek (potok ústil do Svratky v blízkosti dnešní hráze). O 
potoční fauně nebyly nalezeny žádné historické údaje. Studiu potoků v brněnském okolí bylo 
věnováno několik diplomových prací Ústavu botaniky a zoologie MU v Brně, ale až od 60. let 
20. století. Jedna z nich byla věnována potoku Veverka (JIRSOVÁ 1998).  

Materiál z tůní, louží, příkopů sbíral patrně v inundačním území Svratky v okolí Veveří 
Spandl. Zcela určitě sbíral také v rybnících u Veveří a v louži u pramene při ústí Veverky. 
V blízkosti řeky Svratky na území Brna sledoval také tůně mezi Bystrcí a Komínem a na 
Žlutém kopci (SPANDL 1923a,b 1925, 1926). Autor uvádí nálezy listonohů Branchipus 
schaefferi ve velkých množstvích, dále žábronožek Eubranchipus grubii, lasturnatek  
Herpetocypris reptans a Cyclocypris laevis, u druhu Cyzicus tetracerus však uvádí, že nebyl 
zjištěn od roku 1915. Přímo z okolí hradu Veveří udává výskyt lasturnatky Notodromas 
monacha. 

V tůňkách v oblasti záplavy je také pravděpodobný výskyt jepice Siphlonurus armatus, 
který je udáván jako v té době obecně hojný v rybnících i periodických tůňkách, imaga 
chycena na blíže neurčené lokalitě v roce 1949 a za Komárovem (část Brna) v roce 1952 
(ZELINKA & SKALNÍKOVÁ, 1959). 

Podrobnější posouzení změn ve výskytu druhů je, podobně jako v případě nádrže 
Vranovské poměrně obtížné vzhledem k nedostatku dat. Existují však údaje z 50. let 20. 
století, které zachycují stav v úseku nad Brněnskou nádrží a to ještě před ovlivněním nádrží 
Vírskou a tento lze považovat za blízký pro říční makrozoobentos zaplaveného úseků.  
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V zásadě jsou možné následující varianty změn ve výskytu druhů charakteristických pro 
dané území:  

a) druhy, které na území dnešních nádrží žily, ale s výstavbou nádrží vymizely i z širšího 
okolí: 
Do této skupiny patří jepice Ephemerella notata, který byl nalézán sporadicky na 
jiných tocích ještě v 80. letech a v současnosti je jeho výskyt znám z několika málo 
míst. Není také hlášen výskyt živočichů obývajících periodické tůně, jako jsou např. 
Eubranchipus grubbii, Branchipus schaefferi nebo Lepidurus apus, tedy druhy, které 
jsou nalézány i v oblastech nepříliš vzdálených (Břeclavsko, Znojemsko).  

b) druhy, které na území dnešních nádrží žily a s výstavbou nádrží byly vytlačeny do 
zbytků přirozených habitatů v blízkém okolí: 
Patří sem většina říčních druhů, které jsou nalézány v úseku nad vzdutím nádrže i níže 
pod hrází Druhy potoční mají možnost přežívat ve vyšších úsecích toků, oblast je sice 
intenzivně rekreačně využívaná, ale stav potoků není příliš ovlivněný (Ancylus 
fluviatilis, Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata, Gammarus roeselii, 
Potamanthus luteus, Ephemerella ignita, Rhyacophila  nubila aj.).  
 

c) druhy, které na území dnešních nádrží žily a žijí tam i dnes: 
Mimo zooplankton, vyskytující se dříve ve stojatých vodách, mohou v nádrži přežívat 
limnofilní říční a potoční druhy zejména v litorálu a blízkosti přítoků (např. druhy 
jepice rodu Caenis, beruška vodní Asellus aquaticus). 

d) druhy, které na území dnešních nádrží nežily a vyskytly se tam až po výstavbě nádrží 
Takový druh se v rámci sledovaných skupin nepodařilo spolehlivě zjistit. 
 
Řeka Svratka měla v oblasti zátopy z hlediska geomorfologického typu a teplotních 

poměrů charakter odlišný od vyšších i nižších úseků toku, biotopy zde existující tedy byly 
zničeny. Průtokový režim nádrže není natolik devastující jako je tomu pod nádrží 
Vranovskou, nicméně i zde je v provozu elektrárna a průtokový režim toků pod nádrží je 
změněný. Navíc řeka pod nádrží protéká městskou aglomerací, je znečišťována a téměř po 
celé další trase až k ústí regulována. Návrat k přirozené diverzitě biotopů v řece i nivě stejně 
jako diverzitě jejich oživení je prakticky znemožněn až k oblasti dalšího hodnoceného 
vodního díla Nové Mlýny. 

Uvedená literatura je součástí elektronické databáze podkladů. 
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B.2.8  Ztracený svět vědy v souvislosti s budováním vodních děl 
 
V oblasti zátopy Vranovské nádrže neexistovala žádná biologická stanice. Ta byla 
vybudována až v poválečném období zásluhou profesora Masarykovy univerzity Sergeje 
Hraběte. Ten získal v roce 1952 v zestátněném zámku Bítov prostory, které byly základnou 
pro práce při limnologických výzkumech nádrže. Na zámku Bítov se konaly i odborné akce 
(obr. 51) za účasti předních odborníků z Československa. 
 

 
Obr. 51: Setkání limnologů na hradě Bítov v roce 1959 (prof. Hrabě 2. zprava)  

 
Na nádrži probíhaly odběry planktonu i zoobentosu, analýzy z období 1950 – 1951 

hodnotila VLČKOVÁ (1952).  Materiál zoobentosu ze sběrů profesora Hraběte z let 1952 – 
1957 a také vlastní sběry z roku 1970 zpracovala BARTÁKOVÁ (1971). Makrozoobentos 
nádrže byl poměrně chudý a zahrnoval převážně zástupce skupin Oligochaeta, Chironomidae 
a Ceratopogonidae. 
 

V letošním roce byla věnována pozornost nádržím Vranovské a Brněnské. Na základě 
literární rešerše byla z již dříve vyhledaných i 25 nově doplněných zdrojů doplněna databáze 
nálezů bezobratlých modelových skupin (makrozoobentos tekoucích vod a makrofauna 
zejména periodických tůní (1500 záznamů). Data poslouží jako podklad pro hodnocení 
jednotlivých vodních děl z hlediska jejich vlivu na diverzitu biotopů a makrobezobratlých. 

V jarním období byl proveden terénní průzkum v oblasti VDNM. Na základě studia 
mapových a literárních podkladů byly vytipovány oblasti s výskytem tůní, především 
periodických. Tyto oblasti pak byly během leteckých průzkumů prozkoumány a nasnímány. 
Oblast s výskytem tůní pak byla navštívena a prověřen faktický stav akvatických biotopů, 
zejména v oblasti Plačkova lesa a severního břehu střední zdrže. 

Hodnocení bude zpracováno formou kapitoly v knize, viz C – Návrhová část. 
Uvedená literatura je součástí elektronické databáze podkladů.  



 

86 
 

C. Návrhová část  

1C Výsledky řešení projektu - informace o výsledcích uplatněných v roce 2015 
 

Činnosti řešitelů projektu byly v roce 2015 zaměřeny na zpracování materiálů získaných 
v předchozích etapách a vyhodnocení dat pro použití při tvorbě hlavních a vedlejších 
výstupů. Byly realizovány všechny výstupy, které byly pro rok 2015 naplánovány. K certifikaci 
byly odeslány 4 specializované mapy. Certifikace nebyla do dnešního dne ukončena, proto 
mapy zařazujeme mezi neuplatněné výsledky.  
 

V roce 2015 byl vydán 1 výstup typu Jrec: Smutný, B. Obce zmizelé ve 20. století pod 
vodní hladinou a jejich stav koncem feudalismu (Bítov, Kníničky, Mušov), viz Příloha 1. 

 
Projekt byl presentován na 2 konferencích - XVII. Konference České limnologické 

společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“v Mikulově, 29. 6. – 
3. 7.2015 a na konferenci Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. Století v Týnci 
nad Sázavou, 4. - 6. 11. 2015. Uplatněným výstupem těchto presentací je 1 článek ve 
sborníku (typ D) Mlejnková, H. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, viz Příloha 
1.  
 

