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1. Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a 
harmonogramu řešení 

 

 

Čtvrtá, poslední etapa projektu byla zaměřena na tvorbu nejvýznamnějších výstupů 
projektu, kterými bylo uspořádání výstavy, sestavení katalogu výstavy a sepsání knihy.  

 
 
Aktivity, byly dále soustředěny na: 
-certifikaci 4 výstupů typu Nmap, vytvořených v roce 2015, avšak neschválených MK, 
-tvorbu dalšího výstupu typu Nmap, který byl v září 2016 odeslán na Ministerstvo 

kultury ke schválení, 
-tvorbu výstupu typu A - elektronické verze katalogu výstavy (na CD je součástí této 

zprávy), 
-tvorbu 2 výstupů typu A, tj. 2 edukačních programů (na CD jsou součástí této 

zprávy).  
 
V roce 2016 je mezi uplatněné výstupy zařazeno 10 výstupů typu D (článek ve 

sborníku), které byly tiskem vydány v lednu roku 2016.  
 
 Jednotliví řešitelé pokračovali ve výzkumu v rámci svých dílčích úkolů studiem 
nashromážděných materiálů a jejich zpracováním do uvedených výstupů. Byly připraveny 
specifické podklady pro jednotlivé typy výstupů, které byly následně sloučeny, sjednoceny a 
upraveny do komplexních děl.  
 
 

Všechny uvedené výstupy jsou vloženy do tabulky v Příloze 1, blíže popsány v bodech 
1.1 až 1.8 a v Příloze 2. 
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1.1 Výstup typu E – uspořádání výstavy „Zatopené kulturní a přírodní 
dědictví jižní Moravy“ - uplatněný 

 
Uspořádání výstavy bylo naplánováno na měsíce květen a červen. Místo konání bylo 

domluveno ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně (MZA) na náměstí Jana 
Palacha 1. Výstava byla otevřena denně včetně víkendů od 9 do 17 hodin.  

 

  
Obr. 1: Ukázka expozice výstavy v Moravském zemském archivu v Brně 

 
Do přípravy výstavy byl zapojen celý řešitelský tým, který připravoval odborné 

podklady na výstavní panely. Návrh koncepce uspořádání prostoru výstavy bylo vytvořeno ve 
spolupráci se zkušenou odbornicí na pořádání výstav, muzeoložkou Mgr. Barborou 
Tesařovou, DiS. z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Originální návrh uspořádání 
prostoru velmi dobře vystihl téma představovaného projektu a dokázal esteticky 
zkombinovat velmi odlišná témata, která projekt zahrnuje (Obr. 1, Příloha 2). Prostor byl 
pomocí forexových panelů rozdělen do tří sektorů, ve kterých byly jednotlivě představeny 
všechny tři lokality přehradních nádrží Vranov, Brno a Nové Mlýny. Pro expozici předmětů, 
souvisejících s představovanými tématy, bylo využito 9 osvětlených skleněných vitrín, které 
poskytl MZA. V každém ze sektorů příslušejícím jednotlivým nádržím byla představena 
všechna dílčí témata kulturního i přírodního dědictví projektu. Příbuzná témata byla 
představena na společných panelech a sdílela společné vitríny. Každý sektor byl doplněn 
trojrozměrným modelem k příslušnému tématu: Brněnská přehrada – přečerpávací model 
hráze Brněnské přehrady (zapůjčený od Povodí Moravy, s.p.), Vranovská přehrada – reálný 
model zatopené obce Bítov (vyrobený ve VÚV Brno pro účel výstavy) a u VD Nové Mlýny byl 
vystaven model římského přístavu říčních lodí, který představoval odborně podepřenou 
hypotézu o jeho existenci poblíž dnešního zatopeného Mušova pod vrchem Burgstall. 
Fotografie jedinečných modelů jsou uvedeny v Příloze 2.  

Ve spolupráci s MZA byl využit projektor, kterým bylo nepřetržitě presentováno 300 
vybraných historických i současných fotografií ze všech lokalit. Ke zvýšení atraktivity výstavy 
byly zařazeny interaktivní prvky různých druhů: televizor s nabídkou krátkých filmů; počítač 
s audio i video záznamy, odkazy na internetové stránky se vztahem k tématu, fotografie, 
virtuální prohlídky apod. (viz Příloha 2); mikroskopy s biologickými preparáty; dětské kostky 
a puzzle s tematickými obrázky vlastní výroby; monitor s projekcí mapových výstupů změn 
využívání krajiny v okolí nádrží.  

