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1. Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a
harmonogramu řešení
Průběh řešení projektu v období 2013-3016
Projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy byl řešen od roku 2013 do roku
2016. Cílem projektu bylo shromáždit a zpracovat informace o územích zatopených vodami
přehradních nádrží na jižní Moravě, konkrétně Vranovské a Brněnské přehrady a vodního
díla Nové Mlýny. Do projektu byli zapojeni odborníci z mnoha profesí, aby byl tematicky
postižen široký rozsah jevů, které se stavbou přehrad mění.
Podle harmonogramu řešení byla první etapa věnována prověřování zdrojů a
shromažďování dostupných dat v jednotlivých odborných celcích, jejich evidenci a
digitalizaci. Výstupem první etapy byla databáze materiálů projektu, která byla průběžně
doplňována do konce projektu. Ve druhé etapě byla získaná data v rámci jednotlivých
odborných celků zpracována a vyhodnocena. Ve třetí etapě byly hledány a hodnoceny
souvislosti mezi jednotlivými zpracovávanými celky. Čtvrtá etapa byla věnována zpracování
konečných výstupů - map, odborných článků, uspořádání výstavy, sepsání monografie a
vytvoření edukačních programů. Některé výstupy typu prezentací a článků vznikaly již
v průběhu druhé a třetí etapy řešení projektu. Výstupy byly voleny tak, aby informace byly
dostupné všem zájemcům o problematiku s různou mírou odbornosti, z různých zájmových
skupin a věkových kategorií.
Zhodnocení plnění cílů a harmonogramu řešení v letech 2013–2016
Cíle definované v přihlášce projektu byly podle harmonogramu splněny. Jednotlivé
etapy na sebe navzájem navazovaly nebo se funkčně prolínaly. Projekt byl řešen ve dvou
základních celcích definovaných v návrhu, a to kulturní a přírodní dědictví, také dílčí členění
bylo z velké části zachováno. V průběhu realizace projektu byly uskutečněny všechny dílčí
cíle plánované v návrhu, tj.:

bylo provedeno shromáždění dokumentů souvisejících s historií dotčených území,
které byly zaevidovány a využity pro další zpracování,

nalezené dokumenty byly podle typu digitalizovány nebo shromážděny pro další
použití a archivaci,

byl zpracován historický vývoj oblasti jako významného sídlištního regionu a
migračního koridoru střední Evropy v obdobích pravěkého a časně středověkého
osídlení, období časného novověku a středověké kolonizace a vytváření sítě osídlení
od 15. století,

byla provedena analýza vývoje krajiny se zaměřením na změny krajinného pokryvu a
změny způsobu využívání krajiny s dopadem na zemědělskou strukturu a změny
vlivem povodňového ohrožení,

bylo zhodnoceno ovlivnění přírodního dědictví v zaplavených oblastech a změny
přírodního prostředí vlivem stavby vodních děl se zřetelem na nahrazení nebo
zmizení přirozených biotopů, vzniklých v důsledku historických změn
vodohospodářských poměrů a souvisejících změn využívání vody s ohledem na jejich
kvalitu,

byl zmapován historický vývoj tras vodních toků před a po výstavbě nádrží,

byla vytvořena databáze použitých zdrojů (texty, mapy, články, knihy, fotografie,
záznamy apod.),
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průběžně byly prezentovány výsledky výzkumu na odborných akcích a seminářích a
v odborných a populárně-vědeckých publikacích,
edukační program byl vytvořen ve formě 2 výukových prezentací, původní plán tvorby
programu naučných exkurzí do zájmových oblastí pro žáky a studenty středních a
vysokých škol byl tímto nahrazen,
veškeré výsledky byly komplexně shrnuty v odborné monografii,
byla uspořádána výstava, prezentující získané interdisciplinární výsledky ve
vzájemných souvislostech.

Popis průběhu řešení projektu v období 2013-3016 pro jednotlivá témata
V následujících kapitolách je chronologicky popsán průběh řešení projektu v rámci
jednotlivých témat v průběhu jednotlivých etap pro všechny tři zájmové lokality. Některá
témata byla v průběhu řešení obsahově přizpůsobena novým informacím získaným při sběru
podkladových materiálů. Obsah následujících kapitol není rozsahově jednotný, což vyplývá
z rozdílnosti zpracovávaných témat a přístupů, které odráží široký záběr projektu. Odlišná je i
forma popisu průběhu řešení projektu jednotlivými autory. V některých případech se jedná
spíše o výčet provedených činností a vytvořených výstupů, jiní autoři však poměrně
podrobně popisují vývoj idejí a názorů na vlastní průběh řešení. Obě formy byly v závěrečné
zprávě ponechány, neboť sjednocením by mohlo dojít ke ztrátě cenných informací a narušení
kontinuity textu. Vzhledem k velkému rozsahu je obsah zprávy zaměřen zejména na nové
poznatky, úvodní popisné stati byly pro zkrácení rozsahu vynechány, obrazová dokumentace
odráží především výsledky výzkumu (mapky, grafy), obrazové dokumentační materiály
(fotografie, archiválie) byly rozsáhle prezentovány na výstavě a v knize, zde je pouze jejich
úzký výběr. V každém ze 13 tématických okruhů jsou uvedeny příslušné výstupy a
odpovídající kapitoly v katalogu výstavy a v knize. Seznam použité literatury zde není uveden,
veškeré zdroje lze nalézt v databázi materiálů k projektu, které jsou Přílohou č. 4 této zprávy.

1.1 Zatopené kulturní dědictví jižní Moravy - historický vývoj oblasti jako
významného sídlištního regionu a migračního koridoru střední Evropy
Kapitoly zpracovávající zatopená území z historického pohledu vychází z rozsáhlých
archivních prací a rešerší relevantní literatury ke studovaným lokalitám. Nalezené podklady
byly po důkladném prostudování zpracovány formou odborných článků, map, prezentací na
odborných akcích, pro účely výstavy a jejího kritického katalogu a do odborné knihy
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.
1.1.1 Pravěké a časně středověké osídlení – J. Unger
Základem pro studium a samotné zpracování tématu projektu byla pro oblast
Vranovské přehrady především publikace Podborský V. – Vildomec V.: Pravěk Znojemska
(Brno, 1972).
Pro oblast Brněnské přehrady je základní literaturou kniha Procházka R. a kol.: Dějiny
Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, (Brno, 2011).
Materiál pro studium a zpracování území vodního díla Nové Mlýny jsou především
následující publikace: Stuchlík S. a kol.: Oblast vodního díla od pravěku do středověku (Brno,
2002). Od doby vydání této publikace se databáze nově zpracovaných poznatků značně
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rozšířila. Jednou z nejvýznamnějších publikací je: Peška J.: Protoúnětické pohřebiště
z Pavlova (Olomouc, 2009).
Literatura ke všem třem lokalitám byla dále doplňována a je zařazena v knize
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.
V rámci tématu Pravěké a časně středověké osídlení vznikly následující samostatné
výstupy:
 Unger, J. 2014. Kostel sv. Linharta v Mušově. Jižní Morava, roč. 50, sv. 53, s. 217-256,
ISSN 0449-0436
 Unger, J. 2014. Voda na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje v lichtenštejnském urbáři z roku
1414. In 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 978-80-86931-994.
Pro knihu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy byly zpracovány celkem 4
kapitoly, 3 mapy, obrázky a 5 stran literárních odkazů.
Kapitoly v knize:
 Josef Unger - Bohumír Smutný - Emil Kordiovský: Historické proměny zaplavených území,
s. 12–15.
 Josef Unger: Pravěké až raně novověké osídlení Vranovské přehrady, s. 43–44.
Kapitola obsahuje mapové zpracování lokalizace archeologických nalezišť v okolí
Vranovské přehrady (Obr. 1.1).

Obr. 1.1 Archeologické lokality v okolí Vranovské přehrady (podkladová mapa: Základní mapa ČR
1 : 25 000, © ČÚZK)
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Josef Unger: Pravěké až raně novověké osídlení v okolí Brněnské přehrady, s. 101.
Kapitola obsahuje mapové zpracování lokalizace archeologických nalezišť v okolí
Brněnské přehrady (Obr. 1.2).

Obr. 1.2 Archeologické lokality v okolí Brněnské přehrady (podkladová mapa: Základní mapa ČR
1 : 25 000, © ČÚZK)



Josef Unger: Pravěké až raně novověké osídlení v oblasti vodního díla Nově Mlýny, s.
149–158.

Kapitola obsahuje mapové zpracování lokalizace archeologických nalezišť v okolí vodního
díla Nové Mlýny (Obr. 1.3).
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Obr. 1.3 Archeologické lokality zatopené vodním dílem Nové Mlýny (podkladová mapa: Základní
mapa ČR 1 : 25 000, © ČÚZK)

Pro uspořádání výstavy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy byly zpracovány
podklady pro 3 obrazové panely, na kterých byly prezentovány výsledky výzkumu.
V Regionálním muzeu v Mikulově byly zajištěny 2 modely kostela sv. Leonarda v Mušově –
románský a po gotické přestavbě (Obr. 1.4) a originály votivních předmětů ze 14. stol.
z archeologického výzkumu. Neúspěšně bylo jednáno o zapůjčení nálezů ze slovanského
pohřebiště u Vysočan v třebíčském muzeu.

Obr. 1.4 Mušov, kostel sv. Leonarda. Model kostela po gotické přestavbě (Regionální muzeum
v Mikulově)
15
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Pro obě verze katalogu výstavy, tj. černobílou tištěnou i barevnou elektronickou byly
zpracovány texty v kapitolách:
 Archeologická naleziště v okolí Brněnské přehrady (čb-str. 9, bar-str. 17-18).
 12. Archeologická naleziště zatopená vodním dílem Nové Mlýny (čb-str. 23-24, bar
str.63–70).
 20. Archeologická naleziště v okolí Vodní nádrže Vranov (čb-str. 40, bar 121–122).
Další aktivity, provedené v rámci řešení projektu:
V souvislosti s terénním průzkumem nejbližšího okolí se podařilo lokalizovat na
ortofotomapě zaniklou středověkou ves Bohumilice u Dolních Dunajovic. Na místě byly
provedeny povrchové sběry, při nichž byla získána keramika, mazanice a kovářská struska ze
14. stol. Výsledkem je článek odevzdaný do tisku v Jižní Moravě 2017: Unger J., Šedo O.,
Knápek R.: Zaniklá ves Bohumilice u Dolních Dunajovic (k. ú. Horní Věstonice)
V souvislosti s vernisáží výstavy byl připraven komentář k pořadu o mušovském
kostele pro ČT 1, který byl použit při natáčení ČT1 2. 5. 2016.
1.1.2 Středověká kolonizace a vytváření sítě osídlení od 15. stol. – B. Smutný
Cílem projektu bylo také pojednání o zatopených územích, respektive o obcích v nich
se nacházejících z hlediska historického. Tématem bylo historické osídlení tří lokalit,
v chronologickém pořadí městečka Bítova, obce Kníniček a městečka Mušova, a to od
prvních archeologických nálezů až do jejich zániku ve 20. století. Toto období bylo rozděleno
do tří částí, tato kapitola byla zaměřena na období od poloviny 15. století do poloviny 19.
století s ohledem na historický a hospodářský vývoj místního obyvatelstva, které je
doložitelné od konce středověku až po události revolučního roku 1848 na základě archivních
pramenů, respektive již zpracovaných a vydaných historických prací.
Ke zvládnutí tohoto úkolu bylo třeba nejprve provést průzkum archiválií vztahujících
se k jednotlivým lokalitám. Tyto archiválie jsou v převážné většině uloženy v Moravském
zemském archivu v Brně (MZA) v řadě archivních fondů, některé písemnosti bylo také třeba
prověřit v příslušných okresních archivech. Za tímto účelem byly navštíveny a využity
následující archivy: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Znojmo, Archiv
města Brna a Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově.
Po provedeném výzkumu pramenů byly poznatky čerpány především z archivních
fondů Moravského zemského archivu, prameny z dalších výše uvedených archivů se ukázaly
jako marginální. Z fondů MZA je třeba uvést fond B 1 Moravské zemské gubernium, B 14
Moravskoslezské zemské gubernium (tzv. Místodržitelství starší), katastry (D 1 Lánový
rejstřík, D2 Rektifikační akta, D 4 Tereziánský katastr, D 6 Josefínský katastr, D 8 Vceňovací
operáty, D 9 Indikační skicy) a velkostatky (F 38 Velkostatek Bítov, F 219 Velkostatek Veveří,
F 72 Velkostatek Mikulov resp. F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů Mikulov). Při heuristické
práci bylo čerpáno v průběhu výzkumu z celkem 28 inventárních jednotek jednotlivých
archivních fondů, především pro období 2. poloviny 18. a 1. poloviny 19. století. Z uvedených
archiválií, především ze záznamů v katastrech u výše uvedených obcí byly také použity kopie
dokumentů jako doprovodný ikonografický materiál k textu.
Výsledky studia archivních pramenů a příslušné literatury (především z jednotlivých
dílů Vlastivědy moravské (Okres Znojmo, Okres Brno-venkov, Okres Břeclav), případně
monografií obcí (F. Zřídkaveselý: Kníničky. Dějiny obce 1406–2005, E. Kordiovský a kol.:
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Mušov 1276–2000) či širšího zpracování tématu (S. Brodesser: Jak plynul čas podél řeky
Svratky), byly využity při zpracovávání podkladů pro publikační činnost vztahující se k tématu
a pro prezentaci výsledků dosažených při bádání na dějinách výše uvedených obcí. Jednalo
se především o výstavu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, stejnojmenný
katalog k této výstavě a pro knihu - finální dílo celého projektu.
Před dokončením a prezentací celkových výsledků projektu tedy výstavy, katalogu
výstavy a publikace v roce 2016 bylo využito získaných poznatků z bádání autorem
k publikaci článku:
 Smutný B. 2015. Obce zmizelé ve 20. století pod vodní hladinou a jejich stav koncem
feudalismu (Bítov, Kníničky, Mušov). Jižní Morava, roč. 51, s. 329-345. ISSN 0449-0436,
ISBN 978-80-86931-85-2.
Pro výstavu a její katalog byly připraveny podklady pro jednotlivé lokality: Vranovská
přehrada (2 reprodukce archiválií), Brněnská přehrada (2 reprodukce archiválií) a vodní dílo
Nové Mlýny (3 reprodukce archiválií).
Pro obě verze katalogu výstavy, tj. černobílou tištěnou i barevnou elektronickou byly
zpracovány texty v kapitolách:
 2. Vývoj zatopených obcí v období od poloviny 15. století do poloviny 19. století - úvod,
(čb-str. 9, bar-str. 19-20).
 3. Vývoj zatopené obce Kníničky od poloviny 15. století do poloviny 19. století, s. 102–
105 (čb-str. 9–10, bar-str. 19).
 13. Vývoj zatopené obce Mušov od poloviny 15. do poloviny 19. století, (čb-str. 25, bar
str.71–73).
 21. Vývoj zatopené obce Bítov od poloviny 15. do poloviny 19. století (čb-str. 40, bar
123–124).