2C Výsledky řešení projektu - informace o výsledcích neuplatněných 
 

Dne 14.9.2015 byly odeslány k certifikaci 4 specializované mapy (typ N):  
 

1. Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P., 2015. Změny využití krajiny 
v zázemí vodní nádrže Brno. VÚV TGM, v.v.i. Nmap – mapa se specializovaným obsahem 

2. Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P., 2015. Změny využití krajiny 
v zázemí vodního díla Nové Mlýny. VÚV TGM, v.v.i. Nmap – mapa se specializovaným 
obsahem 

3. Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P., 2015. Změny využití krajiny 
v zázemí vodní nádrže Vranov. VÚV TGM, v.v.i. Nmap – mapa se specializovaným 
obsahem 

4. Mlejnková, H., Uhrová, J., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P., 2015. Vliv změny 
využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny. VÚV 
TGM, v.v.i. Nmap – mapa se specializovaným obsahem 

 
 V roce 2015 byly dokončeny (typ D) články do Sborníku XXXII. Mikulovského 
sympozia 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. Sborníky 
jsou připraveny pro tisk, který má být realizován do konce roku 2015. V současné době 
probíhají poslední autorské korektury. Názvy článků uvádíme pro informaci, řadíme je jako 
neuplatněné výsledky.  
 
1. Kult, A. Měl Tiberius Claudius Nero v plánu v rámci chystaného útoku směřovaného proti 

markomanskému králi Marobudovi v roce 6 n. l. využít k zajištění zásobování svých legií 
římské říční lodě na řece Moravě? In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, 
s. 9-24. ISBN: 978-80-86931-66-1 
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2. Žáková, Z. Jak ovlivnilo vybudování nádrží Vranov nad Dyjí a Nové Mlýny rostlinná 
společenstva v řece Dyji? In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 390-
406. ISBN: 978-80-86931-66-1 

3. Mlejnková, H. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt programu NAKI 
In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 337-345. ISBN: 978-80-86931-
66-1 

4. Veselý, D. Tradice hospodaření v nivě – hledání zahraniční analogie In: Sborník XXXII. 
Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 16-26. ISBN: 978-80-86931-66-1 

5. Smelík, L., Dzuráková, M. Stanovení orientační kapacity koryt před zatopením 
jihomoravskými nádržemi dle historických podkladů. In: Sborník XXXII. Mikulovského 
sympozia, Brno 2015, s. 379-389. ISBN: 978-80-86931-66-1 

6. Konvit, I. Vývoj vodních toků a vodních ploch v zatopených územích jižní Moravy. In: 
Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 346-361. ISBN: 978-80-86931-66-1 

7. Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a 
jejich zázemí. In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 362-378. ISBN: 
978-80-86931-66-1 

8. Unger, J. Voda na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje v lichtenštejnském urbáři z roku 1414. 
In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 32-36. ISBN: 978-80-86931-66-1 

9. Kordiovský, E. Válečné škody na vodních tocích na teritoriu okresu Břeclav v letech 1938 
– 1945. In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 300-325. ISBN: 978-80-
86931-66-1 

10. Němejcová, D., Zahrádková, S., Polášek, M. Nenápadný svět vodních bezobratlých - obraz 
vývoje krajiny. In: Sborník XXXII. Mikulovského sympozia, Brno 2015, s. 407-415. ISBN: 
978-80-86931-66-1 

 

3C Výsledky řešení projektu - informace o výsledcích uplatněných a plánovaných 
v další etapě 
 

V návrhové části jsou dále popsány plány řešitelů na činnost v další etapě projektu. Tato 
etapa je závěrečná, bude tedy zaměřena na tvorbu a dokončení všech zbývajících 
plánovaných výstupů projektu, tj.  
1. typ N - specializovaná mapa (plánováno 5 map: ve 2015 odeslány 4 mapy, další 4 mapy 

jsou připraveny k odevzdání),  
2. typ A - audiovizuální tvorba, elektronický dokument (plánovány 2: v roce 2013 byla 

vytvořena elektronická databáze podkladů (1), je umístěna na webových stránkách 
projektu http://www.zatopene-dedictvi.eu/; je připravován edukační program na CD-R 
(1) – bude dále popsán), 

3. typ Jrec – článek v recenzovaném časopise (plánovány 3: v roce 2014 byly publikovány 4 
a 1 článek byl vydán v roce 2015), 

4. typ D - článek ve sborníku (plánovány byly články v a odborných nebo populárně-
vědeckých publikacích bezu udání počtu: v roce 2014 vyšlo 7 článků ve sborníku, 1 článek 
vyšel v roce 2015, dalších 10 článků je připraveno v tisku), 

5. plánovány byly presentace výsledků na odborných akcích (v roce 2014 bylo předneseno 
18 presentací na seminářích, v roce 2015 dvě presentace na konferencích), 

6. typ B – odborná kniha (plánována 1: bude realizována v roce 2016 – bližší popis je 
uveden dále) 

http://www.zatopene-dedictvi.eu/
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7. typ E – uspořádání výstavy (plánována 1: bude realizována v roce 2016 – bližší popis je 
uveden dále) 
 

Výstup typu N - specializovaná mapa – mapy připravené k certifikaci:  
1. Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodní nádrže Nové 

Mlýny 
2. Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov 
3. Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Nové Mlýny 
4. Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno 

 
Výstup typu B – odborná kniha – plánované kapitoly a předpokládaný rozsah 

V následujících kapitolách je popsán věcný obsah, předpokládaný rozsah a předběžný 
návrh struktury kapitol knihy. Grafické návrhy jsou tvořeny ve spolupráci s odbornou 
grafickou firmou. Předběžný návrh obálky je na obr. 52, předpokládaný rozměr bude 
21,5x22 cm, který se pro presentaci výstupů s převahou grafických příloh, které jsou 
očekávány v tomto projektu, jeví více vhodný než původně v návrhu projektu navržený 
rozměr 24x16,5 cm.  
 
Kapitoly knihy: 

1.1 Josef Unger - Pravěké až ranně novověké osídlení (cca 20 stran) 
1.2 Arnošt Kult - Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova (cca 25 stran) 
1.3 Bohumír Smutný - Od pozdního novověku do revoluce 1848 (cca 20 stran) 
1.4 Emil Kordiovský - Hospodářský vývoj lokalit v období novověku (cca 20 stran) 
2.1 David Veselý - Změny prostředí vlivem vodohospodářských úprav (cca 20 
stran)  
2.2a Michal Pavonič, Eva Kočková, Hana Mlejnková - Ovlivnění chemické kvality 
vody a sedimentů nádržemi VD Nové Mlýny, VN Vranov a Brněnská přehrada (cca 
20 stran)  
2.2b Žáková, Zdeňka, Sedláček, Pavel, Mlejnková, Hana - Změny řasové flóry, 
vodních a bažinných rostlin řek Svratky a Dyje po vybudování vodních nádrží Brno, 
Vranov a Nové Mlýny (cca 20 stran)  
2.3 Marek Havlíček, Igor Konvit  - Historický vývoj tras vodních toků (cca 12 stan)  
2.4 Marek Havlíček, Jana Uhrová, František Pavlík, Petr Halas, Jan Lacina - Změny 
využití krajiny a jejich vliv na zemědělství (cca 35 stran) 
2.5 Lukáš Smellík, Miriam Dzuráková - Povodně (cca 15 stran) 
2.6 Světlana Zahrádková, Denisa Němejcová, Marek Polášek - Vodní biotopy a 
jejich obyvatelé před a po výstavbě nádrží (cca 12 stran) 
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Obr. 52 Návrh obálky výstupu typu B – odborná kniha 

 
Výstup typu E – uspořádání výstavy 
 V roce 2016 bude uspořádána výstava s názvem „Zatopené přírodní a kulturní 
dědictví jižní Moravy“. Výstava bude umístěna v Moravském zemském archívu v Brně, 
plánovaný termín trvání je květen – červen 2016. Součástí výstavy bude katalog, s 
přiděleným ISBN, který bude předložen k odborné recenzi. Výstava bude zahájena slavnostní 
vernisáží s pohoštěním. Vstup na výstavu bude zdarma. Obsah/scénář expozic je popsán 
jednotlivými řešiteli v dalších kapitolách.  
 