Mezi exponáty byly vystaveny mj.: archeologické vykopávky, např. železné votivní 
předměty v podobě lidských těl a údů přinášené poutníky ve 14. stol. s prosbou o uzdravení, 
modely kostela sv. Leonarda v Mušově ze 13. a 20. století, kopie lánových rejstříků a 
indikační skicy, “Krapl“ - krumpáč na brambory, obecní kronika Kníniček z let 1918-1951, 
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množství dokumentačních fotografií, preparáty a ukázky vodních bezobratlých živočichů, 
které vymizely ze zatopených oblastí, knihy, popisující flóru v zátopovém území Brněnské 
přehrady před zatopením, herbářové položky některých ohrožených vodních a bažinných 
rostlin ze zátopových oblastí přehrad, historické laboratorní vybavení a přístroje; cihla se 
znakem X. legie římského vojska a mnoho jiných. Na výstavu byl zapůjčen originál obrazu 
„Z Mušovského kostela“ od Libora Jaroše (2007). V zadní části výstavního prostoru byly 
poutavým způsobem ukázány proměny krajiny údolí Dyje v díle malířů krajinářů a současné 
fotografii. Srovnávací fotografie představovaly konfrontaci současných pohledů a 
krajinomaleb z 19. a 20. století, např. Josef Doré (1865): Hrad Bítov (akvarel, 325x458 mm).  

Na vernisáž výstavy bylo pozváno více než 300 odborníků, přátel, pamětníků a 
zástupců zatopených obcí. Bylo vytištěno 200 ks pozvánek, které byly rozeslány na 
vodohospodářská pracoviště, orgánům státní správy, obcím z regionů, jichž se problematika 
dotýká, na všechny typy škol, kulturní centra. Byli přizváni i zahraniční hosté z Česko-
rakouské komise pro hraniční vody, kteří pozvání přijali. Vernisáže se zúčastnilo cca 60 
návštěvníků, program byl obohacen o vystoupení tanečního souboru Bystrouška z Bílovic u 
Brna, úvodní řeč pronesl ředitel VÚV Mgr. M. Rieder, vedoucí brněnské pobočky Ing. 
K. Drbal, Ph.D. a ředitel MZA PhDr. L. Macek. O představení lokalit projektu z historického 
pohledu byli požádáni PhDr. Emil Kordiovský, Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. a Prof. PhDr. 
Josef Unger, CSc.  

Výběr fotografií, ukazujících skvělou atmosféru vernisáže je zobrazen v Příloze 2.  
 
Laická veřejnost se o výstavě dozvěděla díky aktivní propagaci s využitím rozhlasu 

(Mediální partner: Český rozhlas Brno), televize (Česká televize), celostátních deníků (Právo 
6.5.1616) i regionálních novin (Kníničský zpravodaj), reklamy v MHD v Brně, odborných 
časopisů (VTEI, Limnonoviny), internetových zpráv na různých serverech (idnes, Kam v Brně, 
gotobrno.cz, www.slobodnyvysielac.sk, www.koaliceproreky.cz), informací na vlastní stránce 
Facebooku a na webové stránce projektu (zatopene-dedictvi.eu), na stránce aktualit VÚV a 
spolupracujících institucí, např. Povodí Moravy, s.p., na webech zemských archivů, stránkách 
obecních úřadů apod. Z mnoha oslovených firem se ke spolupráci na výstavě připojily firmy: 
Povodí Moravy, s.p., Aquatis, a.s. a Rybníkářství Pohořelice, a.s. 

Kompletní výčet webových odkazů a ukázek propagace je uveden v Příloze 2.  
 
Na výstavě byla umístěna Návštěvní kniha (Obr. 2), jejíž kopie je umístěna na 

webových stránkách projektu. Do knihy se zapsalo cca 400 návštěvníků, přičemž u větších 
kolektivů počet jen odhadujeme. Podle informací vrátných v MZA byla skutečná návštěvnost 
významně vyšší, tj. ne všichni návštěvníci využili možnosti sdělit své dojmy v Návštěvní knize. 
Lze předpokládat i více než dvojnásobnou návštěvnost výstavy než je uvedený počet 
podpisů, tj. cca 600-800. 
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Obr. 2: Ukázky zápisů v Návštěvní knize výstavy 

 
Výstava byla fotograficky velmi kvalitně zdokumentována dokumentátorkou MZA pí. 

A. Peckovou a Mgr. B. Tesařovou. Fotografie jsou k dispozici u řešitelů, výběr je presentován 
v Příloze 2 této zprávy. Fotografie budou uloženy do archivního fondu projektu.  

 
Výstava byla po jejím ukončení v MZA v redukované formě převezena do budovy 

Ministerstva životního prostředí v Praze. Zde ji podle informací tiskového a PR oddělení, 
zhlédlo při návštěvě MŽP, nejméně 500 osob. Výstava byla i na tomto místě s velkým 
zájmem přijata (viz Obr. 3).  

  
Obr. 3: Ukázka expozice výstavy na Ministerstvu životního prostředí v Praze 

 
V současné době probíhá instalace výstavních panelů ve VÚV TGM, v.v.i. v Praze. 

Model římského říčního přístavu je umístěn ve VÚV v Brně v zasedací místnosti.  
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Z uvedeného vyplývá, že požadovaný počet návštěvníků (1 000) výstavy byl splněn již 
před její poslední instalací.  