Pro knihu byl zpracován text následujících kapitol:
Josef Unger - Bohumír Smutný - Emil Kordiovský: Historické proměny zaplavených území,
s. 12–15.
Bohumír Smutný: Vývoj zatopené obce Bítov od poloviny 15. do poloviny 19. století, s.
45–48
Bohumír Smutný: Vývoj zatopené obce Kníničky od poloviny 15. století do poloviny 19.
století, s. 102–105
Bohumír Smutný: Vývoj zatopené obce Mušov od poloviny 15. do poloviny 19. století, s.
165–168

1.1.3 Hospodářský vývoj lokalit v období časného novověku – E. Kordiovský
V rámci posledního tématu zaměřeného na popis historických období byl zpracován
časový úsek od 2. poloviny 19. stol. do zániku jednotlivých lokalit (Bítov, Kníničky a Mušov).
Cílem této části bylo zaznamenat historický a hospodářský vývoj všech tří lokalit, naznačit, co
vedlo k plánům vybudovat vodní díla, v nichž uvedené lokality zanikly, a jaký dopad na jejich
obyvatelstvo mělo vybudování vodních děl. K tomu sloužily především vedle již známé
literatury hlavně dochované archivní prameny. Za tím účelem byly opakovaně navštíveny
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následující archivy: Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně, Národní
památkový ústav Praha, územní pracoviště Brno, Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem
v Rajhradě, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Státní okresní archiv Znojmo,
Archiv města Brna, Regionální muzeum v Mikulově.
S heuristickou prací souviselo doplňování elektronické databáze a v průběhu práce na
projektu bylo pořízeno celkem 128 záznamů.
Výsledky studia literatury a archivních pramenů byly využity při zpracování podkladů
pro publikační činnost dílčích výsledků studia, přípravu podkladů pro výstavu a knihu. Zčásti
byly poznatky použity při zpracování edukačního programu „Jak se žilo v Bítově a Kníničkách,
než zmizely pod hladinami přehradních nádrží?“ spolu s dalšími autory, podílejícími se na
projektu.
Ze studovaných pramenů archivních i bibliografických byly pořizovány fotokopie a
ukládány podle jednotlivých lokalit. Vznikla tak postupně databáze kopií, které případní další
badatelé mohou využít při studiu a dalším zpracovávání historie přehrad a postižených obcí,
případně z ní zjistí jak tituly literatury, tak pramennou základnu podle jednotlivých archivů
včetně příslušných fondů a lokačních údajů (název fondu, karton, signaturu), zabývajících se
touto problematikou.
Bibliografických záznamů titulů pro jednotlivé obce bylo zaznamenáno pro obec Bítov
7, Kníničky 3, Mušov 16. Z nich byly pořízeny kopie příslušných stran, jak je uvedeno
v následujícím přehledu.
Bítov
archiválií
679
inventářů archiválií
132
literatury a tištěných výstupů
123
Kníničky archiválií
515
inventářů archiválií
154
literatury a tištěných výstupů
46
Mušov
archiválií
651
inventářů archiválií
123
literatury a tištěných výstupů
84
Celkem archiválií
1484
inventářů archiválií
409
literatury a tištěných výstupů
253
fotografií archiválií, inventářů a kopií z literatury 2146
V průběhu zpracovávání daného tématu byly publikovány následující studie, v nichž
bylo využito poznatků získaných v průběhu projektu:
 Kordiovský, E. 2014. Válečné škody z let 1938-1945 v oblasti Novomlýnských nádrží. Jižní
Morava, roč. 50, sv. 53, s. 257-284, ISSN 0449-0436;
 Kordiovský, E. 2014. Válečné škody na vodních tocích okresu Břeclav v letech 1938 –
1945. In 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 978-80-86931-994.
Pro publikaci v periodikách Státního oblastního archivu v Praze, Muzea Podblanicka a
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR je připravován článek o projektu Zatopené kulturní a
přírodní dědictví jižní Moravy.
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Výsledky projektu byly prezentovány na konferencích: Vědecká konference Násilné
migrační procesy v českých zemích ve 20. století ve dnech 4. – 6. listopadu 2015, kterou
pořádaly Státní oblastní archiv v Praze a Muzeum Podblanicka, v.v.i. a XXXII. Mikulovské
sympozium Voda v dějinách Moravy ve dnech 22.–23. 10. 2014, které pořádal SOkA Břeclav
se sídlem v Mikulově, Moravský zemský archiv v Brně, Muzejní a vlastivědná společnost v
Brně a Regionální muzeum v Mikulově.
Pro výstavu a její katalog byly připraveny tyto podklady: Vranovská přehrada (10 fotografií
a reprodukcí archiválií), Brněnská přehrada (12 fotografií a reprodukcí archiválií), vodní dílo
Nové Mlýny (16 fotografií a reprodukcí archiválií).
Pro obě verze katalogu výstavy, tj. černobílou tištěnou i barevnou elektronickou byly
zpracovány texty v kapitolách:
 5. Vývoj zatopen obce Kníničky v novověku (čb-str. 12–13, bar-str. 20–22).
 3. Vývoj zatopené obce od poloviny 15. století do poloviny 19. století, s. 102–105 (čb-str.
9–10, bar-str. 19).
 14. Vodní dílo Nové Mlýny a zánik Mušova, (čb-str. 26–27, bar str.74–80).
 21. Vývoj lokalit v novověku do zatopení obcí - Bítov (čb-str. 42–43, bar 125–129).





Pro knihu byl zpracován text následujících kapitol:
Josef Unger - Bohumír Smutný - Emil Kordiovský: Historické proměny zaplavených území,
s. 12–15.
Emil Kordiovský: Vodní nádrž Vranov a zánik městečka Bítova, s. 4958.
Emil Kordiovský: Brněnská přehrada a zánik vesnice Kníničky, s. 106–112.
Emil Kordiovský: Vodní dílo Nové Mlýny a zánik Mušova, s. 169–175.

1.2 Zatopené přírodní dědictví jižní Moravy - vývoj krajiny a změny přírodního
prostředí v souvislosti s budováním vodních děl
1.2.1 Změny přírodního prostředí vlivem vodohospodářských úprav - D. Veselý
Úkolem této kapitoly bylo zaměřit se na vývoj krajiny a změny přírodního prostředí
v souvislosti s budováním vodních děl. V tomto směru bylo nejdříve nutné se zamyslet nad
zájmovým územím, ve kterém pak byly studovány vlivy vodohospodářských děl. Vodní díla
významně ovlivnila vodní režim celé krajiny, jsou na ně navázána další vodní díla, jako jsou
soustavné regulace toku, nebo rozsáhlé závlahové soustavy. Mezi vlivy vodohospodářských
úprav však bylo nutné zařadit vlivy na vlastní hospodaření člověka s vodou. Proto jsme se
v této kapitole snažily nahlížet na problematiku širším úhlem a chápat vodní nádrže
v kontextu celého vodního hospodářství, v kontextu změn tradičních přístupů a zvyklostí
obyvatel. Tam, kde na našem území veliký časový odstup překryl dostatečnou úroveň
využitelných zdrojů, jsme se snažily hledat potřebné analogie i mimo území naší republiky.
Jako vodítko jsme si vytýčili okruhy problematik, které jsme se v průběhu projektu
snažili naplňovat:
 Historický vývoj pohledu na vodohospodářské úpravy.
 Domácí a zahraniční příklady uchovaní tradic života v nivě.
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Zapomenuté drobné vodní stavby.
Změna hospodaření v nivě jako překážka přírodě blízkých opatření.
Nové vodohospodářské paradigma a hledaní zapomenutých tradic.
Vliv údržby a využití vodohospodářských staveb na kulturní a přírodní dědictví.
Některé zásady jsme si vytýčili hned na úvod projektu, jiné vznikaly na základě zkušeností
při jeho naplňování.
První etapa projektu byla logicky zaměřena na vstupní sběr podkladů a na vytvoření
společné databáze literatury a dalších souvisejících dokumentů. Museli jsme také najít nebo
upřesnit metody, kterými tuto tematiku identifikovat a popsat.
První možný přístup můžeme nazvat „implicitně pocitový“. Tento přístup využívá
historické obrazové materiály dokumentující lužní krajinu před vodohospodářskými
úpravami. V tomto směru byla nedocenitelným zdrojem kniha „Sbohem, staré řeky“
sestavená z fotografií Miloše Spurného. Zajímavé srovnání k této knize nabízí vědecký
dokument Československé akademie věd, film se shodným názvem „Sbohem, staré řeky“.
Hlavním tvůrcem tohoto díla je opět Miloš Spurný, který tentokrát nevyužívá fotografie, ale
filmový pás. Dokument obsahuje unikátní filmové záběry zaniklé lužní krajiny nasnímané
mezi léty 1963 až 1972. Zajímavou informaci podává film také o době svého vzniku. Jasně je
tento dobový ideologický pohled definován také v účelové neperiodické publikaci
ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR „Vodohospodářská výstavba Jižní Moravy“
zpracované Stanislavem Pavlíkem, Antonínem Hrabalem a kolektivem v roce 1983. Přesto i
v této knize můžeme zachytit první záblesky chápaní nivy i z jiného pohledu, než jenom jako
„výrobní prostředek“. Tento pohled ale bohužel zásadně neovlivnil koncepci řešení. Pravě o
koncepci řešení poskytuje tato publikace velmi komplexní informaci, nalezneme zde velmi
podrobné popisy, co bylo v rámci vodohospodářských úprav na Jižní Moravě provedeno
včetně v době vzniku platných zdůvodnění.
Důležitým podkladem jsou samozřejmě historické záznamy o úpravách toků
v minulosti. Tato problematika je shrnuta v kapitole „Vodní hospodářství v oblasti dolního
toku řek Moravy a Dyje, povodně a regulace toků od historie po současnost“ v publikaci
„Lužní les v Dyjsko-moravské nivě“ vydané v roce 2004. Podrobnější informace najdeme
v dokumentu „Projekt trvale udržitelného vývoje Dolního Pomoraví – rešerše historických
podkladů“ zpracovaný kolektivem Ústavu pro životní prostředí v Brně v roce 1992. Zde se
mimo jiné dočteme, že snahy o regulaci toků se opakovaně objevují již od 17. století. Plány
regulace byly z různých důvodů zamítány a znovu zdůvodňovány. V argumentech proti
regulaci se často objevuje upozornění na riziko, že zrychlení odtoku v horní části říčního
úvalu by zvětšilo nebezpečí záplav na dolním toku a také, že rychle odvedená voda bude
v krajině chybět. Je smutné a zarážející, že tento přístup, z dnešního pohledu velmi moderní,
byl při novodobých návrzích regulací v druhé polovině 20. století zcela opomenutý.
Intuitivní a emotivní chápání hodnoty lužní krajiny můžeme dnes vědecky popsat
pomocí teorie ekosystémových služeb říční nivy. Čím více se učíme kvantifikovat tyto služby,
tím více a bolestněji si uvědomujeme, jaké služby přirozená niva poskytovala a že hodnotu
této služby většinou pochopíme bohužel až ve chvíli, kdy nivu nenávratně zničíme. Obdobný
přístup přináší také „nové vodohospodářské paradigma“, které dovozuje, že úkolem vodního
hospodářství v budoucnu bude zejména zachycení vody v krajině a napravení jejího koloběhu
vody. Metaforicky se tato skutečnost ilustruje někdy také rčením, že je třeba “sázet v krajině
déšť“. Přes obří objem vody zadržené v umělých nádržích plnila přirozená krajina tuto funkci
výrazně efektivněji. Po generace budovaný způsob hospodaření, který bez znalostí těchto
20