Výstup typu A - audiovizuální tvorba - návrh edukačního programu formou exkurze pro 
mládež po historických a přírodních lokalitách  

Edukační program bude vytvořen formou „naučného výletu“ kolem Brněnské 
přehrady. Každý řešitel vybere zajímavou lokalitu, na které bude presentovat své odborné 
téma. Edukační program bude vytvořen v Power Pointu na CD-R a bude obsahovat slidy 
s informacemi ve struktuře 1. Úvod, 2. Informace, 3. Otázka. Příklad realizace programu je na 
obr. 53  

 
Obr. 53 Návrh edukačního programu typu A – audiovizuální tvorba 
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Zastavení na naučné stezce: 
1. Zajímavosti živé přírody PR Břenčák, Geologická zastávka v PR Břenčák 
2. Vodní a bažinné rostliny, které zmizely pod hladinou nádrže 
3. Mlýn v obci Kníničky – bude blíže specifikován  
4. Přístaviště Veverská Bítýška + biotop Bažinky 
5. Rozmanitost vodních biotopů v říční krajině a jejich obyvatelé 

 
Výstupy plánované pro rok 2016 jsou blíže popsány v kapitole C.1 a C.2. Kapitoly obsahují 

návrhy jednotlivých řešitelů k obsahu kapitol knihy a scénáře jednotlivých částí výstavních 
expozic.  
 
 

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 novověké osídlení 
 

Návrh expozice na výstavu – Pravěké a časně novověké osídlení (Josef Unger) 
 
Expozice bude obsahovat exponáty, které byly vybrány V Regionálním muzeu Mikulov.  
 
Scénář výstavy: 
Počítá se s jednou vitrínou o rozměrech 190x108x58 cm. 
Hlavní text: Pravěké a raně novověké osídlení v prostoru Vodního díla na Dyji 
Exponát: Model mušovského kostela. 
Popiska: Nejstarší podoba mušovského kostela 
Exponát: Železné modely votivních předmětů. 
Popiska: Votivní předměty ze 14. stol., které přinášeli poutníci s prosbami do kostela sv. 
Leonarda v Mušově  
Exponát: Mapa. 
Popiska: Zátopová oblast Vodního díla na Dyji s vyznačením archeologických lokalit 
Exponát: Archeologické předměty (budou vybrány v RM Mikulov). 
Popiska: Podle vybraných exponátů. 
 
1.1 Kapitola v knize: Josef Unger - Pravěké až ranně novověké osídlení (cca 20 stran) 

Každá subkapitola bude uvedena charakteristikou doby a širšího okolí. Speciální 
pozornost bude věnována zatopeným lokalitám.  
Rozsah i s obr. 20 stran (některá vyobrazení bude asi třeba redukovat). Pokud by byl větší 
prostor, bude možno zařadit více vyobrazení. 

- Lidé pod Pavlovskými vrchy v paleolitu a mezolitu. Základní informace o stanicích 
lovců mamutů včetně obydlí a pohřebních aktivit. Doklady přítomnosti lidí v zatopené 
oblasti.  

- První zemědělci v neolitu a eneolitu. Změna způsobu života v neolitu. Obydlí, 
nástroje, pohřby. 

- Lidé v době bronzové a halštatské. Hradiska na Pavlovských vrších a život pod nimi. 
Obydlí, pohřebiště, nástroje. 

- Keltové pod Pálavou. Sídliště a pohřebište. 
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- Římané a Germáni. Doklady o pobytu Římanů včetně vojenských táborů. Germánská 
sídliště a pohřebiště. Kontakty Římanů s Germány. 

- Slované pod Pálavou. Sídliště a pohřebiště prvních Slovanů. Velkomoravské hradisko 
a pohřebiště. Strachotíngrad. 

- Lidé ve středověku. Změny krajiny ve středověku. Kolonizace a budování 
středověkých hradů. Mušovský kostel.  

 
Kapitola bude doplněna následujícími vyobrazeními: Mapa zatopených 

archeologických lokalit (Obr. 1). Kresebná rekonstrukce sídliště lovců mamutů pod Pálavou. 
Kresba trojhrobu. Obrázek neolitického domu a eneolitického pohřbu. Plánek hradisek na 
Pavlovských vrších. Kresba keltských hrobů. Plánek římské stanice nad Mušovem. Kresba 
germánské chaty. Plánek hradiska Petrova louka. Plánek hradiska Vysoká zahrada. Foto 
slovanského hrobu. Foto původní podoby mušovského kostela. Kresby votivních předmětů z 
mušovského kostela. 
 
 

C.1.1.a  Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova za vlády císaře Gaia 
Octavia Augusta a Marca Aurelia Antonina 
 

Řada informací k uvedenému tématu již byla podána v kapitole B.1.1. Zpracovatel 
této dílčí (závěrečné) části kapitoly C.1.1 (stejně tak i B.1.1) zamýšlí v příštím roce dokončit 
(nad rámec projektu) článek – následně publikovaný v časopisu Jižní Morava, který by se měl 
věnovat plavbě římských říčních lodí z Carnunta do Mušova. Půjde o nejméně 
třicetistránkový text. Jak již bylo naznačeno v části B.1.1 – je zřejmé, že možný pobyt 
římských vojsk na území Moravy můžeme hypoteticky předpokládat pouze dvakrát. První 
možnost římské expanse zjevně není prokazatelně (především archeologicky) doložena. 
Naopak u druhé válečné události, která proběhla v období vlády císaře Marca Aurelia 
Antonina, máme již „absolutní“ jistotu. Pravdou však je, že tomu tak zcela jednoznačně není 
u možné římské říční plavby, kterou můžeme (možná jen hypoteticky) předpokládat v říční 
trase Dunaje, Moravy a Dyje – z Carnunta do Mušova. Pro ověření této hypotézy bylo možné 
vycházet z výsledků již provedených výzkumných prací (především E. Bremera11), které 
doložily významný rozsah římské vojenské říční dopravy na německé řece Lippe12 – její 
význam v době římské expanze do Germánie za vlády císaře Augusta byl bezpochyby 
klíčový13. S ohledem na téměř analogické hydrologické charakteristiky14 jak tohoto 

                                                 
11

 BREMER, Eckhard: Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen Militärlager an der Lippe. 

Münster 2001. 111 s. ISBN 3-402-05037-4. 
12

 Pravostranný význačný přítok Rýna (v té době byl latinsky nazýván Lupia). 
13

 Na březích této řeky existovaly rozsáhlé vojenské tábory (u lokalit: Holsterhausen, Oberaden, Beckinghausen, 

Haltern a Anreppen). O nich se též již uvedený BREMER, E.: Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung 

der römischen Militärlager an der Lippe zmiňuje ve své 1. kapitole.  
14

 Dyje – pod Svratkou (dle Hydrologických poměrů ČR /1931–1960/) má dlouhodobý roční průměr (dále jen 

Qa) rovný 41,6 m
3
/s. Profilu Dyje – ústí odpovídá hodnota Qa = 43,8 m

3
/s. Podle internetových stránek 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lippe_(Fluss): má řeka Lippe Qa = 45,0 m
3
/s. Lze tedy říci, že oba vodní toky mají 

téměř shodnou vodnost. Otázkou však je, do jaké míry byly klimatické poměry v 1. a 2. stol. n. l. shodné se 

současnými. Podrobně viz SVOBODA, Jiří: Utajené dějiny podnebí: řídilo počasí dějiny lidstva? Praha 2009. 

263 s. ISBN 978-80-7309-799-8. S ohledem na hodnocené období lze v časovém rozpětí tzv. Markomanských 

válek předpokládat spíše suchou epizodu – pokud jde vládu císaře Augusta, lze naopak uvažovat s poměry 

přibližně shodnými se současnými (spíše výrazně teplými /avšak samozřejmě nesrovnatelnými s extrémními 

teplotami tzv. klimatického optima v atlantiku či epiatlantiku/). 
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pravostranného přítoku Rýna, tak Dyje, je do určité míry oprávněné využít též závěry 
obsažené v uvedené, svým způsobem objevné, Bremerově monografii11. Pokusíme se rovněž 
využít velmi přínosnou obsáhlou syntetickou práci Christine Wawrzinek15. Nebude 
opominuto i kritické zhodnocení všech dostupných původních písemných (řeckých a 
latinských) pramenů16 z období tzv. markomanských válek.  