 
Odkaz na výsledek v RIV: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy 
Mlejnková H. a kol. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Moravský zemský 
archiv Brno, MŽP Praha, CZ. 2. 5. 2016 - 13. 10. 2016 

 
 

1.2 Výstup typu B – katalog výstavy „Zatopené kulturní a přírodní 
dědictví jižní Moravy“ - uplatněný 

 
Katalog výstavy byl připraven ve dvou verzích. Tištěná (černobílá) verze, která byla 

vytištěna v nákladu 200 ks byla k dispozici návštěvníkům výstavy. Katalogu bylo přiděleno 
ISBN a prošel oponentním řízením. Odborný posudek od doc. Ing. Antonína Bučka, CSc. Je, 
včetně potvrzení oponenta o akceptování oprav, připojen jako samostatná příloha této 
zprávy (Příloha 3). Část výtisků byla uložena do knihoven, včetně Národní knihovny. Jeden 
výtisk katalogu je přiložen k této zprávě.  

Katalog výstavy komentuje vystavené expozice pro tři sledované vodní nádrže, 
členěné podle dílčích problematik, a je průvodcem návštěvníka podle uspořádání panelů po 
směru prohlídky, proto je v katalogu v určitém smyslu nelogické pořadí kapitol a 
charakteristika nádrží je umístěna až v kapitole 28. Katalog je doplněn elektronickou 
barevnou verzí katalogu na CD-ROM s obrazovými přílohami, aby shromážděné jedinečné 
informace byly zájemcům k dispozici i po ukončení výstavy. CD-ROM obsahuje i rozsáhlou 
databázi materiálů, vztahujících se k problematice tří sledovaných nádrží.  

 
Odkaz na výsledek v RIV: B – Odborná monografie  
Mlejnková H. a kol. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Brno : Výzkumný 
ústav vodohospodářský, T.G. Masaryka, v.v.i., 2016, 76 s., ISBN 978-80-87402-51-1. 
 

1.3 Výstup typu B – Kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní 
Moravy“ - neuplatněný 
 
 Největší podíl aktivit v roce 2016 byl věnován přípravě odborné publikace. Kniha 
„Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ je připravena k tisku, probíhají poslední 
grafické a redakční korektury, po jejichž ukončení bude kniha vydána tiskem v plánovaném 
nákladu 200 ks. Předpokládaný termín tisku je prosinec 2016.  
 

Na knize spolupracoval celý projektový tým, tj. 20 autorů. Kniha obsahuje 260 stran 
textu, vč. bohaté obrazové dokumentace, abstraktu v českém a anglickém jazyce a 
rozsáhlého výčtu použité literatury a jiných zdrojů.  

Odbornou recenzi provedl doc. Ing. Antonín Buček, CSc. Posudek, včetně sdělený o 
vypořádání připomínek, je připojen v Příloze 6 této zprávy.  

 
Abstrakt knihy: Kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ je jedním z 

hlavních výstupů projektu (DF13P01OVV012) Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR. Základním tématem knihy je 
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zamyšlení nad tím, co vše zmizelo pod hladinami vodních nádrží. Toto téma je zde zobrazeno 
z pohledu mnoha oborů charakterizujících kulturní a přírodní dědictví, jako je historie, vodní 
hospodářství, hydrobiologie, hydrochemie, geografie, jakost vod a krajinná ekologie. Jsou 
zde zhodnoceny změny stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a 
jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 
před a po zatopení velkých území při výstavbě přehradních nádrží. Jako modelové lokality 
byla vybrána tři charakterově odlišná vodní díla na jižní Moravě – Vranovská přehrada, 
Brněnská přehrada a soustava vodních nádrží Nové Mlýny. Ve všech těchto lokalitách došlo k 
zatopení alespoň částečně osídlených oblastí, včetně fungujících obcí Mušov, Bítov a 
Kníničky. 

Příprava knihy spočívala v trpělivém pátrání, nacházení a shromažďování rozsáhlé 
sady různorodých materiálů, které byly detailně prostudovány a odborně zpracovány. Cílem 
knihy nebylo hodnotit správnost rozhodnutí o výstavbě přehradních nádrží, ale zcela bez 
emocí zhodnotit změny, které stavby nádrží doprovázely a zavzpomínat na minulost dnes 
zatopených území.  

Kniha je uspořádána do kapitol, věnovaných jednotlivým tématům, zpracovaným 
postupně pro všechny tři vodní nádrže. Po představení vodohospodářských charakteristik, 
důvodů a účelů vzniku jednotlivých nádrží je obsah knihy podrobně věnován historickému a 
přírodopisnému vývoji zaplavených území, včetně obecného zamyšlení nad historií 
vodohospodářských úprav vodních toků. Historická část nás zavede až do pravěku a raného 
novověku a zmapuje nálezy archeologických nalezišť na dnes zatopených územích. Historie 
zatopených obcí Mušov, Bítov a Kníničky je popsána od poloviny 15. století do novověku, kdy 
došlo k jejich zániku. Zatímco obce Kníničky a Bítov byly znovu vystavěny nedaleko od 
původních, obec Mušov zcela zanikla a její obyvatelé byli přesunuti do nedalekých vesnic, 
zejména do Pasohlávek. Z bývalé obce zbyl jen kostel Sv. Leonarda na ostrůvku ve střední 
Novomlýnské nádrži. Historické kapitoly jsou doplněny rozpracováním zajímavé hypotézy o 
lokalizaci přístavu římských říčních lodí v období vlády Marca Aurelia poblíž obce Mušov.  