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

novodobých teorií citlivě a trvale udržitelně využíval potenciál údolní nivy, je bezesporu také
jedním z dědictví utopených pod hladinou nádrží.
Důležitým přístupem, jak popsat zkoumanou problematiku, je identifikace a
kvantifikace dopadů výstavby nádrží na život obcí, které zůstaly pod jejich hladinou, nebo
byla zatopena významná část jejich katastru. Pro pochopení této problematiky se nám
podařilo vyhledat publikaci „Základy ekologie vesnice“ německých autorů Gunthera Aulinga
a Tina Klingberga. Zde je ekosystém vesnice popsán jako vztah živých, neživých a technických
subsystémů. Nenarušený ekosystém vesnice je charakterizován co nejvíce uzavřeným
systémem toků energie. Změny těchto toků jsou pak přímo úměrné úbytku přirozených vod
a mokřadů. Z tohoto pohledu je zřejmé, že u poříčních vesnic s těžištěm hospodaření v nivě,
došlo k zásadním změnám ekosystému, které se mnohdy projevují až do současnosti. Těsně
po napuštění nádrží se tato skutečnost projevila v intuitivním požadavku části obyvatel na
návrat původního stavu, pestré mozaiky lužní krajiny. Postupem času je tento požadavek
překrýván novými přínosy z vodní plochy (turistika, rekreace), je ale otázkou, zda toto může
obnovit fungující ekosystém obce.
V druhé etapě zpracování projektu jsme se pokusili upravit určitou nevyváženost
projektu, kdy se převážná část dokumentů a podkladů nashromážděných v prvním roce
zpracování vázala k lokalitě Novomlýnských nádrží. Tato disproporce byla pochopitelná
vzhledem ke skutečnosti, že tato oblast byla dlouhodobě přednostním objektem zájmu
mnoha studií a prací. V průběhu zpracování se ale také ukázalo, že situaci lokalit zbývajících
dvou nádrží je komplikovaná také dlouhou dobou, která uběhla od jejich výstavby. Bylo
proto velmi obtížné získat relevantní informace o stavu vodního hospodářství bez ovlivnění
nádržemi. Pro zvýšení možných zdrojů informací jsme se rozhodli rozšířit zájmovou oblast i
mimo plochy přímo zatopené přehradní vodou. Při hledání příkladů uchování tradic života
v nivě a s ním souvisejících drobných vodních staveb jsme museli zajít ještě dál, na našem
území je tradice natolik zpřetrhaná, že jsme po vhodných příkladech museli pátrat
v zahraničí. Byly zvoleny a vyhodnoceny tři zahraniční lokality, u kterých byly nalezeny
analogie k řešenému tématu.
V našem projektu se zabýváme lokalitami, kde již byly vodní nádrže postaveny. Při
hledání první zahraniční lokality jsme se naopak zaměřili na oblasti, kde je výstavba nádrží
teprve plánována. Odpovídající lokalitu jsme našli na řece Drávě, pravém přítoku Dunaje.
Protéká Itálií, Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem a částečně tvoří státní hranici posledně
jmenované země s Maďarskem. Právě v Chorvatsku je na Drávě plánována soustava nádrží
s hydroenergetickým využitím. Pro naše potřeby jsme využívaly především studii
vyhodnocení ekosystémových služeb nivy Drávy v lokalitě u obce Koprivnica zpracovanou
chorvatským Státním institutem ochrany přírody. Je zde vyhodnocen 38 km dlouhý úsek řeky
a řešená plocha činí přibližně 201 km2. Kulturní hodnoty dotčené navrhovanou změnou patří
mezi ukazatele, které tato studie do hodnocení ekosystémových služeb započítává.
Jako druhou analogickou lokalitu jsme hledali oblast, kde si lidé zavčasu uvědomili
nenahraditelnou hodnotu nivy, od výstavby nádrže upustili a přirozená niva a její tradice
nebyly zničeny. Naší druhou studijní lokalitou je proto Ramsarská oblast Lonjsko Polje na
řece Sávě, které dnes požívá národní, evropskou i mezinárodní ochranu. Téměř 200 000 ha
přírodního lužního lesa na středním toku Sávy v této lokalitě slouží jako přírodní inundační
prostor, chránící níže ležící obce před povodněmi, aniž by zde bylo nutné budovat přehradní
nádrž. Tyto přirozené retenční oblasti jsou důležité nejen z hlediska ochrany před
povodněmi, ale také v procesu využití vody z vodních toků a hrají důležitou roli při obnově
podzemních vod. V mezinárodním kontextu, je oblast jedním z prvních příkladů, kde je
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ochrana před povodněmi založena na využití přírodní údolní nivy, principu ve světě známém
jako "prostor pro řeku". Řeka Sáva se v této oblasti stává řekou rovin. Za dlouhá léta řeka a
její dynamika změnily vzhled říčních břehů a krajiny, vytvořila zvýšené břehy zvané hřebeny,
slepá ramena a zaplavila nížiny, kde vytvořila obraz typické lužní krajiny nížinných řek, tak
podobný původní krajině zatopené pod hladinou nádrží Nové Mlýny. V lokalitě Lonjsko Polje
se lidé naučili mnoholetým soužitím s řekou vytvářet harmonii přírodních a kulturních
krajinných prvků.
Tradice hospodaření v nivě, respektive tradice hospodaření v souladu s přírodou a
krajinou, se z naší krajiny vytrácí po dlouhá desetiletí. Proto jsme se jako třetí analogickou
lokalitu snažili najít oblast, kde se tyto tradice zachovaly. V roce 1823 se po Dunaji vydali
čeští kolonisté do tehdejšího pohraničního pásma rakouské monarchie, aby zde v horách
založili vesnice a těžili dřevo. Dnes jich tady žije kolem 2000 v šesti ryze českých vesnicích
(Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál, Bígr, Šumice). Do dnešních dnů si krajané v
Banátu uchovali zvyky a tradice, které si přivezli z domova. Šetrné tradiční zemědělství
zachovalo neporušenou krajinu s množstvím živočichů i vzácných rostlin a ukazuje nám již
zapomenuté postupy, dříve běžné i na území naší republiky. Můžeme tedy bez nadsázky říci,
že se jedná o jakýsi rezervoár kulturního dědictví. Přesto, že je tato kopcovitá krajina
poměrně specifická, nalezneme zde i mnoho příkladů tradičního vodního hospodářství a
udržitelného využívaní zdrojů.
V roce 2014 byly výsledky této etapy projektu publikovány ve sborníku:
 Veselý, D. 2014. Tradice hospodaření v nivě – hledání zahraniční analogie. In 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.
Ve třetí etapě projektu jsme se pokusili identifikovat, zde funguje obousměrná vazba.
Tedy, zda stejně jako člověk formuje svoje prostředí, formuje prostředí zpětně své obyvatele.
Při hledání těchto změn přírodního (životního) prostředí a jejich zpětné vazby bylo
samozřejmě obtížné informace očistit od subjektivního pohledu.
Velkým přínosem k tomuto tématu byl rozhovor s poslední pamětnicí života před
napuštěním Vranovské přehrady. Na otázku, zda se lépe žilo ve sterém nebo novém Bítově,
odpověděla: „Ve starém Bítově byl život lepší“. Co to ale znamená? Vždyť nový Bítov
postavený v duchu nejlepších znalostí své doby zdánlivě násobně převyšoval skromné,
mnohdy jarní vodou ztápěné, stavení starého Bítova, sevřeného kdesi v hloubi říčního údolí.
Jak si to tedy máme vysvětlit?
Přesídlení zřejmě přetrhalo jemné předivo mezilidských vztahů, přerušilo jen těžce
postihnutelné, ale důležité, vazby mezi lidmi a jejich prostředím. Ty se zřejmě navzdory
nejmodernějšímu standardu bydlení nepodařilo znovu navázat. Zde jsme se ovšem
z nedostatku informaci uchýlili k výše zmíněnému subjektivnímu pohledu.
Na stejný problém jsme narazili při hodnocení změny využití krajiny vlivem výstavby
vodních nádrží. Pokud jsme vyhodnotili pouze celkové plochy jednotlivých typů využití
krajiny, nedostali jsme mezi stavem před a po vybudování nádrží výrazný rozdíl. U
mokřadních a na vodu vázaných biotopů hrají ale zásadní roli zóny přechodu mezi vodním a
terestrickým prostředím. Z tohoto pohledu se krajina před a po vybudování nádrží změnila
vskutku drasticky. Mozaika lužní krajiny byla nahrazena moravským mořem a družstevními
lány. To samozřejmě muselo zásadně změnit i život obyvatel. Do určité míry jsme ale i zde
s nedostatku dat hledali „vědecké“ zdůvodněni pro naše subjektivní hodnocení.
22

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

Po prověřování zdrojů a shromažďování dostupných dat jsme se proto i v tomto
případě začali poohlížet po příkladech a analogiích mimo zájmové území i mimo hranice naší
republiky, respektive jsme se snažili najit analogický příklad vybudování obdobně rozsáhlého
vodního díla v zahraničí, u kterého by byly vzájemné interakce vodního díla a obyvatel dobře
popsány.
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“, tedy Altská vzpoura nebo
konfrontace či polemika, vzniklá po 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 (Laponci) a další menší sídliště, nehledě k tomu, že oblast byla v roce 1973
vyhlášena národním kulturním dědictvím. 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 pastvi sobů. 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 vycházelo z chybných předpokladů a v podstatě nereflektoval potřebu ročního
migračního cyklu pastvy. Protesty proto pokračovali dále a u norského soudu byla podána
žádost o předběžné opatření a žalobu proti norské vládě, ve snaze zabránit stavbě před jejím
zahájením. Byl přislíben přezkum rozhodnutí parlamentu, ale následně norský parlament své
rozhodnutí přehradit řeku Alta potvrdil. I přes intenzívní demonstrace rozhodl na počátku
roku 1982 také Nejvyšší soud pro stavbu přehrady. Může se tedy zdát, že “Altská polemika”
skončila neúspěchem. Vznikla zde však spolupráce mezi ekology a aktivisty za 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.
Poslední etapa byla věnována interpretaci a publikaci výsledků získaných v minulých
letech. Částečně práce zasahovaly také do kapitoly 2.2 „Změny využívání vody v historických
souvislostech“.
První aktivitou byla příprava podkladu a exponátů pro výstavu a katalog „Zatopené
kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“. Pro tuto výstavu byly zajištěny historické ročenky
průtokových řad z období 1893–1913 a byla poskytnuta spolupráce při zajištění měřítkového
modelu hráze Brněnské přehrady. Byla připravena prezentace, umístěná k nahlédnutí na
počítači přístupném návštěvníkům výstavy. Prezentace ukazovala zahraniční analogie
související s mizející tradicí hospodaření v nivě zatopené pod hladinou nádrží. Z dalších bylo
provedeno vyhledání obrazových materiálů a spolupráce na přípravě panelů
charakterizujících jednotlivé přehradní nádrže.
Těžištěm posledního roku byla příprava textů a obrazových příloh pro připravovanou
knihu v kapitolách:
 David Veselý: Historický vývoj hospodaření s vodou, s. 16–26.
 Hana Mlejnková – David Veselý: Charakteristika Vranovské přehrady, s. 40–42.
 Hana Mlejnková – David Veselý: Charakteristika Brněnské přehrady, s. 98–100.
 Hana Mlejnková – David Veselý: Charakteristika vodního díla Nové Mlýny, s. 146–148.

23

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy



2013-2016

David Veselý: Vodní hospodářství na soutoku řek Dyje, Svratky a Jihlavy od historie po
současnost, s. 176–185.

Některé závěry a zjištění získané během projektu o lokalitě starého Bítova, jeho zatopení
a výstavbě nové obce byly použity pro prezentaci a terénní exkurzi pro české a rakouské
vodohospodáře v rámci akce Dyjské vodohospodářské dny, 2016.
Informace a podklady získané během projektu je možné a žádoucí využívat i po jeho
ukončení. Tyto materiály budou sloužit pro další případné prezentace či zpracování
odborných článku. V neposlední řadě budou využívány v rámci běžné vodohospodářské praxi
jako jeden z podkladů pro dlouhodobé plánování a strategické rozhodovaní. Podniku Povodí
Moravy umožnují komplexní pohled do minulosti a přenesení zkušeností s dopady již
existujících nádrží do současného rozhodovacího procesu a mohou sloužit pro lepší predikci
dopadu případných nových staveb.

