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Příloha 2 - Dokumentace k výstavě „Zatopené kulturní a přírodní 
dědictví jižní Moravy“ 

 
Vzhledem k velkému rozsahu provedených prací v projektu DF13P01OOV012 v roce 

2016 připojujeme dokumentaci k proběhlé výstavě:  
 
1. Kompletní výčet webových odkazů a ukázek propagace 
2. Výběr fotografií, dokumentujících atmosféru vernisáže 
3. Fotodokumentace výstavy v MZA 
 

Ad 1) Kompletní výčet webových odkazů a ukázek propagace.  
 
Na výstavě byl umístěn počítač připojený k internetu, s interaktivním ovládáním a 

možností výběru z velkého množství dokumentů ke zhlédnutí. Mezi dokumenty byly 
originální audiozáznamy ze setkání s pamětníky zatopených obcí, soubory fotografií 
z různých zdrojů, fotokopie Pamětní knihy Kníniček a Kroniky Bítova, filmy a odkazy na 
zajímavé internetové stránky.  

Výčet materiálů, který je uložen u řešitelů, a jejichž velká část bude uložena do 
archivního fondu MZA, uvádíme:  

 

 audio záznam p. Ondra, Kníničky 22.3.2016 

 audio záznam pí. Binderová, Bítov 14.8.2014 

 audio záznamy prof. Unger, Mušov 30.10.2015 

 fotografie Bítov - Moravský zemský archiv 

 fotografie Brněnská přehrada 

 fotografie Gertruda Kočí - Paměť národa - Mušov, povodně 1942 

 fotografie zatopený Bítov bez vody 

 letecké snímky (21.3.2015) 

 Miloš Spurný - kniha Sbohem, staré řeky 

 Pamětní kniha hasičského sboru v Kyničkách 1924 

 Bernadeta Fourová (1933) - Příběh pamětníka - Paměť národa 

 Brněnská přehrada před napuštěním - fotogalerie 

 film Zatopené osudy Nové Mlýny - Česká televize 

 film Zatopené osudy Vranovská přehrada - Česká televize 

 Gertruda Kočí(1928) - Příběh pamětníka - Paměť národa 

 Kronika obce Bítova 1923-1945 

 Podvodní archeologie v ČR - presentace nového oboru 

 Rudolf Suchánek (1937-2014) - Příběh pamětníka - Paměť národa 

 Vlastimil Binder (1934) - Příběh pamětníka - Paměť národa 

 Zatopené dědictví 

 Katalog výstavy 

 Databáze zdrojů-plná verze dostupná na stránkách projektu 
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Dalším presentačním prvkem byla velkoplošná obrazovka televizoru, na němž byly ve 
smyčce promítány následující filmy, v závorkách je uvedena stopáž:  

 
1. Sbohem staré řeky - film M. Spurného z cyklu Kroky naší země (32:59) 
2. Let nad Brněnskou přehradou - vlastní videozáznam z letu nad Brněnskou přehradou 

v dubnu 2014 (2:22) 
3. Pálavská zrcadla – film ČT z roku 1979, promítán na základě smlouvy s ČT (25:48) 
4. Vranovská přehrada – videozáznam Kateřiny Pěkník z potápění k zatopenému mlýnu pod 

hladinou Vranovské přehrady - (3:51) 
5. Pálavská jezera - film o Mušově a okolí, zapůjčen z Mikulovského Regionálního muzea 

(24:49) 
6. Stavba Kníničské přehrady – černobílý dokument o stavbě přehrady, zdroj archív obce 

Kníničky (4:43) 
7. Bítov - virtuální prohlídka – vlastní videodokument koncipovaný jako procházka zaniklou 

obcí Bítov (22:14). 
8. Let nad Novými Mlýny  - vlastní videozáznam z letu nad vodním dílem Nové Mlýny 

v dubnu 2014 (8:40) 
9. Let nad Vranovskou přehradou - vlastní videozáznam z letu nad Vranovskou přehradou 

v dubnu 2014 (17:10) 
10. O skáceném, uschlém a žádném stromu – dokument z roku 1989 s ekologickou 

tématikou v době normalizace ztvárněnou dokumentaristou Petrem Kudelou, 
věnovaném likvidaci lužního lesa v oblasti pod Pavlovskými vrchy (20:00). 

 
Propagaci výstavy byla před jejím otevřením a v průběhu konání věnována velká aktivita. 
V následujícím výčtu uvádíme jednotlivé aktivity a odkazy na propagaci výstavy: 

1 Pozvánky – tištěné, 200 ks rozesláno; mailem rozesláno min. 400.  
2 Katalog výstavy: 200 ks tištěných rozdáno, barevný katalog byl přiložen 

k tištěnému na CD a umístěn na webové stránky projektu, informace byla 
umístěna v návštěvní místnosti, také formou QR kódu.  

3 Mediálním partnerem výstavy byl Český rozhlas Brno. 
4 Byla pozvána Česká televize, která natočila reportáž ze zahájení výstavy a z terénu 

(poblíž zaplaveného Mušova): 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1773707-vystava-v-brne-ukazuje-co-
zmizelo-pod-hladinami-vodnich-nadrzi. Reportáž byla vysílána v hlavním 
zpravodajství ČT1 a v Událostech v kultuře.  