S velkým zaujetím autorů byla zpracována část knihy věnovaná dopadům zaplavení 
území na přírodu a krajinu. Studovaná území a vodní toky měly před zaplavením zcela jiný 
přírodní ráz, došlo k zániku mnoha původních vodních biotopů, změnilo se zastoupení 
živočichů a rostlin. Na příkladu vodních bezobratlých jsou ukázány reakce na zatopení území 
s přihlédnutím k jejich schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám. Některé druhy byly 
výstavbou nádrží zcela odsunuty, některé byly vytlačeny do zbytků přirozených habitatů v 
blízkém okolí, na jiné nemělo zatopení území žádný vliv a našly se i druhy, které území 
osídlily až po výstavbě nádrží. Velmi obdobným způsobem reagovala i společenstva vodních 
a bažinných rostlin. K jedinečným patří kapitola věnovaná terénním biologickým výzkumným 
stanicím, které byly v minulosti umístěny poblíž dnešní Vranovské přehrady a vodního díla 
Nové Mlýny. V kapitole jsou pečlivě citovány všechny přírodovědné práce věnované 
výzkumům v oblastech dnes zatopených vodními nádržemi. Pozornost je věnována také 
změnám jakosti vody v tocích v souvislosti s výstavbou nádrží. Velmi zajímavé je zpracování 
problematiky z pohledu krajinných ekologů, které je zaměřeno na přírodní úkazy v okolí 
Brněnské přehrady a vegetaci aluviálních luk jižní Moravy. Nápaditým způsobem je 
představeno údolí Dyje, v oblasti dnešní Vranovské přehrady, kde autoři porovnávají 
současnou krajinu s díly malířů krajinářů 19. a 20. století. Jedinečná krajina vodního díla 
Nové Mlýny je také často vzpomínána v literatuře, výtvarném umění, fotografiích a ve 
filmech. Zatopením území se významně a viditelně změnil ráz krajiny a její využívání, což bylo 
podrobně zpracováno s využitím dostupných historických map. Prostor je věnován i 
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problematice povodňového ohrožení, které hrálo významnou roli nejen při rozhodování o 
výstavbě nádrží, ale dlouhodobě ovlivňovalo život obyvatel pravidelně zaplavovaných obcí 
Bítov, Kníničky a Mušov. 
 
 

1.4 Výstupy typu Nmap - neuplatněné 
 
V roce 2015 byly vytvořeny a odevzdány 4 výstupy typu Nmap: 

1. Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové 
Mlýny 
2. Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno 
3. Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov 
4. Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
 

20. 11. 2015 bylo sděleno poskytovatelem, že po posouzení věcným odborem MK není 
Ministerstvo kultury certifikačním orgánem pro výše uvedené mapy a byli jsme požádáni 
o zabezpečení možné certifikace u odpovědného orgánu.  

Certifikace byla vzhledem k zaměření map provedena u Ministerstva zemědělství, 
Smlouva o využití map je uzavřena s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Smlouvu 
a Osvědčení o certifikaci map přikládáme k této zprávě (Přílohy 4a-4e).  

Mapy nebyly do odevzdání zprávy schváleny dopisem ředitelky OVV, proto jsou podle 
pokynu ze 7.11.2016 zařazeny do neuplatněných výsledků. 
 
Odkaz na výsledek v RIV: N - certifikované metodiky, léčebné nebo památkové postupy, 
specializované mapy s odborným obsahem: 

Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. Změny využití krajiny v 
zázemí vodní nádrže Vranov. 2016, Ministerstvo zemědělství ČR, 31. 8. 2016. 

Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. Změny využití krajiny v 
zázemí vodního díla Brno. 2016, Ministerstvo zemědělství ČR, 31. 8. 2016. 

Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. Změny využití krajiny v 
zázemí vodního díla Nové Mlýny. 2016, Ministerstvo zemědělství ČR, 31. 8. 2016. 

Mlejnková, H., Uhrová, J., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. Vliv změny 
využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny. 2016, 
Ministerstvo zemědělství ČR, 31. 8. 2016. 

 
15. 9. 2015 byla na MK odeslána specializovaná mapa „Archeologické lokality pod 

hladinou Vodního díla Nové Mlýny“ s odborným obsahem, včetně Průvodní zprávy 
k výsledku a Popisu specializované mapy.  
 
Odkaz na výsledek v RIV: N - certifikované metodiky, léčebné nebo památkové postupy, 
specializované mapy s odborným obsahem: 
Mlejnková, H., Unger, J., Havlíček, M., Ošlejšková, J. Archeologické lokality pod hladinou 
Vodního díla Nové Mlýny. 2016, Ministerstvo kultury ČR. 
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1.5 Výstupy typu A - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty - 
uplatněný 
 

V rámci projektu vznikly 4 výstupy typu A, a to databáze materiálů, vztahujících se 
k problematice zatopeného kulturního a přírodního dědictví jižní Moravy, elektronický 
katalog výstavy a 2 edukační programy.  
 