1.2.2 Změny využívání vody v historických souvislostech
Tato kapitola byla v průběhu řešení projektu rozdělena na více podkapitol, které
společně dávají komplexní informaci o změnách jakosti vody vlivem vývoje jejího využívání.
V rámci této kapitoly byly zpracovány podklady, které podávají informace o ovlivnění jakosti
povrchových vod vlivem výstavby přehrad, o změnách oživení zatopených oblastí vodními
rostlinami, o využívání povrchových vod a jejich znečišťování produkcí komunálních,
zemědělských a průmyslových odpadů, o čištění odpadních vod a jiných vlivech.
V první etapě projektu byly shromažďovány dostupné podklady k tématu. Bylo
zjištěno, že pro lokality Vranovské a Brněnské přehrady bude obtížné vyhodnotit jakost vod
v tocích před a po stavbě nádrží, neboť před výstavbou nádrží nebyl prováděn monitoring
jakosti vod vůbec nebo pouze sporadicky. Naopak vodní dílo Nové Mlýny, bylo díky
kontroverzi přístupů k jeho výstavbě a pozdějšímu datu vzniku, sledováno poměrně detailně.
Ve druhé a třetí etapě byly nashromážděné materiály zaznamenány do databáze
projektu a zpracovánány do odborných článků a prezentací. Analytická data byla zpracována
graficky a tabelárně a jakost vody byla vyhodnocena podle legislativních předpisů. Mezi
jednotlivými jevy byly hledány souvislosti, které byly spolu s hodnocením změn jakosti vody
před a po výstavbě nádrží nebo nad a pod nádržemi komplexně zpracovány do komentářů,
využitých ve výstupech projektu.
Výsledky byly prezentovány na konferencích Říční krajina 10 a na XXXII. Mikulovském
sympoziu a v jejich sbornících:
 Kočková, E., Ošlejšková, J. 2014. Vývoj vlivu zdrojů znečištění na kvalitu vody na jižní
Moravě. In Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro řeky, 2014, s. 43-48. ISBN
978-80-260-7099-3.
 Pavonič, M. a Kočková, E. 2014. Dlouhodobé ovlivnění chemické a mikrobiologické kvality
vody vodním dílem Nové Mlýny. In Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro
řeky, 2014, s. 74-84. ISBN 978-80-260-7099-3.
 Žáková, Z. 2014. Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po vybudování vodních
nádrží Vranov a Nové Mlýny. In Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro řeky,
2014, s. 128-134. ISBN 978-80-260-7099-3.
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Žáková, Z. 2014. JAK OVLIVNILO VYBUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ VRANOV NAD DYJÍ A NOVÉ MLÝNY
ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA V ŘECE DYJI? In 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.
Žáková, Z. 2016. Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po vybudování vodních nádrží
Vranov a Nové Mlýny. XV. Seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, Č. Budějovice,
prezentace na semináři, únor 2016.

V poslední etapě projektu byly výsledky bádání zpracovány na panely pro prezentaci na
výstavě a do katalogu výstavy v následující struktuře:
 7. Jak Brněnská přehrada ovlivnila společenstva vodních a bažinných rostlin? (čb-str. 16–
17, bar-str. 36–45), Obr. 1.2.18.
 8. Historie sledování jakosti vod v uplynulých 100 letech (čb-str. 18, bar-str. 46–47).
 9. Kvalita sedimentů Brněnské přehrady (čb-str. 19, bar-str. 48–50).
 17. Jak vodní dílo Nové Mlýny ovlivnilo společenstva vodních a bažinných rostlin? (čb-str.
34–35, bar-str. 96–108), Obr. 1.2.22.
 18. Kvalita vody a sedimentů ve vodním díle Nové Mlýny (čb-str. 36–37, bar-str. 109–
116).
 24. Jak vodní nádrž Vranov ovlivnila společenstva vodních a bažinných rostlin? (čb-str.
46–48, bar-str. 138–154), Obr. 1.2.17.
 25. Kvalita sedimentů vodní nádrže Vranov (čb-str. 49, bar-str. 155–157).
 26. Zdroje znečištění vody v nádržích v uplynulých 100 letech (čb-str. 49, bar-str. 158–
164).
V knize je toto téma prezentováno v kapitolách:
 Hana Mlejnková – Eva Kočková – Jana Ošlejšková: Sledování kvality vod a znečištění řek a
nádrží, s. 27–37.
 Zdeňka Žáková – Pavel Sedláček: Jak Vranovská přehrada ovlivnila společenstva vodních
a bažinných rostlin? s. 66–73.
 Michal Pavonič – Eva Kočková – Hana Mlejnková: Vranovská přehrada a jakost vody, s.
74–77.
 Zdeňka Žáková – Pavel Sedláček: Jak Brněnská přehrada ovlivnila společenstva vodních a
bažinných rostlin? s. 118–123.
 Michal Pavonič – Eva Kočková – Hana Mlejnková: Brněnská přehrada – změny využívání
vody a její jakost, s. 124–129.
 Zdeňka Žáková – Pavel Sedláček: Změny řasové flóry, vodních a bažinných rostlin řeky
Dyje po vybudování vodního díla Nové Mlýny, s. 199–207.
 Michal Pavonič – Eva Kočková – Hana Mlejnková:Vodní dílo Nové Mlýny a jakost vody, s.
208–2016.
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1.2.2.1 Sledování kvality vod a znečištění řek a nádrží – H. Mlejnková, E. Kočková,
J. Ošlejšková
Pro účely prezentace informací o jakosti povrchových vod byla sestavena kapitola
obsahující mj. základní informace z oblasti hydrochemie a monitoringu a hodnocení jakosti
vod a sedimentů v ČR a částečně zabíhá i do historie sledování jakosti vod. Kapitola dále
popisuje změny využívání vod ve sledovaných oblastech, vyjádřenou změnami zdrojů
znečištění (komunální, zemědělské, průmyslové), výstavbou čistíren odpadních vod (ČOV),
příp. dalších opatření na zlepšení jakosti vody v tocích.
Cílem fyzikálně-chemického hodnocení kvality vody je stanovit míru přítomnosti
sledovaných vybraných látek v toku pro určitou lokalitu a daný časový okamžik. Rozsah
analýz je možné uskutečnit v potřebném spektru stanovení a zajistit tak dokonalý obraz o
kontaminaci vzorku. Důležitá je volba odběrových míst na tocích, v případě nádrží v místech
ústí do plánovaných nádrží, jelikož znalost jakosti ve vtokovém profilu informuje o kvalitě
budoucí akumulované vody. Odběrové profily pro sledování vlivu nádrží na jakost vody jsou
umístěny na přítocích a odtoku z nádrže. Významným ukazatelem stavu nádrže jsou
sedimenty, které postupně zanášejí těleso nádrže.
K hodnocení jakosti vody a sedimentů jsou v ČR používány jakostní limity a stupnice,
které jsou dány legislativními předpisy a slouží k posouzení vývoje jakosti v čase a k
porovnání mezi jednotlivými toky a nádržemi (např. ČSN 75 7221, Nařízení vlády č. 23/2011
Sb., Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR – kritéria znečištění zemin a
podzemní vody, 1996). Soubor ukazatelů je dán platnou legislativou ČR, která je aktuálně
slaďována s požadavky Rámcové směrnice EU (RS EU 2000). K ukázce rozdílů v jakosti vody
ovlivněné stavbou nádrží jsme v této publikaci použili klasifikaci podle české technické normy
ČSN 75 7221, která využívá charakteristickou hodnotu C90 pro hodnocenou datovou řadu
(obvykle 12 až 24 hodnot). Příklad hodnocení jakosti vody v Jihomoravském kraji k 1. 1. 1979
s využitím barevné škály uvedené v tehdy platné normě ČSN 83 0602 je uvedena na Obr.
1.2.1.

Obr. 1.2.1 Jakost vod na jihomoravských tocích, stav k 1. 1. 1979 podle ČSN 83 0602 (1966)
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Kvalita povrchových vod je ovlivňována jednak relativně snadno identifikovatelnými,
lokalizovatelnými a změřitelnými bodovými zdroji znečištění, a jednak zdroji plošnými, které
jsou méně adresné, náročnější na evidenci a především obtížně kvantifikovatelné. Bodové
zdroje znečištění jsou vytvářeny především odpadními vodami z městských a obecních
kanalizací, čistíren odpadních vod, ze zemědělských objektů živočišné výroby, průmyslových
podniků apod., plošné zdroje znečištění pak pocházejí především ze zemědělských ploch
a atmosférických depozic.
Spolu s významným rozvojem potravinářského průmyslu byly v polovině 19. století
před 2. světovou válkou na jižní Moravě uvedeny do provozu mnohé průmyslové závody,
zejména cukrovary (ve Slavkově, v Židlochovicích, v Sokolnicích nebo v Hrušovanech n.
Jevišovkou), které většinou po roce 1989 postupně zanikly. K významným zdrojům bodového
znečištění se řadí i podniky z dalších průmyslových odvětví, např. do řeky Jihlavy vypouští
odpadní vody klihárna Tanex ve Vladislavi, která je v provozu od roku 1826. Ke znečištění vod
z papírenského průmyslu přispívala na řece Svratce provozovna v Tišnově - Předklášteří, kde
již od 18. století fungovala papírna, dnes je již také nefunkční.
Představu o rozložení a struktuře průmyslu v době před 2. světovou válkou lze získat
z jedinečné hospodářské mapy (Obr. 1.2.2). Tato mapa byla vytvořena po roce 1928 jako
názorná učební pomůcka při výuce zeměpisu učitelem Janem Přibylou (1901–1976),
působícím v českém Slezsku. Jsou zde zaznamenána všechna významná místa těžby, výroby a
zemědělské činnosti všeho druhu. Jím navržené mapové znaky byly velmi názorné a
srozumitelné a pro mládež i pro dospělé snadno zapamatovatelné.

Obr. 1.2.2 Hospodářská mapa vytvořená učitelem Janem Přibylou po roce 1928 jako názorná učební
pomůcka při výuce zeměpisu

V období socialismu je pro dané území charakteristický rozvoj zejména
strojírenského, kožedělného a textilního průmyslu. Jako typické zástupce těchto odvětví lze
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vybrat např. v Jihlavě strojírenský podnik Pal (v roce 1950 byl změněn na Motorpal, n. p.) a
firmu Tesla (Tesla Jihlava, s.r.o.), dále závod Snaha Brtnice nebo textilní závod Lanatex, jehož
počátky sahají až do roku 1845. Na řece Jihlavě je nejvýznamnější vodohospodářskou
lokalitou komplex nádrží Dalešice (1978) a Mohelno (1977) a jejich spojení s Jadernou
elektrárnou Dukovany, která z nádrže Mohelno odebírá vodu pro chladicí účely a také ji do
nádrže vrací. První reaktor jaderné elektrárny byl uveden do provozu v roce 1985 a poslední
čtvrtý v roce 1987 (KOČKOVÁ a kol. 1999a, 2001; STANĚK 1980, 1982, 1984; KOČKOVÁ a
MLEJNEK 1998). V horní části povodí řeky Svratky zůstávají rizikovou lokalitou uranové doly
v Dolní Rožínce, které jsou v provozu od roku 1954 (STANĚK a ŽÁKOVÁ 1971; MLEJNKOVÁ a
kol. 2006).
Pro zlepšení kvality vody v tocích měl velký význam rozvoj čistírenství, spojený
s budováním a intenzifikací čistíren odpadních vod v krajských a okresních městech: Brno
(1961), Jihlava (1968), Znojmo (1976) a Třebíč (1977) a postupně i v menších městech a
obcích. V podmínkách ČR jsou ve většině obcí komunální a průmyslové vody odváděny a
čištěny společně. Tato situace má historické kořeny, neboť rozvoj průmyslových měst
probíhal současně s nárůstem obyvatel a spolu s tím se rozšiřovala i společná kanalizační síť.
Výše jmenované čistírny tedy významným způsobem snížily komunální, ale i průmyslové
znečišťování povrchových vod.
V souvislosti se změnou režimu po roce 1990 došlo k restrukturalizaci hospodářství.
Jak je zobrazeno ve výřezu Hospodářské mapy z roku 2006 (Obr. 1.2.3), patří v současné
době k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím na sledovaném území průmysl strojírenský
spolu s potravinářským, dřevozpracujícím a nábytkářským. Nezanedbatelný je i rozvoj
elektrotechnického průmyslu vzhledem k rizikovosti látek a materiálů, se kterými pracuje
(ŽÁKOVÁ a KOČKOVÁ 1999).

Obr. 1.2.3 Hospodářská mapa ukazující stav průmyslu v ČR v roce 2006 (Hrnčiarová a kol. (2009):
Atlas krajiny České republiky)
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Mnoho velkých bodových zdrojů znečištění, aktivních v období socialismu, zaniklo,
zbývající podniky přešly na modernější technologie výroby a čištění odpadních vod s menším
negativním dopadem na životní prostředí. Obr. 1.2.4 ukazuje významné průmyslové zdroje
znečištění, které ovlivňovaly jakost povrchových vod v povodí sledovaných nádrží od
poloviny 20. století.

Obr. 1.2.4 Významné průmyslové zdroje znečištění v povodí sledovaných nádrží od poloviny
20. století

1.2.2.2 Hodnocení jakosti vody v nádržích na základě chemických ukazatelů – M. Pavonič,
E. Kočková
Oblast Vranovské přehrady
Sledování jakosti vody řeky Dyje v oblasti dnešní vodní nádrže Vranov nebylo před její
výstavbou systematicky prováděno ani na jedné z jejích větví, nelze proto hodnotit změny,
které v toku ve 30. letech minulého století nastaly. Ani unikátní studie „O čistotu
povrchových vod“ z roku 1931 (ROČEK 1931) se jakosti vody v Dyji v této oblasti nevěnovala.
Vyšetřování na Dyji byla tenkrát prováděna pouze na 2 místech, a to nad a pod zaústěním
řeky Svratky.
Vliv nádrže Vranov na jakost vody v Dyji bylo tedy možné hodnotit podle profilů
položených nad a pod nádrží, ne z dat před a po výstavbě nádrže. Nad ústím Dyje do nádrže
Vranov je umístěn odběrový profil Podhradí nad Dyjí, který byl nepravidelně monitorován od
roku 1963, dnes je součástí státního monitoringu. V Dyji pod nádrží je sledován profil Vranov
nad Dyjí, na němž se nejstarší výsledky analýz datují k roku 1965, a dnes je rovněž zařazen
mezi pravidelně sledované profily.
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Vliv vodní nádrže Vranov na změny hodnot vybraných jakostních ukazatelů jsou
patrné z Obr. 1.2.5 a 1.2.6, tj. snížení koncentrace fosforu (sedimentace, inkorporace do
biomasy), mírné zvýšení obsahu dusičnanů (nitrifikace), snížení obsahu organických látek
(biochemický rozklad, ukládání do sedimentů) a snížení obsahu kovů (sedimentace).
Uvedené změny jakostních ukazatelů odpovídají procesům, které jsou obvyklé pro údolní
nádrže.