5 Na portál IDNES byla vložena tisková zpráva o konání výstavy – 
idneshttp://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5250-
37604-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy-predstavuje-vystava-v-
brne.html 

6 Byly založeny facebookové stránky projektu: 
https://www.facebook.com/zatopenededictvi/ (již k 10.5.2016: 1 251 zhlédnutí) 

7 Pozvánka na výstavu byla vložena na stránky VÚV 
(http://www.vuv.cz/index.php/cz/aktuality/) 

 
8 Na základě rozeslaných informací byly zjištěny následující odkazy na výstavu na 

webu:  
http://www.pohorelice.cz/zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1773707-vystava-v-brne-ukazuje-co-zmizelo-pod-hladinami-vodnich-nadrzi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1773707-vystava-v-brne-ukazuje-co-zmizelo-pod-hladinami-vodnich-nadrzi
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5250-37604-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy-predstavuje-vystava-v-brne.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5250-37604-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy-predstavuje-vystava-v-brne.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5250-37604-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy-predstavuje-vystava-v-brne.html
https://www.facebook.com/zatopenededictvi/%20(již%20k
http://www.pohorelice.cz/zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
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http://www.ssl.toplist.cz/stat/1569052 
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Vystava-predstavi-zatopene-

kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-Moravy-433504 
http://www.vuv.cz/index.php/cz/aktuality/form_aktuality/175 
http://www.pmo.cz/cz/media/aktuality/vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-

prirodni-dedictvi-jizni-moravy/ 
http://www.gotobrno.cz/zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/a14607-

14 
http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/pokyny-pro-autory/ 
http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-

moravy 
http://www.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy 
http://hodonin.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy 
http://jihlava.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy 
http://zlin.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy 
http://kromeriz.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy 
http://trebic.mza.cz/archivy-zprav/aktuality 
http://www.slobodnyvysielac.sk/2016/05/01/vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-

prirodni-dedictvi-jizni-moravy/ 
 

9 Dne 6. 5. 2016 vyšel po rozhovoru redaktora s hlavní řešitelkou projektu článek 
v deníku Právo: 

 
 

10 Články informující o tématu projektu a konání výstavy byly zaslány do časopisu 
VTEI, Limnonovin a Kníničského zpravodaje.  

http://www.ssl.toplist.cz/stat/1569052
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-Moravy-433504
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-Moravy-433504
http://www.vuv.cz/index.php/cz/aktuality/form_aktuality/175
http://www.pmo.cz/cz/media/aktuality/vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/
http://www.pmo.cz/cz/media/aktuality/vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/
http://www.gotobrno.cz/zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/a14607-14
http://www.gotobrno.cz/zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/a14607-14
http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/pokyny-pro-autory/
http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://www.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://hodonin.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://jihlava.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://zlin.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://kromeriz.mza.cz/vystava-zatopene-kulturni-prirodni-dedictvi-jizni-moravy
http://trebic.mza.cz/archivy-zprav/aktuality
http://www.slobodnyvysielac.sk/2016/05/01/vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/
http://www.slobodnyvysielac.sk/2016/05/01/vystava-predstavi-zatopene-kulturni-a-prirodni-dedictvi-jizni-moravy/
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11 Byla zakoupena reklama v MHD Brno.  
Ad 2) Výběr fotografií, dokumentujících atmosféru vernisáže dne 2. 5. 2016 
 

 
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. – hlavní řešitelka projektu, kurátorka výstavy 

 



5 
 

Soubor Bystrouška 

 
 

 
Mgr. Mark Rieder – ředitel VÚV TGM, v.v.i. 
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Ing. Karel Drbal, Ph.D. – vedoucí brněnské pobočky VÚV TGM, v.v.i. 
 

 
PhDr. L. Macek - ředitel MZA  
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Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. – historik, řešitel projektu 
 

 
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. - historik, řešitel projektu 
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PhDr. Emil Kordiovský - historik, řešitel projektu 
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Pamětníci z obce Kníničky a Mušov 
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Ad 3) Fotodokumentace výstavy v Moravském zemském archivu v Brně  
 

 
Grafický návrh uspořádání výstavy 

 

 



14 
 

 
Realizace výstavy – povodňová problematika a model hráze Brněnské přehrady 

 

 
Realizace výstavy –sekce Brněnské přehrady 
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Realizace výstavy –sekce Vranovské přehrady 

 

 

 
Realizace výstavy –interaktivní a dětský koutek 
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Realizace výstavy –sekce VD Nové Mlýny, mikroskopie 

 

 
Realizace výstavy – sekce Vranovské přehrady s modelem zatopeného Bítova 
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Realizace výstavy – sekce Vranovské přehrady s modelem zatopeného Bítova, projekce 

 

 
Realizace výstavy – model zatopeného Bítova 
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Realizace výstavy – sekce Brněnské přehrady 

 

 
Realizace výstavy – sekce VD Nové Mlýny, model římského říčního přístavu v Mušově 
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Realizace výstavy – sekce VD Nové Mlýny, archeologie 

 

 
Realizace výstavy – obraz „Z Mušovského kostela“ od Libora Jaroše (2007), modely kostela 

sv. Leonarda v Mušově, srovnávací fotografie proměn krajiny údolí Dyje v díle malířů 

krajinářů a současné fotografii 