1. Databáze materiálů k projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 
V průběhu celého projektu byly shromažďovány materiály, související se studovaným 

tématem. Nalezené materiály byly včetně údajů o jejich aktuálním umístění zaznamenány do 
společné „databáze projektu“, čímž vznikl jedinečný a velmi rozsáhlý soubor záznamů, který 
umožní budoucím generacím snáze nahlédnout do historie skryté pod hladinami 
studovaných lokalit přehradních nádrží. Vybrané zdrojové i zpracované materiály, uložené 
v databázi, budou po dokončení projektu uloženy do samostatného Archivního fondu 
Moravského zemského archivu v Brně.  

Databáze projektu byla uvedena jako výstup již v prvním roce řešení projektu v roce 
2013, byla však průběžně doplňována a do RIV vložena až v tomto roce, kdy bude definitivně 
uzavřena pro další vkládání záznamů. V současné době obsahuje 800 záznamů. Databáze je 
dostupná na www.zatopene-dedictvi.eu a v aktuálním stavu k datu 2. 5. 2016 je uložena na 
datových nosičích, které jsou součástí tištěných katalogů výstavy. Aktuální struktura záznamů 
uložených do databáze je uvedena v následující tabulce 1. Aktuální verzi databáze 
(k 14. 11. 2016) přikládáme k této zprávě na CD.  
 
  

http://www.zatopene-dedictvi.eu/
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Tab. 1: Struktura databáze materiálů v jednotlivých letech (k 3.11.2016) 

Typ dokumentu počet 2013 % počet 2014 % počet 2015 % 
počet 
2016 % 

celkem záznamů (3.11.2016) 373   599   692   795   

AV=audiovizuální záznam 2 1 2 0 4 1 16 2 

CC=článek v časopise v 
českém jazyce 24 6 25 4 84 12 90 13 

K=kniha 135 36 144 24 151 22 153 22 

KK=kapitola v knize 8 2 24 4 24 3 24 3 

M=mapa 9 2 10 2 10 1 10 1 

NET=zpráva na internetu 12 3 13 2 13 2 13 2 

S=studie 33 9 42 7 43 6 46 7 

P=příspěvek ve sborníku 52 14 66 11 72 10 77 11 

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

VZ=výzkumná zpráva 39 10 124 21 127 18 165 24 

ZC=článek v časopise v cizím 
jazyce 17 5 54 9 29 4 40 6 

J=jiný a nezařazený 42 11 94 16 134 19 160 23 

Lokalizace nádrže počet %   %   %   % 

VD Nové Mlýny 262 70 430 72 454 66 482 70 

VN Vranov 24 6 54 9 78 11 90 13 

VN Brno 20 5 25 4 45 7 53 8 

více nádrží 0 0 20 3 33 5 45 7 

jiné a nezařazené 0 0 70 12 82 12 125 18 

Oblast výzkumu počet %   %   %   % 

historie 102 27 124 21 160 23 160 23 

archeologie 22 6 22 4 22 3 22 3 

biologie 54 14 141 24 172 25 168 24 

ekologie 31 8 43 7 49 7 41 6 

jakost vody 28 8 113 19 113 16 131 19 

zemědělství 1 0 3 1 3 0 2 0 

vodní hospodářství 7 2 41 7 44 6 40 6 

kartografie 6 2 8 1 8 1 8 1 

multidisciplinární 1 0 39 7 45 7 151 22 

jiné a nezařazené 121 48 65 11 76 11 72 10 

 
Odkaz na výsledek v RIV: A- Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 
Mlejnková H. a kol. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy [on-line], 2016, 18. 10. 
2016 http://zatopene-dedictvi.eu/dtb.php  
 
 

  

http://zatopene-dedictvi.eu/dtb.php
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2. Elektronický katalog výstavy „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ 
Barevná verze katalogu výstavy, byla připravena v elektronické podobě. Z důvodu 

vysokých nákladů na tisk velkého rozsahu barevných obrazových příloh nebyla vytištěna. 
Tato verze katalogu byla zpracována v elektronické podobě uložena na CD a na 
www.zatopene-dedictvi.eu. Elektronický nosič byl přiložen ke každému tištěnému katalogu. 
Informace o možnosti stažení katalogu byla předávána v rámci výstavy, rovněž pomocí QR 
kódu. Tato verze je zcela totožná s tištěnou černobílou verzí, která obsahuje odkazy na 
barevné obrázky, umístěné v barevné verzi. CD s elektronickou verzí katalogu je přiloženo 
k této zprávě jako součást tištěného katalogu.  

 
Odkaz na výsledek v RIV: A- Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 
Mlejnková H. a kol. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy [on-line]. Výzkumný 
ústav vodohospodářský, T.G.Masaryka, v.v.i., 2016, 2. 5. 2016 www.zatopene-dedictvi.eu  
 

Edukační programy, jejichž účelem je informovat populárně-vědeckým způsobem o 
historii zatopených obcí a životě v nich, jsou určeny prioritně pro žáky základních škol, ale 
díky poutavým a jedinečným informacím mohou zaujmout všechny generace. Hlavním cílem 
tvorby těchto programů bylo obeznámit zejména školní mládež v nově zbudovaných obcích 
Kníničky a Bítov s minulostí zatopených obcí Kníničky a Bítov.  
 