Obr. 1.2.5 Organické znečištění (BSK5) v Dyji nad (Podhradí nad Dyjí) a pod (Vranov nad Dyjí)
Vranovskou přehradou (2000–2012)
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Obr. 1.2.6 Obsah fosforu (P-PO43-) v Dyji nad (Podhradí nad Dyjí) a pod (Vranov nad Dyjí) Vranovskou
přehradou (2000–2012)

Oblast Brněnské přehrady
Brněnská přehrada byla, obdobně jako vodní nádrž Vranov, vybudována ve 30. letech
minulého století, kdy ještě nebyl prováděn systematický monitoring jakosti vod. Představu o
jakosti vody ve 20. letech minulého století, tedy před výstavbou nádrže, lze získat z unikátní
studie „O čistotu povrchových vod“ (ROČEK 1931). Řeka Svratka byla od pramene k ústí
rozdělena na 6 úseků, v nichž byla vyhodnocena a porovnána jakost vody, někde i
sedimentů. Pro charakterizaci jakosti vody byl použit poměrně úzký výběr ukazatelů,
zahrnující senzorický popis (barva, zákal, pach), alkalickou reakci (udanou v cm3 n/HCl),
obsah amoniaku, chlóru, tvrdost, oxidovatelnost, přirozený obsah kyslíku, přirozenou
spotřebu kyslíku za 5 dní, počet zárodků na gelatině, počet termofilních zárodků a počet
bacteria coli. Se současnými výsledky lze porovnat hodnotu amoniaku, obsahu kyslíku a
spotřebu kyslíku. Ostatní analýzy nebyly prováděny v obou obdobích nebo byly použity jiné
metody, které nemají srovnatelné výsledky, a jejich porovnání by bylo zavádějící. V tabulce
1.2.1 uvádíme pro porovnání hodnoty uvedené ve studii z roku 1931 (ROČEK 1931) a
hodnoty z monitoringu v letech 2007 až 2009, tj. před a po stavbě nádrže. Tabulka ukazuje
velmi srovnatelnou jakost vody v téměř 100-letém odstupu.
Jakost vody v oblasti dnešní nádrže je v uvedené studii barvitě popsána: „Úsek III.
Začíná nad Veveří Bítýškou a končí se u obce Kníniček. Měří asi 15 km a má vodu poměrně
čistou. Veveří Bítýška, ležící asi v jeho středu, působí sice určité znečištění, které však většinou
brzo jest odstraněno samočistícími pochody. Řeka protéká tu krásným horským údolím,
bohatě zalesněným a vystupuje z lesnatého terénu u hájenky nad obcí Kníničkami. Z tohoto
místa pochází většina rozborů tohoto úseku, a to z toho důvodu, že zde bude začátek budoucí
nádrže vodní u Kníniček. Znalost složení vody v těchto místech jest tedy důležitá i z toho

31

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

důvodu, že bude nutno řešiti otázku zásobování města Brna vodou, při čemž jedna možnost
jest použíti vody této údolní přehrady“.
Tab. 1.2.1 Hodnoty výsledků analýz jakosti vody ve Svratce před stavbou Brněnské přehrady (1931) a
po ní (2007–2009)

1931
přirozený obsah kyslíku
přirozená spotřeba kyslíku
Kníničky nad
Pisárky Kníničky nad
Pisárky
min
6,3
8
0,4
1,1
max
13,5
13,4
9,5
4,6

rozpuštěný kyslík

min
max

Veverská Bítýška
8,1
13,5

Bystrc
6,6
13

2007–2009
biologická spotřeba kyslíku
(BSK5)
Veverská
Bítýška
Bystrc
0,9
0,9
5,1
4,2

amoniak
Kníničky nad
Pisárky
0,08
0,13
0,8
0,5

amoniak
Veverská
Bítýška
Bystrc
0,03
0,03
0,52
1,20

Ovlivnění jakosti vody řeky Svratky přehrazením Brněnskou přehradou je ukázáno na
příkladu dat z profilů nad a pod nádrží, tj. Veverská Bítýška (cca 150 m pod silničním mostem
Veverská Bítýška–Chudčice a Čebín, na pravém břehu u limnigrafu) a Pisárky (na pravém
břehu nad Kamenomlýnským jezem) v letech 2000–2012. Od roku 2006 byla kvalita vody ve
Svratce pod přehradou sledována na profilu v Bystrci (u pěší lávky nad soutokem s tokem
Vrbovec). Jakost vody na sledovaných profilech je zde vyjádřena charakteristickou hodnotou
podle ČSN 75 7221 (1989).
Grafické znázornění jakosti vody na Obr. 1.2.7 a 1.2.8 ukazuje rozdíly v kvalitě vody
nad a pod Brněnskou přehradou. Brněnská přehrada je podobně jako Vranovská klasickou
údolní nádrží, napájenou středně velkým tokem s poměrně velkou rozlohou povodí nad
nádrží, které ovlivňuje jakost přitékající vody. Ta je podle dat z let 2000–2012 klasifikována
převážně do II. až III. třídy jakosti, tj. jako mírně znečištěná až znečištěná voda podle ČSN 75
7221 (1998). Při porovnání hodnot vidíme, že téměř u všech ukazatelů dochází po průtoku
nádrží ke zlepšení stavu. Na tomto zlepšení se aktivně podílí procesy probíhající v nádržích
jako je sedimentace, ukládání látek do dnových sedimentů, inkorporace do biomasy a
biochemický rozklad. I přes uvedené procesy eliminující přinášené znečištění je voda
v Brněnské přehradě dlouhodobě bohatá na živiny (ročně přiteče do Brněnské přehrady cca
34 tun fosforu), což umožňuje masivní rozvoj sinicového vodního květu. Opatření na zlepšení
jakosti vody prováděná v posledním desetiletí, tj. odtěžení sedimentů, vápnění dna po
vypuštění nádrže, chemické srážení fosforu na přítoku, úprava rybí obsádky, sedimentační
nádrže na přítoku a provzdušňování aeračními věžemi, přispívají ke zlepšení stavu a
opětovnému rozvoji rekreace.
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Z poměrně rozsáhlého povodí řeky Svratky (7 112,8 km2) je do Brněnské přehrady
přinášeno množství nerozpuštěných látek, které se v ní spolu s nutrienty a kovy ukládají ve
formě dnových sedimentů. Tento proces způsobuje zanášení nádrže a její eutrofizaci. Pro
posouzení kontaminace Brněnské přehrady byla použita data složení sedimentů, získaná
v rámci projektu „Výzkum sedimentů přehrad, toků a jezer – zhodnocení rizik a návrhy
opatření“, který v letech 1991–1992 a 2003 zkoumal kontaminaci sedimentů vybranými
prvky a základními kategoriemi organických kontaminujících látek (MÜLLER 2005).

Obr. 1.2.7 Organické znečištění (BSK5) ve Svratce nad (Veverská Bítýška) a pod (Pisárky, později
Bystrc) Brněnskou přehradou (2000–2012)

Obr. 1.2.8 Obsah fosforu (P-PO43-) ve Svratce nad (Veverská Bítýška) a pod (Pisárky, později Bystrc)
Brněnskou přehradou (2000–2012)
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Oblast vodního díla Nové Mlýny
Vzhledem k tomu, že VD Nové Mlýny bylo vybudováno v 70.–80. letech minulého
století (v roce 1967 byla zahájena výstavba navržených vodohospodářských úprav, horní
nádrž byla vybudována v letech 1975–81, střední nádrž v letech 1982–88), je tato soustava
nádrží jedinou ze tří sledovaných soustav (VN Vranov byla vybudována v letech 1930–33,
Brněnská přehrada 1936–40), kde jsou k dispozici data kvality povrchových vod ještě před
vybudováním vodního díla.
V rámci řešení projektu byla použita a zpracována analytická data získaná od Českého
hydrometeorologického ústavu, Praha (dále jen ČHMÚ), Povodí Moravy, s.p., Brno (dále jen
Povodí Moravy) a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., Praha –
pobočka Brno (dále jen VÚV TGM). V Tab. 1.2.2 jsou souhrnně uvedeny počty dat, která jsme
v roce 2014 měli k dispozici.
Tab. 1.2.2 Přehled dostupných údajů pro vyhodnocení vlivu VD Nové Mlýny na kvalitu vody

Hevlín
Drnholec
Mušovská hráz
Jihlava – Ivaň
Dolní Věstonice
Nové Mlýny – odtok
Ladná
Pohansko
CELKEM
z toho zákl. chemie
kovy
mikrob. a biol.

ČHMÚ
10 196
7 388
534
–
1 001
–
484
5 744
25 347
16 532
6 595
2 220

Pov. Moravy
–
2 313
–
–
–
2 526
–
–
4 839
3 086
1 243
510

VÚV TGM
–
13 677
7 160
10 107
–
3 179
–
–
34 123
27 492
3 999
2 632

CELKEM
10 196
23 378
7 694
10 107
1 001
5 705
484
5 744
64 309
47 110
11 837
5 362

Rozsáhlý dlouhodobý monitoring ukázal vývoj změn jakosti vody všech tří
sledovaných nádrží vodního díla Nové Mlýny, jeho přítoků a odtoku.
V letech 1989 až 1990, tj. několik let po dostavbě systému nádrží, dosáhla kvalita
vody přitékající do nádrží z hlediska organického znečištění nejhoršího stavu, který odpovídal
třídě IV (silně znečištěná voda). Poté došlo k postupnému zlepšování ze silně znečištěné vody
až do dosažení třídy I (neznečištěná voda) v roce 2008. Organické znečištění v nádrži
zvyšovala přitékající Svratka (Obr. 1.2.9). Obdobný průběh měly i další ukazatele organického
znečištění, konkrétně chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSKCr, chemická spotřeba
kyslíku manganistanem CHSKMn a celkový organický uhlík TOC.
Nutrienty jsou v souvislosti s vodními nádržemi další velmi důležitou skupinou
ukazatelů. Neméně důležité jsou i jejich jednotlivé formy.
Kvalita vody v nádrži byla z hlediska obsahu dusičnanů byla opět ovlivněna řekou
Svratkou (Obr. 1.2.10). Vliv VD NM na kvalitu vody byl pozitivní – docházelo ke snižování
obsahu nežádoucích dusičnanů, a to zhruba o jednu třídu klasifikace jakosti. Dlouhodobé
zlepšování hodnot bylo pouze pozvolné, kvalita vody na odtoku z VD NM většinou
odpovídala třídě II – mírně znečištěná voda.
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Obr. 1.2.9 Dlouhodobý vývoj organického znečištění (BSK5) na přítocích a odtoku z VD NM (1987–
2010)

Obr. 1.2.10 Dlouhodobý vývoj obsahu dusičnanů na přítocích a odtoku z VD NM (1987–2010)
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Velmi významným parametrem jakosti vody v nádržích je fosfor. Koncentrace fosforu
ve vodě VD NM vykazovala zvyšování, na kterém se opět významně podílela řeka Svratka,
kde kvalita vody v letech 1990–1993 odpovídala třídě IV – silně znečištěná voda. Kvalita vody
na odtoku z VD NM ve sledovaném období trvale odpovídala třídě III – znečištěná voda
(Obr. 1.2.11).

Obr. 1.2.11 Dlouhodobý vývoj znečištění fosforem (P-PO43-) na přítocích a odtoku z VD NM (1987–
2010)

1.2.2.3 Změny řasové flóry, vodních a bažinných rostlin řeky Svratky a Dyje po vybudování
Vranovské přehrady, Brněnské přehrady a vodního díla Nové Mlýny – Z. Žáková
V první etapě projektu bylo shromážděno velké množství literárních údajů, které
poskytují bohatý podkladový materiál pro vyhodnocení stavu jednotlivých složek přírodního
prostředí před vybudováním nádrží Vranov, Brno a Nové Mlýny a po jejich vybudování. Byla
provedena rešerše materiálů k hodnocení změn vodních rostlinných společenstev řeky Dyje a
Svratky z dostupných publikovaných údajů a vyhodnoceny výsledky sledování,
uskutečněných v rámci výzkumných projektů VÚV TGM Brno, řešených od šedesátých let
minulého století. Do databáze projektu bylo celkem uloženo 256 odkazů. Byla shromážděna
převážně data z materiálů, uložených v soukromém archivu RNDr. Zdeňky Žákové, CSc.,
pocházející z dlouhodobého řešení výzkumných úkolů na lokalitách sledovaných zatopených
území a v povodích příslušných toků. Pro uložení v Moravském zemském archivu ve
zvláštním fondu projektu NAKI bylo připraveno celkem 123 položek + 159 položek, které se
vztahují k širšímu povodí Dyje, které budou uloženy v MZA ve fondu VÚV Brno, celkem bylo
připraveno 282 položek.
V rámci prací na projektu byly také vyhodnoceny starší biologické rozborové
materiály z lokalit, sledovaných v rámci výzkumných úkolů VÚV Brno v oblasti VD Nové
Mlýny, z řeky Dyje nad a pod Vranovskou přehradou a řeky Svratky nad a pod Brněnskou
přehradou.
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Oblast Vranovské přehrady
Po vybudování a napuštění Vranovské přehrady se v zátopovém území nádrže kromě
řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) v podstatě žádná společenstva vodních a bažinných
rostlin nezachovala (Obr. 1.2.12). Řeka Dyje pod nádrží byla výstavbou nádrže rovněž
výrazně ovlivněna.