 
Návrh expozice na výstavu - Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova za vlády 
císaře Gaia Octavia Augusta a Marca Aurelia Antonina 

Pokud jde o plánovanou výstavu, bude připraven grafický podklad, který poslouží 
k zpracování výsledného modelu možného římského přístavu nacházejícího se 
pravděpodobně nedaleko od soutoku tehdejší Svratky a Dyje. Šlo pravděpodobně o velmi 
jednoduché (samozřejmě jen dočasné) zařízení, které sloužilo pouze k vykládce vína, soli – 
též (dle všeho) i cihel. Dopravované množství obilí bylo asi jen minimální. Lze předpokládat, 
že římští legionáři byli nejspíše vyživováni potravinami získanými na základě povinných 
odvodů Kvádů a Markomanů17. 

Též bude na příslušném panelu zobrazen možný tvar římské říční lodi (šlo asi jen o 
modifikovaný říční prám s velmi malým ponorem). Rovněž budou prezentovány výsledky 
hydraulického výpočtu možné rychlosti tehdejšího říčního proudu – spolu s porovnáním s 
rychlostmi římských říčních lodí (v nedávné době již experimentálně ověřenými). 
 
1.2 Kapitola v knize: Arnošt Kult - Plavba římských říčních lodí z Carnunta do Mušova 
(cca 25 stran) 

Za nejdůležitější výstup v roce 2016 je samozřejmě nutné označit zpracování 
samostatné kapitoly A–4: „Plavba římských lodí z Carnunta do Mušova“. Předpokládáme 
rozsah cca 25 stran. Zde bude zpracováno závěrečné (pokud možno stručné) shrnutí všech 
získaných (částečně též výše uvedených) informací a poznatků. 

 
Hydrologické a morfologické předpoklady s ohledem na možné využití římských 

říčních lodí na dolním úseku řeky Moravy a Dyje po soutok se Svratkou. Analogické poměry 
na německé řece Lippe a doložený významný rozsah římské vojenské říční dopravy na této 
řece v 1. stol. n. l. Předpokládaná celková hydrologická situace v Evropě v 1. a 2. stol. n. l. ve 
vazbě na tehdejší klimatické poměry. Rychlost proudu a pravděpodobná hloubka řeky Dyje a 
Moravy po soutok s Dyjí. 

Plánovaná, avšak nedokončená, akce římských vojsk, jež měla za cíl obsazení 
našeho území, za vlády císaře Gaia Octaviana Augusta. Možný vojenský pobyt legií Tiberia 
Claudia Nerona v roce 6. n. l. v Mušově-Hradisku – dva odlišné archeologicko-historické 
pohledy. Vojenské podmanění Marobudovy říše plánované na rok 6 n. l. císařem Augustem a 
jeho synem Tiberiem Claudiem Neronem – stanoviska P. Kehneho a V. Salače. Odchod Keltů 
z českého území a jejich vystřídání germánským osídlením – stanovisko J. Waldhausera. 
Zpráva Velleia Patercula o římské vojenské akci v roce 6. n. l. a pokus o její výslednou 
interpretaci na základě dostupných pramenů a současných historických a geografických 
poznatků. Kde se nacházelo „královské sídlo“ germánského „krále“ Marobuda? Kudy by 

                                                 
15

 WAWRZINEK, Christine. In portum navigare: römische Häfen an Flüssen und Seen. Berlin: De Gruyter, 

2014. 517, 149 s. ISBN 978-3-05-006029-3. 
16

 Především 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/. 
17

 Viz DIO CASSIUS. Roman history - 72, 2, 1: „Markomani neměli ani potraviny …“ 
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směřoval plánovaný dvojí směr útoku římských vojsk, pokud by nedošlo k povstání v Panonii? 
Závěrečné shrnutí – římská vojska evidentně do Mušova nedorazila. 

Markomanské války za vlády císaře Marca Aurelia Antonina. Osídlení jižní Moravy ke 
konci 2. stol. n. l. Osídlení Panonie a systém obrany římského území – nezastupitelná úloha 
Dunaje sloužícího jako komunikační koridor a nesnadno překročitelná hranice. Komunikační 
síť na území germánské Moravy, Čech a římské Panonie ve 2. stol. n. l. – Ptolemaiova mapa 
(„Germania Magna“). Historické zhodnocení markomanských válek na základě dostupných 
písemných pramenů. Římský císař Marcus Aurelius, jeho osobnost, vzdělání, filosofické 
zaměření, literární dílo a politická role na konci druhého století našeho letopočtu – je 
pravděpodobné, že též navštívil jižní Moravu či dokonce Mušov? 

Předpokládaná říční plavba římských lodí v období markomanských válek. 
Technická úroveň a výzbroj římských legií a pomocných sborů. Technická úroveň římských 
říčních lodí ke konci 2. stol. n. l. a organizace flotily v Panonii. Předpokládaný počet 
přítomných římských legionářů, členů pomocných sborů a dalších nevojenských osob v 
oblasti Mušova a jeho bezprostředního okolí a jejich hmotné zabezpečení – odhad 
potřebného objemu přepravovaného materiálu. Pravděpodobný počet a typ lodí, jejich tonáž 
a velikost – pokus o historickou rekonstrukci krátkodobé epizody římské říční plavby na 
Moravě a Dyji z Carnunta do Mušova. 
 
 

C.1.2  Středověká kolonizace a vytváření sítě osídlení od 13. století 
 
1.3 Kapitola v knize: Bohumír Smutný - Od pozdního novověku do revoluce 1848 (cca 
20 stran) 

Kapitola se v rozsahu 20 stran bude nejprve zabývat charakteristikou doby a území v 
okolí. Speciální pozornost bude věnována třem lokalitám. Reprodukovány budou převážně 
archivní dokumenty atraktivního vzhledu.  

Situace po skončení husitských válek ve druhé polovině 15. století. Základní 
informace o majetkoprávním vývoji sledovaných územní. Údaje o přítomnosti obyvatel v 
později zatopeném území. 

Situace na sledovaném území v období třicetileté války, informace z pramenů o 
vpádech nebo pobytu vojsk během českého povstání a později v době švédské invaze na 
Moravu. 

Stav území po skončení války, obnova zničeného hospodářství na základě údajů 
lánového rejstříku pro jednotlivé lokality ve druhé polovině 17. století. Počty osedlých a 
opuštěných hospodářství. 

Hospodářská situace území v první polovině 18. století a v době vlády Marie Terezie 
a Josefa II., dokumentace na údajích Tereziánského katastru a Josefínského katastru, 
případně otištění některého atraktivního zápisu z těchto katastrů. Robotní záležitosti obcí s 
výší vůči vrchnosti podle údajů katastrů. 

Reformy a změny, které zasáhly sledované území (patent o zrušení nevolnictví, 
toleranční patent Josefa II, školská politika byrokratického státu na příkladu zdejších 
triviálních škol. 

Vliv válek s revoluční Francií a napoleonských válek na život obyvatel, zásobování 
vojska při průtazích krajinou, zejména za francouzské invaze r. 1805 a 1809 na Moravu. 
 



 

94 
 

Stav hospodářství a sondy do života obyvatel sledovaných lokalit prostřednictvím 
údajů ze vceňovacích operátů, uveřejnění indikační skic sledovaných obcí, nikoliv celého 
katastru, ale výseku z něho pro intervilán obce z období 1. poloviny 40. let 19. století, 
zapojení též příslušné literatury (Wolny) k charakteristice obcí před významnými revolučními 
událostmi 1848. 

Podle možností rozsahu přidělených stránek bude text doplněn výše uvedenými 
reprodukcemi archiválií. 
 

C.1.3  Hospodářský vývoj lokalit v období časného novověku 
 
Návrh expozice na výstavu - Emil Kordiovský 

Expozice bude návštěvníkům ukazovat výběr knih a fotografie s tématy tří zájmových 
lokalit.  

 
Stojatá prostorová vitrína: 

 Bítov 
BRÜSTL, František: Bítov pro děti, Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Brně 

1978, 23 s. 
Bítov, Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Brně a ONV Znojmo 1964, nestr. 