3. Edukační program „Procházka starým Bítovem“ – tento edukační program je koncipován 
jako procházka zaniklou obcí Bítov. Jsou zde využity fotografie z obsáhlého souboru 
diapozitivů, který byl uložen na Obecním úřadě v Bítově, v NPÚ v Brně a v Moravském 
zemském archivu v Brně a v rámci projektu byl převeden do digitální podoby. Prezentace 
obsahuje zajímavé pohledy na údolí Želetavky v prostoru starého Bítova s lokalizací záběrů. 
Virtuální návštěvník se může přenést v čase a projít se Bítovem v 30. letech minulého století. 
Fotografie z tohoto období zachycují život v Bítově, jeho bourání a postupné zatápění. 
Prezentace je doplněna o záběry pořízené při poklesu hladiny ve Vranovské přehradě během 
sucha roku 2015. 

CD s elektronickou verzí edukačního programu „Procházka starým Bítovem“ je 
přiloženo k této zprávě.  
 
4. Edukační program „Jak se žilo v Bítově a Kníničkách než zmizely pod hladinami 
přehradních nádrží?“ 

Cílem tohoto edukačního programu je seznámit zájemce se životem obyčejných lidí 
ve 20. až 30. letech minulého století na příkladu dnes již zaniklého, zatopeného městečka 
Bítov a zatopené vsi Kníničky. Obce musely ustoupit přehradám, které slouží potřebám 
obyvatel regionu jižní Moravy. Před zánikem obcí byla provedena poměrně podrobná 
fotodokumentace domů, bližšího okolí a také způsobu života v nich, která nám umožňuje 
přiblížit si tuto dobu i obrazem.  

V polovině 20. století se odehrály velké změny, které zcela změnily jak tvář krajiny, 
tak i způsob života lidí. Industrializace, kolektivizace zemědělství a elektrifikace proměnili 
socioekonomické vazby ve společnosti, krajinu, dopravu a také způsob života a práce.  

Zdroje historických fotografií, použitých v presentacích jsou: Archiv MČ Brno-
Kníničky/Zeno Čižmář, Moravský zemský archiv a Obecní úřad Bítov.  

CD s elektronickou verzí edukačního programu „Jak se žilo v Bítově a Kníničkách než 
zmizely pod hladinami přehradních nádrží?“ je přiloženo k této zprávě.  

file:///C:/Users/mlejnkova/Downloads/www.zatopene-dedictvi.eu
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1.6 Výstupy typu D - články ve sborníku 
 
V říjnu roku 2014 se konalo XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“ 

Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Na sympoziu 
bylo v samostatné sekci, zaměřené na presentaci výsledků projektu, předneseno 10 
příspěvků, které byly následně zpracovány do článků k publikaci ve sborníku sympozia. 
Příspěvky byly odevzdány v roce 2015, sborník byl však vytištěn až na začátku roku 2016. 
Z tohoto důvodu jsou články vročeny až k roku 2016. Sborník konference je v tištěné 
podobě přiložen k této zprávě. 
 
Odkaz na výsledek v RIV: D – Článek ve sborníku  

Mlejnková Hana Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt 
programu NAKI. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium „Voda 
v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – 
rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 337-
345. ISBN 978-80-86931-99-4. 

Emil Kordiovský Válečné škody na vodních tocích okresu Břeclav v letech 1938 – 
1945. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách 
Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. 
Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 300-325. 
ISBN 978-80-86931-99-4. 

Josef Unger Voda na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje v lichtenštejnském urbáři z roku 
1414. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách 
Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. 
Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 32-36. ISBN 
978-80-86931-99-4. 

David Veselý Tradice hospodaření v nivě – hledání zahraniční analogie. In Mgr. 
Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a 
voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. 
Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 416-426. ISBN 978-80-86931-99-4. 

Arnošt Kult Měl Tiberius Claudius Nero v plánu v rámci chystaného útoku 
směrovaného proti markomanskému králi Marobudovi v roce 6 n. l. využít k zajištění 
zásobování svých legií římské říční lodě na řece Moravě?. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. 
XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – 
prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a 
vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 9-24. ISBN 978-80-86931-99-4. 

Igor Konvit Vývoj vodních toků a vodních ploch v zatopených územích jižní Moravy. In 
Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. 
Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 
10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 346-361. ISBN 978-80-
86931-99-4. 

Marek Havlíček, František Pavlík, Petr Halas Vývoj využití krajiny u jihomoravských 
vodních nádrží a jejich zázemí. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské 
sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika 
– každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost 
v Brně, 2015, s. 362-378. ISBN 978-80-86931-99-4. 
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Zdeňka Žáková JAK OVLIVNILO VYBUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ VRANOV NAD DYJÍ A NOVÉ 
MLÝNY ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA V ŘECE DYJI?. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. 
Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – 
prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a 
vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 390-406. ISBN 978-80-86931-99-4. 

Němejcová, D., Zahrádková, S., Polášek, M. Nenápadný svět vodních bezobratlých – 
obraz vývoje krajiny. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium „Voda 
v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – 
rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 407-
415. ISBN 978-80-86931-99-4. 