Obr. 1.2.12 (vlevo) - Řeka Dyje před napuštěním Vranovské přehrady (Vranov/geology_czphotoarchive), (vpravo) - Vranovská přehrada po napuštění – vranovská pláž (foto Zdeňka Žáková
2014)

Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu)
Vranovská přehrada, je hluboká nádrž, korytovitého tvaru, která zachycuje téměř
všechen přinášený i vyprodukovaný fytoplankton a působí jako účinný lapač fytoplanktonu.
Změny výskytu fytoplanktonu ve Vranovské přehradě byly znázorněny v mapce, znázorňující
změny průměrné letní koncentrace chlorofylu a v Dyji nad a pod přehradou a v jednotlivých
částech nádrže (Obr. 1.2.13).

Obr. 1.2.13 Mapka nádrže Vranov se znázorněním změn průměrné letní koncentrace chlorofylu-a
v Dyji nad a pod nádrží a v jednotlivých částech nádrže. Hodnoty koncentrace chlorofylu a v době
vegetačního maxima v roce 2014
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Řeka Dyje nad Vranovskou přehradou se vyznačuje vysokou druhovou diverzitou
společenstva fytoplanktonu. V roce 2010 bylo v Dyji nad přehradou identifikováno celkem
193 taxonů řas a sinic. Pod přehradou se zastoupení druhů fytoplanktonu výrazně snižovalo
(Obr. 1.2.14).

Obr. 1. 2.14 Změny zastoupení společenstev řas a sinic ve vodě řeky Dyje (fytoplanktonu) ve
Vranovské přehradě – srpen 1992 (výsledky VÚV Brno, Žáková)

Změny společenstva řasových nárostů dna (fytobentosu)
Druhová pestrost společenstva nárostových řas a sinic (fytobentosu) byla v Dyji nad
Vranovskou přehradou vysoká (v roce 2010 bylo v Dyji v Drosendorfu identifikováno přes 86
taxonů). Pod nádrží se počet druhů snižoval (zjištěno cca přes 20 druhů), ale v následném
úseku až po profil Devět Mlýnů se opět zvyšoval (zjištěno 93 druhů) – Obr. 1.2.15.

A

B

Obr. 1.2.15 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)

Vranovská přehrada po většinu roku eliminuje nepříznivé vlivy horního povodí Dyje –
přinášené organické znečištění. Na složení společenstev nárostů v řece Dyji pod nádrží se též
projevuje vliv energetického provozu špičkové vodní elektrárny Vranov a vypouštění vody z
hypolimnia.
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Změny společenstva vodních a bažinných rostlin
V zatopených společenstvech vodních a bažinných rostlin se nacházelo velké
množství vzácných druhů, zařazených do Červeného seznamu ohrožených rostlin různého
stupně ohrožení – od kriticky ohrožených až po druhy, vyžadující zvláštní pozornost
(GRULICH a kol. Červený seznam cévnatých rostlin České republiky, verze 2012, www.
botany.cz/cs/cerveny-seznam). Celkem bylo v zátopové oblasti nádrže Vranov před
zatopením popsáno kolem 80 druhů vodních a bažinných rostlin, téměř polovina byly
ohrožené druhy. Tabulka 1.2.3 představuje hojnost výskytu vyšších vodních rostlin
v zátopové oblasti Vranovské přehrady před napuštěním (údaje z roku 1923) a po napuštění
(údaje z roku 2008).
Tab. 1.2.3 Vyšší vodní rostliny v zátopové oblasti Vranovské přehrady před napuštěním (1923) a po
napuštění (2008); hojnost výskytu druhů: xx - hojný, x - řídký, nezjištěn - 0; červeně - ohrožené druhy
dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH a kol. 2012)
Český název
Latinský název
Před napuštěním
Po napuštění
rdest plovoucí
Potamogeton natans
xx
0
rdest světlý
Potamogeton lucens
x
0
rdest kadeřavý
Potamogeton crispus
xx
0
rdest. hřebenitý
Potamogeton pectinatus
x
0
rdest maličký
Potamogeton pusillus
x
0
šípatka střelolistá
Sagittaria sagittifolia
x
0
žabník jitrocelový
Alisma plantago
xx
0
šmel okoličnatý
Butomus umbellatus
x
0
voďanka žabí
Hydrocharis morsus ranae
x
0
závitka mnohokořenná Spirodela polyrrhiza
xx
0
okřehek trojbrázdý
Lemna trisulca
x
0
okřehek hrbatý
Lemna gibba
x
0
okřehek menší
Lemna minor
xx
x
rdesno obojživelné
Polygonum amphibium
xx
x
stulík žlutý
Nuphar lutea
x
0
leknín bělostný
Nymphaea candida
x
0
růžkatec ponořený
Ceratophyllum demersum
x
0
lakušník vodní
Ranunculus aquatilis
x
0
lakušník okrouhlý
Ranunculus circinatus
x
0
lakušník vzplývavý
Ranunculus fluitans
xx
x
lakušník vláskolistý
Ranunculus trichophyllus
x
0
hvězdoš mnohotvárný
Callitriche platycarpa
x
0
hvězdoš jarní
Callitriche. verna
xx
0
hvězdoš háčkatý
Callitriche hamulata
x
0
stolístek přeslenitý
Myriophyllum verticillatum
x
0
stolístek klasnatý
Myriophyllum spicatum
xx
0
prustka obecná
Hippuris vulgaris
x
0
bublinatka obecná
Utricularia vulgaris
x
0

Toto společenstvo nebylo v peřejnatých úsecích, protékajících úzkými údolími se
strmými svahy příliš hojné. Jen v klidných mělkých úsecích toku a na klidných okrajích říčního
39

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

koryta se nacházely porosty vodních rostlin. Tabulka 1.2.4 představuje hojnost výskytu
vyšších bažinných rostlin rostlin v zátopové oblasti Vranovské přehrady před napuštěním
(údaje z roku 1923) a po napuštění (údaje z roku 2008).
Tab. 1.2.4 Vyšší bažinné rostliny v zátopové oblasti Vranovské přehrady před napuštěním (1923) a po
napuštění (2008); hojnost výskytu druhů: xx - hojný, x - řídký, nezjištěn - 0; červeně - ohrožené druhy
dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH a kol. 2012)
Český název
Latinský název
Před napuštěním
Po napuštění
zblochan vodní
Glyceria aquatica*
xx
x
kamýšek římský
Holoschoenus vulgaris
x
0
ostřice nedošáchor
Carex pseudocyperus
x
0
ostřice. pobřežní
Carex riparia
x
0
ostřice dvouřadá
Carex disticha
x
0
sítina tmavá
Juncus atratus
x
0
šťovík koňský
Rumex hydrolapathum
x
0
rdesno plstnaté
Polygonum tomentosum
xx
0
pryskyřník sardinský
Ranunculus sardous
xx
0
žluťucha žlutá ssp. světlá) Thalictrum lucidum
x
0
jetel jahodnatý
Trifolium fragiferum
x
0
štírovník přímořský
Lotus siliquosus
x
0
hrachor bahenní
Lathyrus paluster
x
0
pryšec bahenní
Euphorbia palustris
x
0
třezalka čtyřkřídlá)
Hypericum acutum
x
0
kyprej prutnatý
Lythrum virgatum
x
0
kyprej ysopolistý
Lythrum hyssopifolium
x
0
sevlák širolistý
Sium latifolium
x
0
jarva žilnatá
Cnidium venosum
x
0
konitrud lékařský
Gratiola officinalis
x
0
kalužník šruchový
Peplis portula
x
0
zeměžluč spanilá
Centaurium pulchellum
x
0
ožanka česneková
Teucrium scordium
x
0
šišák hrálolistý
Scutellaria hastifolia
x
0
buřina jablečníkovitá
Leonurus marrubiastrum
x
0
máta vodní
Mentha aquatica
x
0
máta polej
Mentha pulegium
x
0
karabinec statný
Lycopus exaltatus
x
x
rozrazil štítkovitý
Veronica scutellata
xx
0
rozrazil bařinný
Veronica anagalloides
x
0
hvězdnice slanistá
Aster tripolium
x
0
blešník úplavičný
Pulicaria dysenterica
x
0
blešník obecný
Puliicaria vulgaris
x
0
dvouzubec nící
Bidens cornuus
xx
0
starček bludný
Senecio erraticus
xx
0
pcháč šedý
Cirsium canum
xx
x
mléč rolní
Sonchus uliginosus
x
0
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Tabulka 1.2.5 představuje hojnost výskytu vyšších rostlin písčitých břehů v zátopové
oblasti Vranovské přehrady před napuštěním (údaje z roku 1923) a po napuštění (údaje
z roku 2008).
Tab. 1.2.5 Vyšší rostliny písčitých břehů Dyje v zátopové oblasti Vranovské přehrady před napuštěním
(1923) a po napuštění (2008); hojnost výskytu druhů: xx - hojný, x - řídký, nezjištěn - 0; červeně ohrožené druhy dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH a kol. 2012)
Český název
Latinský název
Před napuštěním
Po napuštění
přeslička větevnatá
Equisetum ramosissimum
x
0
přeslička zimní
Equisetum hiemale
x
0
šáchor hnědý
Cyperus fuscus
x
0
bahnička jehlovitá
Heleocharis acicularis
x
0
bahnička vejčitá
Heleocharis ovata
xx
0
ostřice šáchorovitá
Carex cyperoides
x
0
sítina smáčknutá
Juncus compressus
xx
0
sítina kulatoplodá
Juncus sphaerocarpus
x
0
sítina žabí
Juncus bufonius
xx
x
rdesno peprník
Polygonum hydropiper
xx
0
rdesno řídkokvěté
Polygonum mitis
xx
0
úrazník poléhavý
Sagina procumbens
xx
x
průtržník lysý
Herniaria glabra
xx
0
myší ocásek nejmenší
Myosurus minimus
x
0
mochna poléhavá
Potenilla supina
xx
0
komonice zubatá
Melilotus dentatus
x
0
protěž močálová
Gnaphalium uliginosum
xx
0

Ze shromážděných údajů je zřejmé, že vybudováním Vranovské přehrady zaniklo
v jejím zátopovém území velké množství chráněných druhů rostlin (Obr. 1.2.16).
30