[10 s.] 
VANĚK, Miroslav: Vranovská přehrada. SURSUM 2012, 337 s. ISBN 978-80-7323-238-2 
VRBKA, A.: Vöttau. Heimatskunde der politischer Berirk Znaim. I. Historisches Teil, Znaim 

1898,sešit I 
Bítov. Letoviště malebného Podyjí. Informace pro turisty a letní hosty. Znojmo, Odbor Klubu 

čs. turistů [kol 1935].  
Před čtyřiceti roky padlo konečné rozhodnutí: Bítov bude zatopen. Rovnost 30. 10. 1972, s. 2. 
[Vrbka, A.]: Vöttau. [Vlastivědný popis]. In: Heimatskunde des politischen Bezirkes Znaim. I. 

Historisches Theil.  Znaim 1898, seš. 1, s. 39-46. 
 

 Kníničky 
BAŽANT, Jan: Údolní přehrada u Kníniček. Zvláštní otisk z časopisu československých inženýrů 

„Technický obzor“, roč. XXXVIII, č. 1 a 2. Praha 1929. 

BRÁZDIL, Rudolf  VALÁŠEK, Hubert  SOUKALOVÁ, Eva a kol.: Povodně v Brně. Historie 
povodní, jejich příčiny a dopady. Statutární město Brno, Archiv města Brna 2010. 

ŠLEZINGR, Miloslav: Brněnská přehrada a lidé kolem ní. VUTFast Brno 1998, 84 s. ISBN 80-
214-1127-9. 

ZŘÍDKAVESLÝ, František: Kníničky, Brno Kníničky 1996, 31 s. 
ZŘÍDKAVESLÝ, František: Kníničky, Dějiny obce 1406 – 2006. MVS Brno 2006, 98 s. 
 

 Mušov 
GGREPL, Jindřich a kol.: Pod horou Venušinou. Změny v podpálavské krajině. Blok, Brno 1981. 

Mušov 12762000, Kordiovský, E. (eds.) a kol., Obec Pasohlávky 2000, 459 s. 
ŠEBELA, Miroslav: Živá voda pod Pálavou. MZM, Brno 2005. 
Mušov, Břeclavsko. Vlastivěda moravská, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1969, s. 

511514. 
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Dnes se setkají obyvatelé obce zalité Novomlýnskou nádrží. Lidé z Mušova chtějí do péče 
jedinou památku na zaplavené rodiště. Rovnost, 24. 10. 1998, příl. Jihomoravský 
deník, s. 1. 

 
Fotografie v nástěnných vitrínách: 

Plánováno do 3 vitrín na stěně, v nichž by byly umístěny fotografie z každé zatopené 

obce: 13 původní stav, 12 z demolice obce, 13 stávající výstavba. Výběr fotografií bude 
proveden podle dohody s realizátorem grafické stránky výstavy a totéž s popiskami, jejichž 
text bude dodán podle výběru. 
 
1.4 Kapitola v knize: Emil Kordiovský - Hospodářský vývoj lokalit v období novověku 
(cca 20 stran) 

Předpokládaný rozsah je 20 stran, ke každé obci asi 56 stran textu, 1 mapa, 2 strany 
fotografií, 1 strana bibliografie literatury a pramenů. 
 
Historický vývoj jednotlivých obcí od r. 1848 do likvidace obce při budování přehrad 

 Obecná část společná všem obcím  Důvody, které vyvolaly potřebu stavby přehrad; 
schvalovací proces k výstavbě včetně srovnávací tabulky (Tab. 11). 

 
Tab. 11: Důvody výstavby přehrad – srovnání 

Důvod výstavby Vranovská 
přehrada 

Brněnská 
přehrada 

Vodní dílo Nové 
Mlýny 

Zabránění povodním X X X 

Rekreace obyvatelstva X X X 

Srovnání vodnosti řeky pod přehradou X X x 

Výroba elektrické energie X X x 

Zásobování obyvatelstva pitnou a 
užitkovou vodou 

 X x 

Zředění splašků  X  

Závlahy v zemědělství  x X 

 

 Správní vývoj  příslušnost k soudním a politickým okresům,  

– Obecní samospráva  obecní zastupitelstva; 

 Demografický vývoj  vývoj počtu obyvatel a domů od r. 1869 do zániku obce; 

 Hospodářský vývoj obcí od r. 1848 do zániku obce  zaměstnání obyvatel, sociální 
struktura, povodně doložené v pramenech; 

 Proces výstavby přehrady a zánik obce včetně likvidace obce (Postoje obecních úřadů k 
likvidaci obcí, postoje obyvatelstva, způsob fyzické likvidace lokality); 

 Výstavba nových obcí (nového Bítova a Kníniček, výstavba v Pasohlávkách, Mikulovu a 
Pohořelicích, případně dislokace obyvatelstva); 

 Fotografické přílohy u každé obce  mapa polohy staré obce Bítova, Kníniček a Mušova, 

24 fotografie staré zástavby v krajině, u Bítova 2 fotografie z likvidace obce, rozloha 
zátopy a umístění nového osídlení; 

 Prameny a bibliografie u každé obce (Doporučil bych ale umístit tuto část na konec celé 
knihy a uvést společně buď za všechny autory, nebo podle jednotlivých kapitol, např. za 
celou historii, vývoj krajiny, botanickou část, využívání vody atd.). 
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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 
 

Etapa IV plánovaná pro rok 2016 je zaměřená na zpracování výstupů. Je tedy jakýmsi 
vytěžením a prezentací souboru informací získaných v již proběhlých etapách. Rok 2016 tedy 
nebude zaměřen na vyhledávání a sběr nových informací, ale na hledání hlubších souvislostí 
již shromážděných datových souborů a podkladů tak, aby bylo možné správně podat jejich 
závěrečnou prezentaci. Výstupem mé části projektu bude kapitola „Změny prostředí vlivem 
vodohospodářských úprav“ umístěná v části „Zatopené přírodní dědictví jižní Moravy - vývoj 
krajiny a změny přírodního prostředí v souvislosti s budováním vodních děl“ společné knižní 
publikace“. Na výstavě v prostorách Moravského zemského archívu v Brně bude téma 
prezentováno na posteru. 
 
2.1 Kapitola v knize: David Veselý - Změny prostředí vlivem vodohospodářských úprav 
(cca 20 stran včetně obrazových příloh)  

Z názvu kapitoly je úmyslně vypuštěno slovo přírodní, protože během práce na 
projektu se jasně ukázalo, že prostředí ovlivněné vodohospodářskými úpravami je nutné brát 
v širších souvislostech. Vodohospodářské úpravy totiž způsobily změny nejen v přírodním 
prostředí, ale narušily i dlouholeté tradice soužití s krajinou, řemeslné tradice a 
architektonické vzory přizpůsobené říční krajině a v neposlední řadě pozměnily i sociální 
vzorce. V kapitole se jistě vrátím také k tématu ztráty schopnosti chápat povodeň jako 
integrální součást života v říční krajině. V kapitole se pokusím do integrálního celku propojit 
změny identifikované přímo v souvislosti s předmětnými nádržemi, tradice soužití s říční 
krajinu uchované na jiných místech u nás i v zahraničí a příklad uchovaní tradic navzdory 
výstavbě přehrady, který se nám podařilo objevit na norské řece Alta. Tyto podklady se 
pokusím kombinovat s dílčími výstupy dalších kapitol, například s využitím vlastní 
interpretace změn krajinného pokryvu, vývoje tras vodních toků nebo rekonstrukce 
povodňových epizod před vybudováním nádrže. 

Obrazové přílohy budou tvořit v převážné míře fotografie v rozměrech od ½ po 
celostránkové reprodukce. Pomět textu a fotografií bude řádově 3:1, tedy fotografie budou 
v součtu zabírat 5 stran a zbývajících 15 bude tvořit text. Fotografie budou plnobarevné, 
v případě historických snímků v odstínech šedi (nebo sépie). 
 

Návrh expozice na výstavu – David Veselý 
Poster bude využívat zejména obrazový materiál. Bude obsahovat fotografie či jiné 

vhodné grafické znázornění tradičních postupu soužití s nivní krajinou s krátkými popisy. 
Půjde o příklady tradiční zatopené krajiny, architektury nebo zvyklostí ze zkoumaných lokalit 
stejně jako ze zahraničí. 
 