Smelík, L., Dzuráková, M. Stanovení orientační kapacity koryt před zatopením 
jihomoravskými nádržemi dle historických podkladů. In Svoboda, M. XXXII. Mikulovské 
sympozium „Voda v dějinách Moravy“ Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika 
– každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost 
v Brně, 2015, s. 379-390. ISBN 978-80-86931-99-4. 

 
 

1.8 Výstupy typu O (nerecenzovaný článek v časopise) 
 
V roce 2016 byl vydán informativní populárně-vědecký článek do časopisu VTEI 

s názvem „Povodně a sucho v zatopených obcích jižní Moravy, jak je zachytily dobové 
kroniky, fotografie a vyprávění“ autorů M. Dzuráková, L. Smelík, H. Mlejnková.  

Časopis VTEI s publikovaným článkem přikládáme v tištěné podobě k této zprávě.  
Odkaz na výsledek v RIV: O – Ostatní  

MIRIAM DZURÁKOVÁ, LUKÁŠ SMELÍK, HANA MLEJNKOVÁ. Povodně a sucho v 
zatopených obcích jižní Moravy, jak je zachytily dobové kroniky, fotografie a vyprávění. VTEI, 
2016, č. 4, s. 32-35. ISSN 0322. 

 
Dále byl v roce 2016 na základě zájmu obce Kníničky publikován článek „Zatopené 

kulturní a přírodní dědictví obce Kníničky“ v Kníničském zpravodaji (červen 2016). Do článku 
byly z podkladů získaných v průběhu projektu vybrány historické a přírodovědné zajímavosti, 
týkající se obce Kníničky, které byly zatopeny Brněnskou přehradou. Publikovaný článek 
v Kníničském zpravodaji je přiložen v elektronické podobě jako Příloha 5.  
Odkaz na výsledek v RIV: O – Ostatní  

HANA MLEJNKOVÁ Zatopené kulturní a přírodní dědictví obce Kníničky. Kníničský 
zpravodaj, 2016, č. 3, s. 14-16. ISSN N. 
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1.9 Zhodnocení plnění cílů v roce 2016 
 
Uvedené aktivity v roce 2016 odpovídají plánovaným cílům a harmonogramu 

projektu. Byly splněny všechny plánované výstupy, jejichž počet byl díky zvýšené aktivitě 
řešitelů, vývoji řešení projektu a využití nově vytvořených příležitostí, překročen. Jako 
vedlejší produkt vznikly další články a elektronické dokumenty, které také zařazujeme do 
výstupů projektu.  

Všechny výstupy jsou podle pokynů MK vloženy do Přílohy 1 a do RIV. Neuplatněné 
výsledky budou dodány ihned po jejich uplatnění, tj. Nmap - certifikované mapy po schválení 
MK a B – odborná monografie po vytištění, které se předpokládá v prosinci 2016. Všechny 
ostatní uvedené výstupy jsou přiloženy v tištěné nebo elektronické verzi a jsou zařazeny jako 
uplatněné. 
 

2. Přehled plánovaných cílů 
 
Rok 2016 je posledním rokem řešení projektu. Cíle plánované po dokončení projektu 

budou uvedeny v rámci plánu uplatnění výsledků. Vzhledem k obrovskému množství 
materiálů, které byly v rámci projektu nashromážděny, budou mít řešitelé maximální snahu o 
jejich další uplatnění a využití.  

Jedním z významných plánů do budoucna je zužitkování rozsáhlé sady materiálů 
vztahujících se k vodnímu hospodářství a změnám v krajině vlivem vodohospodářských úprav 
a množství poznatků a zkušeností získaných při řešení projektu a velmi dobré kooperaci 
řešitelů s různým zaměřením, při návrhu navazujícího projektu zaměřeného na historii 
hospodaření s vodou v podmínkách naší země.  
 Dalším významným plánem je vytvoření archivního fondu vybraných materiálů 
nashromážděných v rámci řešení projektu. V současné době je již možnost vytvoření 
takového fondu domluvena s MZA, se kterým bude uzavřena darovací smlouva se seznamem 
předaných materiálů.  
 

Aktuální Plán uplatnění výsledků bude vytvořen po kompletní finalizaci projektu a 
bude součástí Závěrečné zprávy projektu v roce 2017.  
 

3. Uplatněné výsledky 
 
Uplatněné výsledky jsou uvedeny v tabulce v Příloze 1. Jejich podrobnější popis je uveden 

v kapitole 1 a v Příloze 2. Výtisky a elektronické dokumenty jsou přiloženy ke zprávě jako 
přílohy.  
Jako „Uplatněné výsledky“ je v roce 2016 předloženo: 

 10 článků ve sborníku – typ D 

 1x uspořádání výstavy s kritickým katalogem – typ E 

 1x katalog výstavy – typ B 

 4x elektronické dokumenty – typ A: 2x edukační program, 1 elektronická databáze 
projektu, 1 elektronický katalog výstavy 
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 2x ostatní – typ O: 2 nerecenzované články 

4. Přehled změn v popisovaném období 
 

V roce 2016 nedošlo k žádným změnám oproti poslednímu schválenému dodatku 
smlouvy (2015), jak po stránce personální, tak odborné. Do ukončení projektu v prosinci 
2016 již nejsou žádné změny předpokládány.  
 