počet druhů

25
20
15

1914-1918
2008

10
5
0
Vodní rostliny

Rákosiny
Písčité břehy Dyje

Obr. 1.2.16 Zastoupení vyšších vodních a bažinných rostlin v řece Dyji před a po napuštění Vranovské
přehrady (1914-1918 HIMMELBAUR a STUMME 1923; 2008 – CHYTRÝ a kol. 2008)
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Obr. 1.2.17 Druhy vodních a bažinných rostlin v zátopové oblasti Vranovské přehrady před zatopením
(Panel V_3 na výstavě NAKI)
Obr. 1.2.18 Druhy vodních a bažinných rostlin v zátopové oblasti Brněnské přehrady před zatopením
(PANEL P_B3 na výstavě NAKI
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Oblast Brněnské přehrady
V rámci řešení projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví Jižní Moravy“ bylo
shromážděno velké množství podkladů o složení společenstev vodních a bažinných rostlin
řeky Svratky před vybudováním Brněnské přehrady. Vycházeli jsme ze starých floristických
prací hlavně autorů NAVE (1863 a, b) a MAKOWSKI (1863) a z údajů z monitoringu brněnské
pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Povodí Moravy Brno.
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu)
Údaje o řasových a sinicových společenstvech zátopového území před vybudováním
Brněnské přehrady nebyly nalezeny, proto jsme vycházeli z hodnocení vlivu vybudování
přehrady na řeku Svratku z novějších poznatků.
Změny množství řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) řeky Svratky pod Brněnskou
přehradou jsou podmíněny procesy, probíhajícími v nádrži, režimem vypouštění vody,
případně opatřeními, prováděnými v nádrži pro zlepšení jakosti vody.
Brněnská přehrada byla v posledních desetiletích zatěžována vysokými
koncentracemi biogenních prvků (dusík, fosfor), přitékajících z povodí řeky Svratky nad
přehradou – nadměrnou eutrofizací povodí. Se stoupajícím přísunem živin se začal ve vodě
vyskytovat sinicový vodní květ, který svou schopností uvolňovat toxiny, může být
nebezpečný pro lidi. Z hlediska rekreačního využití přehrady se jednalo o vážný problém,
přetrvávající částečně do dnešních dnů. Brněnská přehrada patřila k povrchovým vodám s
pravidelným masovým rozvojem sinicového vodního květu, ve kterém převládal rod
Microcystis.
Rok 2006 charakterizuje stav před zahájením ozdravných opatření v nádrži, kde se ve
vegetačním období silně rozmnožoval fytoplankton a zejména sinice, produkující toxiny. Tím
bylo v letním období úplně znemožněno koupání. Velké množství řas a sinic odtékalo do
Svratky.
Od roku 2007 byla prováděna v Brněnské přehradě opatření proti sinicovým vodním
květům - razantní snížení hladiny (prakticky přestala údolní přehrada existovat a změnila se
ve velkou silně zpomalenou řeku, případně v nádrž s extrémně krátkou dobou zdržení).
Letecké ošetření obnaženého dna vápenným hydrátem bylo provedeno na podzim roku
2007, v únoru a listopadu 2008 a poslední v dubnu 2009. Dále bylo zahájeno dávkování
chemikálií - vápno ve formě vápenného hydrátu a síranu železitého na přítoku do nádrže pro
srážení fosforu. Dávkování PIXu 113 (což je obchodní název pro 41% roztok síranu železitého)
na vtoku do nádrže mělo za úkol vysrážet fosfor přitékající do nádrže z povodí nad nádrží.
Prostřednictvím nízké dávky síranu železitého bylo dosaženo snížení koncentrace
fosforečnanů až o 96 %. Dále bylo zahájeno provzdušňování hypolimnia, kterým se zajišťuje
oxidace sedimentů, a tím nižší přestup živin do vodního sloupce. Provzdušňování je
realizováno pomocí kyslíkových věží (MORONGA a kol. 2013).
Po realizaci těchto opatření došlo k postupnému zlepšování stavu, jak uvádějí GERIŠ a
KOSOUR (2013) a GERIŠ (2015). V období 2010-2012 v letním období na vrcholu vegetační
sezóny ani jednou nedošlo k objemové dominanci sinic rodu Microcystis. Byly nahrazeny
skupinami jiných sinic a řas, které nezpůsobují zdravotní, organoleptické ani estetické závady
zadržované vody, jak tomu bývá u vodního květu (např. druhy Fragilaria crotonensis,
Asterionella formosa, Stephanodiscus hantzschii, Aulacoseira granulata, Cyclostephanos
dubius, C. invisitatus, Cyclotella pseudostelligera, Fragilaria acus, Nitzschia spp.,
Cryptomonas spp, Ceratium spp., Coelastrum spp., Pediastrum spp., Desmodesmus sp.,
Scenedesmus spp. aj.).
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Změny rozvoje fytoplanktonu v nádrži se odrážely i v zastoupení fytoplanktonu volné
vody ve Svratce pod nádrží.
Změny společenstva řasových a sinicových nárostů dna (fytobentosu)
Řasová bentická společenstva zátopového území Brněnské přehrady byla zkoumána
již dlouho před jejím vybudováním (NAVE 1863 a, b; FISCHER 1920; DVOŘÁK 1920/21; BÍLÝ
1925, 1926, 1930; JAPP 1927; NOVÁČEK 1935 aj.). V roce 1955 vydali autoři LHOTSKÝ a ROSA
Soupis Moravskoslezských sinic a řas, který zahrnoval i oblast Brněnské přehrady.
Před vybudováním Brněnské přehrady nebyl prováděn cílený průzkum, zaměřený na
výskyt řas a sinic v zátopovém území. Uvádíme proto údaje z důkladného algologického
průzkumu, prováděného Johannem Nave v druhé polovině 19. století. Johann Nave byl jeden
z nejvýznamnějších algologů Rakouska-Uherska (1831-1864), narozený v Praze, žijící v Brně,
kde vystudoval gymnázium. Byl vystudovaný právník, ale věnoval se též s velkým zaujetím
botanice – studiu řas. Založil v Brně přírodovědný spolek, ve kterém vydal práci Algen
Mährens und Schleziens (Řasy Moravy a Slezska) v roce 1863.
NAVE (1863 b) uváděl ve Svratce v zátopové oblasti Brněnské přehrady v nárostech
na dně a ponořených předmětech druhově pestré společenstvo řas:
Epithemia zebra (Ehbg.), Epithemia sorex Kg., Ceratoneis amphioxys. Rabenh., Encyonema
prostratum Ralfs., Achnanthes minutissima Kg., Cymatopleura solea Bréb., Amphora ovalis
(Ehrberg).Kg. (Obr. 5 B), Navicula borealis Kg. f.robusta, Navicula anglica Ralfs., Navicula
rhynchocephala Kg., Navicula amphisbaena Kg., Navicula inflata Kg., Navicula dicephala, Kg.,
Navicula producta, W.Sm, Navicula affinis, Ehrbg., Navicula exilis Kg., Pleurosigma
scalproides Rabh., Pleurosigma Spenceri W.Sm., Synedra lunaris Ehrb., Synedra bilunaris Kg.,
Synedra ulna Ehrb., Synedra amphirhynchus Ehrbg., Nitzschia sigmoidea W.Sm., Nitzschia
vermicularis. Kg., Nitzschia tenuis W.Sm., Sphenella angustata Kg., Gomphonema micropus
Kg., Characium acutum A.Br., Pediastrum boryanum, (Turp.)Menegh., Palmogloea
macrococca A.Br., Closterium moniliferum Ehrbg., Cosmarium Meneghinii Bréb., Spirogyra
communis Kg.,Spirogyra jugalis Kg.,Spirogyra setiformis (Roth.)Kg., Conferva bombycina Ag.,
Cladophora lacustris Kg., Oedogonium capillare Kg., Chara foetida A.Br.
Nejhojnější řasy a sinice na dně řeky Svratky nad Brněnskou přehradou (Veverská
Bitýška) v roce 1991 (podle rozborů ŽÁKOVÉ - VÚV TGM pobočka Brno):
Rozsivky ( Bacillariophyceae): Melosira varians, Cymbella ventricosa, Navicula cryptocephala,
N. avenacea, N. gracilis, Rhoicosphaenia curvata;
Ulotrichales: Stigeoclonium tenue (Obr. 6 B),
Chlorococcales: Scenedesmus bicaudatus, Sc. obliquus.
Nejhojnější řasy a sinice v nárostech na dně ve Svratce pod Brněnskou přehradou
(Pisárky) v roce 1991 (podle rozborů ŽÁKOVÉ - VÚV TGM pobočka Brno):
Sinice (Cyanobacteria): Oscillatoria sp.div.
Rozsivky (Bacillariophyceae): Cocconeis pediculus, Melosira varians, Navicula cryptocephala,
Nitzschia sp., Rhoicosphaenia curvata,
Xanthophyceae: Vaucheria sp., Ulotrichales: Oedogonium sp.,
Siphonocladiales: Cladophora glomerata;
Chlorococcales: Monoraphidium arcuatum, M. contortum, Scenedesmus sp. div.
Vliv Brněnské přehrady na nárostové řasy a sinice dna (fytobentos) v řece Svratce je
možno posoudit z novějších rozborů společenstva nad a pod přehradou (Obr. 1.2.19).
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Obr. 1.2.19 Složení řasových a sinicových nárostů (fytobentosu) řeky Svratky nad (Veverská Bitýška) a
pod (Pisárky) Brněnskou přehradou v roce 1991 - počet druhů (taxonů) -výsledky VÚV Brno – Žáková

Podle složení společenstva nárostů byla voda ve Svratce nad Brněnskou přehradou
hodnocena jako znečištěná, pod nádrží se stav zlepšoval a zvyšovala se druhová pestrost.
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin
Při hodnocení podkladů o složení společenstev vodních a bažinných rostlin v zátopové
oblasti řeky Svratky před vybudováním vodní nádrže Brno (1936-40) jsme vycházeli ze
starších floristických prací – hlavně z prací Alexandra Makovskiho (MAKOWSKI 1863), který
v té době byl profesorem brněnské reálky a Johanna Hrubého (HRUBY 1928), německého
botanika, působícího ve dvacátých letech minulého století v Brně (1882-1964).
Spolkový časopis Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn, který vycházel až
do roku 1944, se stal hlavní publikační platformou brněnských floristů německého jazyka, a
tedy i nejdůležitějším zdrojem údajů o květeně Brna v minulosti. Do 50. let 19. stol. spadá i
začátek floristických aktivit Alexandra Makowskiho (1833–1908). Jeho Květena Brněnského
kraje (Die Flora des Brünner Kreises, 1863) vyšla v prvním ročníku časopisu čerstvě
založeného přírodovědeckého spolku (pojednáním o podnebí do ní přispěl i Gregor Johann
Mendel) - LOSOSOVÁ a kol. 2015.
V zátopové oblasti nádrže Brno byl popsán výskyt více než 50 druhů vodních a
bažinných rostlin, které zmizely pod hladinou nádrže. Nacházela se zde celá řada ohrožených
druhů, které se uvádějí v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky jako kriticky
ohrožené až po druhy vyžadující zvýšenou ochranu (GRULICH a kol. 2012).
MAKOWSKI (1863) uváděl v zátopové oblasti Brněnské přehrady výskyt následujících
vodních a bažinných rostlin:
A. Monocotyledonae (jednoděložné rostliny)
Glyceria fluitans R.Br., Glyceria aquatica Presl., Phragmites communis Trin., Carex vulpina L.,
Carex remota L. (u hradu Veveří), Carex acuta L., Carex riparia Curt., Carex pseudocyperus L.,
Carex vesicaria L., Scirpus setaceus L., Scirpus lacustris L., Scirpus acicularis L., Scirpus
compressus Pers., Scirpus maritimus L., Cyperus fuscus L., Iris pseudacorus L., Potamogeton
natans L., Potamogeton lucens L., Potamogeton crispus L., Potamogeton pusillus L., Lemna
polyrrhiza L., Lemna gibba L., Lemna minor L., Lemna trisulca L., Acorus calamus L., Typha
latifolia L., Typha angustifolia L., Sparganium ramosum Huds., Sparganium simplex Huds.
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B. Dicotyledoneae (dvojděložné rostliny)
Ceratophyllum demersum L., Callitriche verna L., Rumex maritimus L., Polygonum amphibium
L., Polygonum lapathifolium L., Bidens cernua Huds., Senecio crispus Neil. syn. rivularis,
Mentha aquatica L., Limosella aquatica L., Veronica anagallis L., Veronica beccabunga L.,
Ranunculus aquatilis L., R. divaricatus Schrank., Caltha palustris, L., Roripa amphibia Bess.,
Elatine triandra Schk., Epilobium parviflorum Schreb., Myriophyllum spicatum L., Lythrum
salicaria L.
Většina uvedených rostlin po napuštění nádrže vymizela. Mezi nimi byla i řada
chráněných rostlin (např., Potamogeton lucens L., Carex riparia Curt, Veronica anagallis L.,
Ranunculus aquatilis L.). Některé v seznamu uvedené druhy přežívají na březích nádrže
(např. Iris pseudacorus L., Lythrum salicaria L.), jiné vytvářejí semennou banku se životností
několika let a po snížení hladiny se mohou rozmnožit ve velkém množství (např. Carex
pseudocyperus L., Cyperus fuscus L., Veronica anagallis L.).
Vyhodnocení získaných materiálů ukázalo výrazné ovlivnění společenstev vodních a
bažinných rostlin řeky Svratky po vybudování Brněnské přehrady. Byla zatopena hodnotná
společenstva vyšších vodních a bažinných rostlin, která byla tvořena velkým počtem
ohrožených druhů (od kriticky ohrožených až po druhy vyžadující zvýšenou ochranu).
Oblast soustavy nádrží vdoního díla Nové Mlýny
Vyhodnocení získaných materiálů ukázalo výrazné ovlivnění společenstev vodních a
bažinných rostlin řeky Dyje po vybudování soustavy Novomlýnských nádrží.
V zátopové oblasti všech tří novomlýnských nádrží byla zaplavena hodnotná
společenstva vyšších vodních a bažinných rostlin, která byla tvořena velkým počtem
ohrožených druhů, od kriticky ohrožených až po druhy vyžadující zvýšenou ochranu podle
Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (http://botany.cz/cs/cerveny-seznam,
GRULICH a kol. 2012).
Před napuštěním nádrží byl popsán výskyt přes 23 druhů vodních rostlin, z nich 12
druhů ohrožených a 41 druhů bažinných rostlin, z toho 8 druhů ohrožených (HUSÁK 1984,
1994).
Území soustavy nádrží u Nových Mlýnů a její blízké či vzdálenější okolí bylo
v minulosti botanicky hojně studováno. HUSÁK (1984, 1994) a HETEŠA, HUSÁK a
SUKOP(1984) uvádějí řadu odborníků, kteří tuto oblast zkoumali v minulosti (HOCHSTETTER
1825; ROHRER a MAYER 1835; OBORNY 1882; FORMÁNEK 1887, 1892; PODPĚRA 1914,1924;
DOSTÁL 1948-1950; FRÖLICH 1933, 1935; ŠUK 1954; ZAPLETÁLEK 1939; SLAVOŇOVSKÝ 1954;
VICHEREK 1960, 1962; BALÁTOVÁ – TULÁČKOVÁ 1969; HORÁK 1964; FIALA 1966 i odborníky,
kteří se zúčastnili organizovaného průzkumu před vybudováním nádrží v červenci 1977
(BÁRTOVÁ, HUSÁK, JATIOVÁ, KÜHN, OSTRÝ, OŤAHELOVÁ, PYŠEK, ŠEDA, TLUSTÁK, VLADIMÍR
a ZEMANOVÁ). Studiu jihomoravských mokřadních systémů bylo věnováno rovněž mnoho
práce a úsilí (HUSÁK 1984). Soustavnější sběr dat o výskytu vláknitých řas v zátopové oblasti
vodního díla Nové Mlýny a jejich okolí započal teprve v roce 1975. Byl podnícen potřebou
doplnit mezery v celkovém obrazu řasové mikroflóry mizejících biotopů a současně
požadavkem shromáždit podklady pro prognózu výskytu řas v nově vznikajících
ekosystémech (ETTL, GARDAVSKÝ a MARVAN 1984). Sledování řasových společenstev volné
vody (fytoplanktonu) řeky Dyje nad a pod soustavou nádrží Nové Mlýny, jednotlivých nádrží
po jejich napuštění a jednotlivých přítoků bylo prováděno systematicky pracovníky
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Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka pobočky Brno od šedesátých let
minulého století a též pracovníky dalších institucí (Povodí Moravy Brno, Botanického ústavu
ČSAV Třeboň aj.) – ŽÁKOVÁ a kol. 2006 a další.
Změny společenstva řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu)
V soustavě Novomlýnských nádrží dochází k silnému pomnožování řas a sinic,
přinášených přítokovou vodou řeky Dyje, ale i řek Svratky a Jihlavy. Vytváří se planktonní
společenstvo o podobném složení jako eutrofní rybníky, které má sice větší počet druhů než
Dyje na přítoku a zaniklé přirozené tůně, jedná se však o běžné druhy v eutrofních vodách.
Velká část pomnoženého fytoplanktonu je sice 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
také složení společenstva volné vody se podstatně mění. Je to zřejmé z grafického
znázornění na obrázcích Obr.1.2.20 a Obr. 1.2.21. Fytoplankton, namnožený v nádržích, ve
vegetačním období zatěžuje řeku Dyji pod nádržemi.
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Obr. 1.2.20 Změny zastoupení řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) v soustavě Novomlýnských nádrží
v době letního vegetačního maxima v roce 1992 (na přítoku – Drnholec a na přelivech tří nádrží horní – Mušov, střední – Strachotín a dolní Nové Mlýny)
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Obr. 1.2.21 Mapa, znázorňující namnožování řas a sinic v soustavě mělkých Novomlýnských nádrží ve
vegetačním období (průměrná koncentrace chlorofylu a v řece Dyji nad a pod nádržemi a v
jednotlivých částech soustavy nádrží - výsledky VÚV Brno 1989-1992, grafická spolupráce J.
Ošlejšková)