Edukační program  

Samostatný výstup tvoří návrh jednoho stanoviště pro edukační program 
lokalizovaný do okolí Brněnské přehrady. 
Lokalita „Přístaviště Veverská Bítýška + biotop Bažinky“ – návrh scénáře: 
Úvod 
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Na samém konci přehrady se dostáváme na začátek problému. Narušení prostředí vlivem 
vodohospodářských úprav se zde dá demonstrovat. Vodní nádrže jsou místem, kde se jeden 
z vlivů vodohospodářských úprav kumulativně projeví. Jedná se o snížení samočisticí 
schopnosti toku a částečná redukce funkcí toku pouze na transport a ředění znečištění. V 
kontrastu s umělým systémem sražení fosforového znečištění realizovaným v této lokalitě 
můžeme v této lokalitě porovnat biotop Bažinky se zachovaným porostem makrovegetace 
pozitivně ovlivňujícím samočisticí funkci. 
Informace 
Umělé srážení živin sulfidy železa jako umělé napodobení přírodního děje. Proč se živiny 
negativně projeví až v nádrži. Samočisticí funkce vodního toku. Nádrže a litorální pásmo. 
Otázka 
Co víme o sinicích? Jak muže k čistotě vody přispět správce toku? Jak muže čistotu vody 
ovlivnit obec? Co může pro čistotu vody udělat každý z nás? Proč se problémy v takové míře 
projevuji teprve od nedávné minulosti? 
 

C.2.2  Změny využívání vody v historických souvislostech 
 

2.2a Kapitola v knize: Michal Pavonič, Eva Kočková, Hana Mlejnková - Ovlivnění 
chemické kvality vody a sedimentů nádržemi VD Nové Mlýny, VN Vranov a Brněnská 
přehrada (cca 20 stran včetně obrazových příloh)  

V závěrečné etapě projektu bude sepsána kapitola s pracovním názvem Ovlivnění 
chemické kvality vody a sedimentů nádržemi VD Nové Mlýny, VN Vranov a Brněnská 
přehrada do připravované společné publikace (knihy) s následujícími podkapitolami: 

 Vodní dílo Nové Mlýny - posouzení vlivu nádrže na kvalitu povrchové vody a 
sedimentů. 

 Vodní nádrž Vranov - posouzení vlivu nádrže na kvalitu sedimentů. 

 Brněnská přehrada - posouzení vlivu nádrže na kvalitu sedimentů. 
 

U VN Vranov a Brněnské přehrady není k dispozici dostatek vhodných výsledků analýz 
vody, proto budou podkapitoly zaměřeny především na sedimenty. 

Předpokládaný rozsah kapitoly je 20 stran, včetně tabulek (cca 10), map (cca 3) a obrázků 
(cca 1). Tabulky, mapy a obrázky předpokládáme ve velikosti 1 až 2 na stránku (taky podle 
konečného formátu knihy). 
 
Návrh expozice na výstavu (2.2.a) 

V rámci expozice na výstavě v Moravském zemském archivu bude připraven poster 
běžného formátu, kde budou přehledným způsobem zhodnoceny dosažené výsledky řešení 
se zaměřením na chemickou kvalitu vody a sedimentů.  

Pro účely expozice bude též připravena jedna tematická doplňovačka, křížovka apod. pro 
děti a/nebo pro dospělé. 
 
2.2 b Postup prací v další etapě – vodní vegetace 

V další etapě projektu bude pokračovat kompletování dostupných dat zaměřených na 
hodnocení změn vodní a bažinné vegetace po vybudování VN Brno, Vranov a Nové Mlýny. 
Budou získány další materiály od PM Brno – budou vyžádány a vyhodnoceny údaje 
koncentrace chlorofylu-a v řece Svratce nad a pod nádrží Brno z období před prováděnými 
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opatřeními – před rokem 2007, příp. po skončení úprav – po roce 2009 a dále údajů o složení 
fytobentosu (nárostů) z řeky Dyje nad a pod soustavou nádrží Nové Mlýny, z řeky Dyje nad a 
pod VN Vranov a z řeky Svratky nad a pod VN Brno.  
 
Návrh expozice na výstavu (2.2b) 
Poster: Vodní a bažinné  rostliny v zátopových oblastech nádrží, které vymizely po 
napuštění nádrží Brno, Vranov n.D. a Nové Mlýny 
- mapy všech tří nádrží, 
- obrázky vymizelých rostlin se zvláštním zřetelem na ohrožené druhy rostlin 
 
Vitrína: Změny množství řas a sinic v řece Dyji pod nádrží Vranov a pod soustavou nádrží 
Nové Mlýny  
- Znázornit barevně průměrné letní koncentrace chlorofylu-a v nádržích (barevná stupnice 

odstínů zelené), doplnit obrázky dominantních řas a sinic na přítoku a v nádržích. 
- Množství fytoplanktonu na přítoku a odtoku z nádrží vyjádřit kyvetami s barevnými 

odstíny vody podle dané stupnice chlorofylu-a (průměrné hodnoty).  
 
Nádrž Vranov – hluboká korytovitá nádrž, která zadržuje řasy a sinice, přitékající z horního 
povodí Dyje i řasy a sinice, které se v nádrži  pomnoží –má kladný vliv na jakost vody 
z biologického hlediska 
- prosvětlená mapa nádrže Vranov se znázorněním změn průměrné letní koncentrace 

chlorofylu-a v nádrži a pod nádrží - odstupňované odstíny zelené barvy podle 
koncentrace chlorofylu-a – ne barvy podle normy: 

 
koncentrace chlorofylu-a mg/m3 
- 1.     ≤ 5              
- 2. 5  – 10         
- 3. 10 – 25       
- 4. 25 - 100       
- 5.  ≥ 100        
 
- kyveta se sytě zelenou vodou na přítoku vs. kyveta s čistou vodou na odtoku = prům 

konc. chlorofylu-a ve vegetačním období 
 
Prům.veg. 
2000-
2012 Podhradí 59,11 

                
Vranov   2,8 

          
      
2011                      79,3                                           2,4 
2014   120,85    Vranov – zjistit!   
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Nádrž Vranov  chlorofyl - PM chlorofyl-a ug/l 

 
Dyje  Podhradí Dyje Farářka Bítov Spál.kopec Vodárna hráz 

28.4.2014 267 212 60,6 16,2 1,2 1,2 1,2 

2.6.2014 107 13,9 139 39,8 6,2 4,1 1,2 

1.7.2014 75,7 45,2 263 31,5 10,4 8,4 9,6 

4.8.2014 33,7 55,5 184 103 30,1 11,7 5,6 

1.9.2014 
  

216 7,5 66,3 11,4 9,8 

        prům.veg, 120,85 81,65 172,52 39,6 22,84 7,36 5,48 

 
Dyje Podhradí 
 
Dyje             
 
Farářka              
 
Bítov               
 
Spálený kopoec          
 
Vodárna               
 
Hráz 
 
Dyje Vranov              
 
Zdroj - data ve sborníku Vod. nádrže 2015 Kosour et al.: Dušan Kosour1, Jindřich Duras2, 
Roman Hanák3: VN VRANOV – SITUACE A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ JAKOSTI VODY.  
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Soustava nádrží Nové Mlýny – mělké nádrže rybničního typu, ve kterých mají řasy a sinice 
velmi dobré podmínky pro pomnožování – řeka Dyje pod nádrží obsahuje více řas a sinic, 
než voda přitékající – záporný vliv na jakost vody z biologického hlediska 
 
- prosvětlená mapa nádrží Nové Mlýny se znázorněním změn koncentrace chlorofylu-a 

v nádržích a pod nádržemi 
- kyveta se slabě zelenou vodou na přítoku x kyveta se sytě zelenou vodou na odtoku 
Prům. veg obd. 
2011 Drnholec 10,6     N. Ml.  123,2 

-      
        

 
- odstupňované odstíny zelené barvy podle koncentrace chlorofylu-a – odlišné od barvy 

podle normy: 
koncentrace chlorofylu-a mg/m3 
- 1.     ≤ 5              
- 2.  5 – 10         
- 3. 10 – 25       
- 4. 25-100       
- 5.  ≥ 100        
 
- obrázky dominantních druhů sinic a řas, vyskytujících se v Dyji na přítoku, v nádržích a 

na odtoku obou nádrží. 
 