5. Čerpání uznaných nákladů a účelové podpory  
 

Čerpání účelové podpory probíhá v roce 2016 v souladu s posledním schváleným 
dodatkem smlouvy (2015). Přidělené prostředky na rok 2016, stejně jak prostředky 
vytvořené v předchozích letech v FÚUP budou v roce 2016 dočerpány v příslušných 
položkách.  

 
Tab. 2: Průběžné čerpání finančních prostředků (k 10. 11. 2016) 

Druh nákladu nebo výdaje   

Poskytovatelem 
uznané 

náklady+FÚUP 

Čerpané finanční 
prostředky do 

10.11.2016 

mzdy nebo platy zaměstnanců 1 636 369 1 311 467 

DPP, DPČ 268 000 197 000 

náklady nebo výdaje na provoz 
dlouhodobého hmotného majetku 6 325 0 

materiál, zásoby a drobný hmotný 
majetek 60 000 58 732 

cestovní náhrady 34 280 29 843 

náklady nebo výdaje na služby celkem  438000 288 566 
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6. Závěr 
 

Projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (DF13P01OVV012) v roce 2016 
splnil všechny plány bez závažnějších odchylek od harmonogramu. Jedinou odchylkou bylo 
neplánované nepřijetí specializovaných map, vytvořených v roce 2015 Ministerstvem kultury 
k certifikaci, která musela být následně provedena náhradním, poměrně zdlouhavým 
procesem, na Ministerstvu zemědělství.  
 Drobnou komplikací v roce 2016 byl nízký plánovaný rozpočet na uspořádání výstavy, 
který byl důsledkem nezkušenosti řešitelů s výstupem tohoto typu a musel být nahrazen 
zvýšenou pílí, invencí a vlastní tvořivostí.  
 

Ke zhodnocení dosavadních; přínosů projektu ocituji text „Poděkování“, uvedený 
v knize Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy:  
„Při přidělení financí na projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy v prosinci 
roku 2012 Ministerstvem kultury nikoho ani vzdáleně nenapadlo, co všechno může jeho 
řešení přinést. Kromě příjemné práce se skvělým týmem odborníků, nadšeným při 
zpracovávání zajímavých témat, nacházení jedinečných historických materiálů a často 
nenadálých souvislostí, to byla pro mnohé z řešitelů výzva k vyjádření svých výsledků jinou 
formou, velmi odlišnou od běžné vědecké práce. Tím mám na mysli zejména možnost 
uspořádání výstavy. Příprava výstavy, která měla spojit mnoho na první pohled 
neslučitelného, a navíc formou, která by zaujala široký okruh návštěvníků, se zdálo být téměř 
nereálné. Díky úžasné fantazii a schopnostem pí. Mgr. Barbory Tesařové, DiS., píli a nadšení 
všech řešitelů a technických pracovníků brněnské pobočky VÚV TGM, v.v.i. se to povedlo nad 
očekávání dobře! Zápisy v Návštěvní knize výstavy svědčí o tom, že tato práce měla 
smysl…dojala nejen občany ze zaplavených obcí a jejich potomky, kteří byli velmi vděční za 
obnovení vzpomínek na místa, kam už se dnes nemohou podívat, ale zaujala i mnoho dalších 
návštěvníků, kterým nabídnuté téma ukázalo dosud neznámé pohledy na vodní svět kolem 
nás.  
Neplánovaným završením naší práce byla nabídka Moravského zemského archivu v Brně na 
založení samostatného archivního fondu s názvem Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní 
Moravy, kde budou navždy…systematicky, dohledatelně, společně…uloženy materiály 
shromážděné v průběhu projektu.“ 
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Přílohy zprávy:  

Příloha 1   Průběžné zprávy - dosažené výsledky projektu 

DF13P01OOV012 

Příloha 2  Dokumentace k výstavě „Zatopené kulturní a přírodní 

dědictví jižní Moravy“ 

Příloha 3   Odborný posudek katalogu 

Příloha 4a-4d  Osvědčení o certifikaci map  

Příloha 4e  Smlouva o využití map s Regionální rozvojovou agenturou 

jižní Moravy 

Příloha 5   Kníničský zpravodaj, 2016, č. 3.  

Příloha 6  Odborná recenze knihy  

 

 

Přílohy tištěné:  

1. Katalog výstavy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 

2. Sborník XXXII. Mikulovského sympozia „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a 

voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 

22. 10. 2014.  

3. Časopis VTEI, 2016, č. 4 

 

 

Přílohy elektronické na CD:  

1. Databáze materiálů k projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní 

Moravy 

2. Elektronický katalog výstavy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 

– vložen v tištěné verzi katalogu 

3. Edukační program „Procházka starým Bítovem“  

4. Edukační program „Jak se žilo v Bítově a Kníničkách než zmizely pod hladinami 

přehradních nádrží?“ 