Chlorofyl-a- ug/l průměr vegetační období 

1. přítok do horní 
nádrže - Dyje 
Drnholec 
 

  
11,57 
 

2. horní nádrž Brod 
nad Dyjí 

 72,1 

3. horní nádrž 
přeliv Mušov 

 39,08 

4. Jihlava - Iváň  57,97 

5. Svratka – ústí  22,74 

6. Přeliv střední 
zdrže Strachotín 

 74,06 

7. Přeliv dolní 
nádrže-Nové Mlýny 

 43,11 

 



 

101 
 

 
  

 
2.2b Kapitola v knize: Žáková, Zdeňka, Sedláček, Pavel, Mlejnková, Hana - Změny řasové 
flóry, vodních a bažinných rostlin řek Svratky a Dyje po vybudování vodních nádrží Brno, 
Vranov a Nové Mlýny (cca 20 stran včetně obrazových příloh)  
Abstrakt kapitoly 

V rámci řešení projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví Jižní Moravy“ jsme se 
snažili shromáždit co největší množství podkladů o složení společenstev vodních a bažinných 
rostlin řeky Svratky před vybudováním vodní nádrže Brno a řeky Dyje před vybudováním 
vodních nádrží Vranov a Nové Mlýny. Vycházeli jsme z publikovaných floristických prací, z 
údajů z monitoringu brněnské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského a z 
novějších výsledků Povodí Moravy Brno. 
Klíčová slova: řasová flóra, společenstva vodních a bažinných rostlin, zátopové území nádrží, 
řeka Svratka, vodní nádrž Brno, řeka Dyje, vodní nádrž Vranov, vodní nádrž Nové Mlýny 
 
Obsah kapitoly: 
1 ÚVOD 
2 OBLAST NÁDRŽE BRNO 
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) 
Změny společenstva řasových nárostů dna (fytobentosu) 
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin 
3 OBLAST NÁDRŽE VRANOV 
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) 
Změny společenstva řasových nárostů dna (fytobentosu) 
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin 
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4 OBLAST SOUSTAVY NÁDRŽÍ NOVÉ MLÝNY 
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) 
Změny společenstva řasových nárostů dna (fytobentosu) 
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin 
5 ZÁVĚR 
6 LITERATURA 
 

C.2.3  Historický vývoj tras vodních toků 
 
2.3 Kapitola v knize: Marek Havlíček, Igor Konvit  - Historický vývoj tras vodních toků 
(cca 12 stan) a návrh expozice na výstavu (2.3) 

Historický vývoj tras vodních toků bude v roce 2016 publikován formou tří map se 
specializovaným obsahem (zvlášť pro každé modelové území). Bude využito provedených 
analýz, grafických a tabelárních výstupů, které vznikly v průběhu řešení projektu a částečně 
byly již prezentovány a publikovány na konferenci a jednáních řešitelského týmu. Taktéž 
budou v roce 2016 vytvořeny výstupy pro plánovanou tematickou výstavu, přičemž důraz 
bude kladen na ukázky map vývoje vodních toků a ukázky topografických map z modelových 
území, tato dílčí část bude součástí dvou posterů, které budou věnovány změnám využití 
krajiny, včetně vlivu změn vývoje krajiny na erozi půdy. Dalším plánovaným výstupem bude 
dílčí kapitola v připravované odborné monografii. 

Možnosti zkoumání vývoje tras vodních toků – rešerše k možnostem zachycení 
historického vývoje vodních toků, použitá metoda, popis využitých mapových zdrojů a 
postup zpracování mapových podkladů. 

Vyhodnocení vývoje tras vodních toků v zázemí vodní nádrže Brno – hodnocení 
vývoje tras vodních toků, analýzy z geografických informačních systémů, vyhodnocení 
způsobu zobrazení na konkrétních mapových dílech, ukázky změn v trasování vodních toků 
ze starých topografických map. 

Vyhodnocení vývoje tras vodních toků v zázemí vodního díla Nové Mlýny – viz výše. 
Vyhodnocení vývoje tras vodních toků v zázemí vodní nádrže Vranov – viz výše. 
Celkem okolo 12 stran textu, včetně mapek vývoje vodních toků, tabulek, ukázek 

vodních toků na starých topografických mapách. 
 

C.2.4  Změny krajinného pokryvu 

C.2.5  Změny způsobu využívání krajiny se zaměřením na zemědělskou 
strukturu 
 
2.4 Kapitola v knize: Marek Havlíček, Jana Uhrová, František Pavlík, Petr Halas, Jan 
Lacina - Změny využití krajiny a jejich vliv na zemědělství (cca 35 stran) 

V posledním roce řešení projektu budou v rámci části projektu zabývající se změnami 
krajinného pokryvu řešeny především grafické výstupy, analytické a textové výstupy a 
komentáře pro potřeby tematické konference a dílčí kapitoly v odborné monografii. Po 
odborné debatě řešitelského kolektivu bylo odsouhlaseno koncepční propojení příbuzných 
témat změn krajinného pokryvu, dopadů na těchto změn na zemědělství, na ztrátu půdy 
vodní erozí, na vývoj luk a pastvin do jedné kapitoly: Změny využití krajiny a jejich vliv na 
zemědělství. 
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Možnosti zkoumání vývoje využití krajiny – rešerše k možnostem zachycení historického 
vývoje využití krajiny, popis použité metody, popis využitých mapových zdrojů a postup 
zpracování mapových podkladů. 

Možnosti hodnocení vlivu změn využití krajiny na ztrátu půdy vodní erozí – rešerše 
k možnostem hodnocení vlivu, popis použité metody a využitých mapových zdrojů. 

Možnosti hodnocení vývoje a stavu vegetace jihomoravských úvalů  - stručná rešerše 
metod výzkumu stavu vývoje vegetace jihomoravských úvalů, přehled dosavadního 
mapování vegetace. 

Vyhodnocení změn využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno – hodnocení vývoje 
změn využití krajiny z geografických informačních systémů, vyhodnocení stabilně 
využívaných ploch, ukázky změn krajiny ze starých topografických map. 

Vyhodnocení změn využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny – viz výše. 
Vyhodnocení změn využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov – viz výše. 
Hodnocení vlivu změn využití krajiny na ztrátu půdy vodní erozí v zázemí vodní nádrže 

Brno – popis použité metody, popis využitých mapových zdrojů a postup zpracování 
mapových podkladů. 

Hodnocení vlivu změn využití krajiny na ztrátu půdy vodní erozí v zázemí vodního díla 
Nové Mlýny – popis použité metody, popis využitých mapových zdrojů a postup zpracování 
mapových podkladů. 

V rámci podkapitoly „Hodnocení vývoje jihomoravských aluviálních luk“ plánujeme 
stručnou rešerši metod výzkumu vývoje a současného stavu luční vegetace jihomoravských 
úvalů, přehled dosavadního mapování vegetace a vyhodnocení vlastních dat nasbíraných 
v průběhu realizace projektu. Zhodnotíme množství a kvalitu lokalit zmapovaných v rámci 
aktualizace vrstvy mapování biotopů Natura 2000. Vyhodnotíme vztah druhového složení a 
druhové diversity cévnatých rostlin vzhledem k využití okolní krajiny v minulosti (analýzou 
starých map) a současnosti. Předpokládáme doplnění textových výstupů cca 10 grafy, 
tabulkami a schématy, dva až tři obrázky map, vyjadřujících změny zastoupení luk, 15 až 20 
fotografií lučních druhů, krajiny, popř. starých fotografií (podle velikosti obrázků). Hodnocení 
vývoje vegetace jižní Moravy (jihomoravských úvalů) - hodnocení  souvislostí vývoje vegetace 
se společensko-hospodářskými změnami, zaváděním cukrové řepy, úbytkem pastvy a 
především změnami v průběhu 2. poloviny 20. století a po roce 1989 (vodohospodářské 
úpravy, rozorání luk, degradace ruderalizací a invazí apod.). 

Celkem okolo 35 stran textu, včetně mapek vývoje využití krajiny, mapek ztráty půdy 
vodní erozí, fotografií, tabulek, ukázek území na starých topografických mapách. 

 
Návrh expozice na výstavu  

V rámci tematické výstavy je plánována k tématu vlivu změn využití krajiny a jejich 
vliv na zemědělství instalace dvou posterů a tří kliprámů. 
Základní informace budou prezentovány pomocí různých textových a grafických dokumentů: 

- mapy změn využití krajiny 
- mapy vývoje vodních toků 
- mapy ztráty půdy vodní erozí 
- floristické mapy 
- ukázky starých topografických map 
- fotografie 
- další grafické výstupy 
- textové komentáře 
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C.2.6  Stanovení povodňového ohrožení 
 
V roce 2016 je plánováno vyhodnotit míru povodňového nebezpečí a následně povodňové 
ohrožení pro lokalitu Kníničky. 
V lokalitě zaniklé obce Bítov se povodňové ohrožení stanovovat nebude, protože pro toto 
zájmové území nejsou dostupné podklady pro vytvoření historického digitálního modelu 
terénu. Bez těchto vstupních informací není možné míru povodňového ohrožení určit. Pro 
lokalitu Bítov tak zůstane stanovena jen orientační kapacita koryta toku Želetavky.  
 
2.5 Kapitola v knize: Lukáš Smellík, Miriam Dzuráková - Povodně (cca 15 stran) 
Obsah kapitoly:  

- Úvod - 0,5 stran 
- Historie povodní - 1,5 strany 
- Vstupní údaje (text, foto, kapacita koryta) - 8 stran 
- Ohrožení, závěr (text, obrázky) - 5 stran 

 
Návrh expozice na výstavu 
A) 

- 1 - 3 soubory: video z virtuálního průletu obcí Bítov vytvořeného z dostupných 
materiálů, tj. současné a historické fotografie (bude-li čas, tak i Mušov a Kníničky) nad 
podkladem stabilního katastru nebo historické ortofotomapy -  

- 3 soubory: v případě, že to technicky nebude fungovat, pak powerpointová 
prezentace s porovnáním současných a historických pohledů na Bítov a Cornštejn, 
Mušov (zejména kostel) a Kníničky 

- Potřeba: projektor+ notebook / PC nebo TV 
B) 

- 2 soubory: mapy ohrožení pro obce Mušov a Kníničky 
- 1 soubor: mapa orientačního rozlivu v obci Bítov s ukázkou příčných profilů, kde bude 

koryto a pozice domečků, případně mostů 
- Potřeba: 1 vitrína nebo poster A1 (v případě, že bude výstava rozdělena podle 

kapitol/témat), 3x A2 (v případě, že bude výstava rozdělena podle lokalit) 
 
Edukační program: 

- 1 soubor: text a obrázky k naučné stezce Kníničky, konkrétně pro objekt mlýna, 
včetně náhonu 

 

C.2.7  Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů 
 

V roce 2016 budou doplňkově provedeny terénní průzkumy v rozsahu podle 
klimatických podmínek s cílem prověřit výskyt astatických biotopů po mimořádně suchém 
roce 2015. 

Rešeršní práce a návazně databáze nálezů budou doplněny o případné novinky. 
Informace budou zpracovány do kapitoly v knize.  
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2.6 Kapitola v knize: Zahrádková, Němejcová, Polášek - Vodní biotopy a jejich 
obyvatelé před a po výstavbě nádrží (cca 12 stran) 
Osnova knihy: 

 Obecná charakteristika nádrží ve vazbě na strukturu biotopů před a po výstavbě nádrží, 
rozdíly mezi třemi hodnocenými vodními díly, důraz dominantní typy vlivů na dotčená 
území. (cca 1,5 strany) 

 Pro každou z nádrží: 
o Historie výzkumů makrobezobratlých v oblasti - (1 strana/nádrž) 
o Souhrn informací o vývoji biotopů v oblasti s důrazem na potenciální refugia - (1 

strana/nádrž) 
o Souhrn informací o historii výskytu druhů - (1 strana/nádrž) 

 Závěr (1 strana) 
 
Rozsah textu: 11 – 12 stran bez literatury a obrázků. Kapitolu Zaniklý svět vědy začleníme 

do této navrhované kapitoly. 
Rozsah obrazové části: cca 5 map a 4 ilustrační obrázky. 
 
Návrh expozice na výstavu  

Společná expozice tematických okruhů Problematika nahrazení či zániku přirozených 
biotopů a Ztracený svět vědy v souvislosti s budováním vodních děl bude umístěna ve dvou 
prosklených vitrínách a bude obsahovat: 
• sbírkový/muzejní materiál zájmových druhů vodních bezobratlých 
• fotografický materiál (historické fotografie zaniklých lokalit, krajinných typů a lokálně 
vyhynulých bezobratlých živočichů) 
• mapy zájmového území s vymezením akvatických biotopů (původní a současný stav) 
• vybrané diplomové a rigorózní práce zpracované na území stávajících vodních nádrží 
a jejich blízkého okolí 
• krátký informativní text ve formě posteru 
 
Edukační program: 
Bude vytvořeno jedno zastavení s názvem „ Rozmanitost vodních biotopů v říční krajině a 
jejich obyvatelé“  
GPS souřadnice: 49.2729547N, 16.4558969E 
 

C.2.8 Ztracený svět vědy v souvislosti s budováním vodních děl 
 

Budou dokončeny excerpce literatury a výsledky začleněny do kapitole v knize (viz C.2.7). 
Expozice bude připravena společně s kapitolou Problematika nahrazení či zániku přirozených 
biotopů (viz C.2.7). 
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D. Použití účelové podpory v členění dle rozpočtu projektu 
 

V roce 2015 byla účelová podpora čerpána podle rozpočtu, který je uveden v Dodatku č. 
4 ke smlouvě č. 12/2013/OVV podepsaném 15.5.2015.  

Nedočerpání finančních prostředků cca do 10 %, lze očekávat v položce Osobní náklady. 
V ostatních položkách lze očekávat vyčerpání přidělených prostředků. Vyúčtování bude podle 
požadavku zadavatele předloženo k 7.12.2015.   
 

E. Stručné resumé, včetně srovnání dosažených výsledků se stavem 
v zahraničí v době ukončení projektu a druh výsledku, pod který příjemce 
zařadí výsledek do RIV. 

 

Výsledky dosažené v roce 2015 odpovídají plánovaným aktivitám projektu, výstupy 
jsou vytvářeny průběžně podle harmonogramu projektu a směřují k tvorbě hlavních výstupů 
plánovaných na rok 2016, tj. tisk knihy a uspořádání výstavy. Ve spolupráci s odborníky jsou 
připravovány grafické návrhy a odborné naplnění obsahu těchto výstupů. Vysoká aktivita 
řešitelů, kterou potvrzuje rozsah předložené zprávy a vysoký počet výstupů je předpokladem 
úspěšného splnění plánovaných cílů projektu.  

V roce 2015 nebyly aktivity směřovány na srovnání se zahraničními poznatky, presentace 
na zahraničních akcích nebyla možná, protože projekt nemá plánovány finance na zahraniční 
cesty.  

Webová stránka projektu http://zatopene-dedictvi.eu/ je udržována v aktivním stavu a 
slouží k presentaci projektu veřejnosti a současně řešitelům k  možnosti průběžného 
doplňování databáze podkladů. Na stránce jsou zveřejněny také specializované mapy, které 
byly v roce 2015 odevzdány k certifikaci.  
 
 
  

http://zatopene-dedictvi.eu/
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F. Přílohy. 
 

                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.  Jrec 

2.  2015 

3.  BOHUMÍR SMUTNÝ  

4.  Obce zmizelé ve 20. století pod vodní hladinou a jejich stav koncem feudalismu 

(Bítov, Kníničky, Mušov) 
5.  DF13P01OVV012 

6.  Jižní Morava, 2015, roč. 51, s. 329-345. ISSN 0449-0436, ISBN 978-80-86931-85-2 

(MZA Brno) 

7.  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 
 

1.  D 

2.  2015 

3.  HANA MLEJNKOVÁ  

4.  Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 

5.  DF13P01OVV012 

6.  Rádková V. (ed.) a Bojková J (ed.) XVII. konference České limnologické společnosti 

a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. 

Brno: Masarykova universita, 2015, s. 110. ISBN 978-80-210-7874-1. 

7.  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 
 

 

 

Za příjemce, nebo příjemce-koordinátora zpracoval: …VÚV TGM, v.v.i.………………….. 

Osoba: Hana Mlejnková ………………………………………… 

Spojení /tel.,e-mail)…541126333, hana_mlejnkova@vuv.cz……………………... 

Datum …13.11.2015……………………………… 
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F.1 Výstupy = články již vydané – celé znění v pdf 