Změny společenstva nárostů na dně (fytobentosu)
Složení nárostů na dně a ponořených předmětech (fytobentosu) v řece Dyji bylo
sledováno od 50. let minulého století. V tomto období prošla Dyje v úseku mezi ústím
rakouského přítoku Pulkavy a dnešním ústím Dyje do Novomlýnských nádrží mnoha
kvalitativními změnami.
V letech 1955 až 1959 Dyje v úseku pod ústím Pulkavy byla hodnocena jako mírně
znečištěný tok. Dno bylo hustě porostlé vláknitými řasami Cladophora glomerata (žabí vlas),
vyššími vodními rostlinami - rdesty (Potamogeton sp.), stolístkem (Myriophyllum sp.),
hvězdošem (Callitriche sp.) ap. Ve velkém množství se zde vyskytovala i ruducha Audouinella
chalybaea, která je považována za indikátor čistých vod. Nárosty mikroskopických řas byly
tvořeny hlavně rozsivkami Melosira varians, Diatoma vulgare, druhy rodů Navicula,
Fragilaria, Nitzschia aj. Na dně převládali čistobytní živočichové. Řeka byla vhodná ke
koupání.
V roce 1960 v Dyji v zátopové oblasti nádrže (Dolní Věstonice) převládaly také
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 vulgare, Navicula cryptocephala, Rhoicosphaenia
curvata a další druhy rodů Navicula, Nitzschia a Synedra (názvy dle starších materiálů VÚV
pobočka Brno z roku 1960, ŽÁKOVÁ).
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Zlom nastal v podzimním období roku 1959, kdy se čistý tok neuvěřitelně změnil k
horšímu. Dyje se rázem posunula do kategorie velmi silně znečištěných toků. Hlavní příčinou
změn byly odpadní vody z rakouského chemického závodu v Pernhofenu, přinášené řekou
Pulkavou a odpadní vody z cukrovaru v Hrušovanech, přinášené Jevišovkou, ústící nedaleko
současného vzdutí horní novomlýnské nádrže. Ve vodě i na dně převládly indikátory silného
organického znečištění – vláknité bakterie Sphaerotilus natans, které byly dominantní v
období cukrovarnické kampaně i v dalších letech. Mohutné nárosty bakterií, vyskytující se v
říčním korytě řeky Dyje v Hevlíně dosáhly postupně několikacentimetrové mocnosti.
V květnu 1982 bylo zjištěno na ploše 1m2 dna a kamenitých břehů přibližně 25 kg vláknitých
bakterií. Postupně se zvyšovalo ve vodě množství unášených chomáčů vláknitých bakterií,
odpoutaných ode dna spolu s vláknitými sinicemi, které chomáče nadnášely k hladině
bublinkami kyslíku, vznikajícího při fotosyntéze. Obrovské množství přinášeného organického
znečištění a plovoucích útvarů způsobovalo velmi nepříznivé poměry na konci vzdutí horní
nádrže. Ani instalace norné stěny nebyla k záchraně situace dostačující. Nárosty, odpoutané
ode dna tvořily plovoucí „koláče“, které byly posunovány dále do nádrže. Po odumření sinic v
zimním období klesaly ke dnu a přispívaly k tvorbě jemného pohyblivého bahna,
odčerpávajícího kyslík z vody. Po zprovoznění čistírny odpadních vod v rakouském
Pernhofenu a díky postupným změnám v dalších průmyslových závodech došlo
k významnému zlepšení stavu.
V letech 1992-1994 se v Dyji nad horní nádrží v úseku od Hevlína po vtok do nádrže
v Drnholci znovu vyskytovaly v nárostech ve větším množství rozsivky Synedra (Fragilaria)
ulna a Melosira varians, vláknité řasy Cladophora glomerata, Enteromorpha intestinalis a
Oedogonium rivulare. Z mechů Amblystegium riparium a Fissidens sp. Pod soustavou nádrží
v profilu Nové Mlýny bylo rostlinné společenstvo v korytě Dyje tvořeno hlavně následujícími
druhy řas: z rozsivek se vyskytovaly ve větším množství Melosira varians, Diatoma vulgare,
Synedra (Fragilaria) ulna, Fragilaria construens, Rhoisosphaenia curvata a Cocconeis
placentula, z vláknitých řas Cladophora glomerata, Oedogonium rivulare, Enteromorpha
intestinalis a dále zelená řasa Tetraspora javanica. Z vyšších vodních rostlin Potamogeton
crispus a P. pectinatus (rozbory VÚV pobočka Brno ŽÁKOVÁ).
Vlastní tok Dyje se silně zabahněným dnem skýtal před výstavbou nádrží jen lokálně
vhodné podmínky pro uchycení řasových nárostů, jejichž rozvoj byl též rušen značným
kolísáním hladiny. Výstavbou hrází horní zdrže a soustavy svodných a odvodňovacích příkopů
vznikly nové mikrobiotopy pro nárostová epilitická společenstva. Z druhů dosahujících
silnějšího rozvoje uvádějí ETTL, GARDAVSKÝ a MARVAN (1984) následující: Stigeoclonium
tenue (AG.) KÜTZ. sensu lato, Cladophora glomerata (L.) KÜTZ. Ulothrix zonata (WEB. et
MOHR) KÜTZ., Vaucheria spp. a Phormidium autumnale GOM.
Hromadný výskyt vláknitých řas v tůních a mrtvých ramenech je charakteristický
průvodní jev období jarních záplav v inundační zóně řeky Dyje. V období jarních záplav se
často oblast hromadných výskytů řas (zejména druhů rodu Tribonema a později i rodu
Spirogyra) rozšiřovala i na plochy přechodně zatopených lučních porostů. Při dlouhotrvajících
záplavách, protažených až do léta (např. v roce 1965), docházelo na ploše několika set
hektarů rozlité dyjské vody k hromadnému rozvoji zelené vláknité řasy Cladophora fracta.
Sukcesívně zde vystřídala jarní řasová společenstva. Po opadnutí vody se vytvořily souvislé až
přes 1 cm silné koberce, neprodyšně pokrývající půdu a bránící rozvoji vlastních lučních
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porostů v celém úseku inundační zóny řeky Dyje od Drnholce až po Podivín (ETTL,
GARDAVSKÝ a MARVAN 1984).
Změny společenstva vodních a bažinných rostlin
V Dyji nad horní nádrží v úseku od Hevlína po vtok do nádrže v Drnholci se v letech
1992-1994 vyskytovaly ve větším množství z vyšších vodních rostlin Batrachium fluitans,
Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus a P. pectinatus, Polygonum amphibium a
Callitriche sp. Z mechů Amblystegium riparium a Fissidens sp. Pod soustavou nádrží v profilu
Nové Mlýny se z vyšších vodních rostlin hojněji vyskytovaly druhy Potamogeton crispus a P.
pectinatus podobně jako v Dyji nad nádržemi (rozbory VÚV pobočka Brno ŽÁKOVÁ).
Tabulka 1.2.6 ukazuje přehled výskytu významných druhů vodních a bažinných rostlin
řeky Dyje v zátopové oblasti horní nádrže VD NM před napuštěním a jejich hojnost
Tab. 1.2.6 Přehled významných druhů vodních a bažinných rostlin řeky Dyje v zátopové oblasti horní
nádrže VD NM před napuštěním: hojnost výskytu druhů 1 až 5; červeně - ohrožené druhy dle
Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH a kol. 2012)
Vodní rostliny
Hojnost (1 až 5) Bažinné rostliny
Hojnost (1 až 5)
Lemna minor
1-4
Phragmites australis
5
Lemna gibba
1 až 5
Typha latifolia
4
Lemna trisulca
1 až 5
Glyceria maxima
1 až 5
Wolffia arrhiza
2 až 5
Carex riparia
2 až 5
Spirodela polyrhiza
1 až 3
Carex gracilis
1
Elodea canadensis
1 až 5
Acorus calamus
5
Nuphar lutea
1 až 4
Bolboschoenus compactus
5
Ceratophyllum demersum
1 až 5
Oenanthe aquatica
1 až 5
Ceratophyllum submersum
2
Rorippa amphibia
1 až 4
Batrachium roinii
3
Sium latifolium
1
Callitriche sp.
2
Iris pseudacorus
1
Hydrocharis morsus-ranae
1 až 5
Lysimachia vulgaris
1
Potamogeton berchtoldii
5
Galium palustre
1 až 2
Potamogeton pectinatus
3
Persicaria amphibia
1
Stratiotes aloides
2
Phalaroides arundinacea
1
Lythrum salicaria
1
Rumex crispus
1
Rumex maritimus
1 až 3
Rumex hydrolapathum
1
Alopecurus aequalis
1
Lycopus europeus
1
Stachys palustris
1
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Tabulka 1.2.7 představuje přehled výskytu významných druhů vodních a bažinných
rostlin řeky Dyje v zátopové oblasti střední nádrže VD NM před napuštěním a jejich hojnost.
Tab. 1.2.7 Přehled významných druhů vodních a bažinných rostlin řeky Dyje v zátopové oblasti střední
nádrže VD NM před napuštěním: hojnost výskytu druhů 1 až 5; červeně - ohrožené druhy dle
Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH a kol. 2012)
Vodní rostliny
Hojnost (1 až 5) Bažinné rostliny
Hojnost (1 až 5)
Alisma plantago-aquatica
1
Acorus calamus
1 až 4
Lemna gibba
1
Bolboschoenus compactus
1
Lemna minor
2
Galium palustre
1 až 2
Spirodela polyrhiza
2
Glyceria maxima
2
Ceratophyllum demersum
1
Phragmites australis
1 až 5
Ceratophyllum submersum
4
Rumex hydrolapathum
1 až 2
Nuphar lutea
1 až 4
Rumex maritimus
1
Potamogeton pusillus agg.
2
Rorippa amphibia
2
Riccia fluitans
1
Rorippa palustris
3
Limosella aquatica
1
Alisma lanceolatum
1
Lythrum salicaria
1 až 2
Lysimachia vulgaris
1
Carex hirta
1
Glyceria maxima
4
Carex gracilis
1 až 2
Carex riparia
2
Sium latifolium
1 až 2
Oenanthe aquatica
1 až 5
Butomus umbellatus
1 až 2
Iris pseudacorus
1 až 2
Persicaria amphibia
1
Leucojum aestivum
1
Phalaroides arundinacea
1
Stachys palustris
1
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Tabulka 1.2.8 představuje přehled výskytu významných druhů vodních a bažinných
rostlin řeky Dyje v zátopové oblasti dolní nádrže VD NM před napuštěním a jejich hojnost.
Tab. 1.2.8 Přehled významných druhů vodních a bažinných rostlin řeky Dyje v zátopové oblasti dolní
nádrže VD NM před napuštěním: hojnost výskytu druhů 1 až 5; červeně - ohrožené druhy dle
Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH a kol. 2012)
Vodní rostliny
Hojnost (1 až 5) Bažinné rostliny
Hojnost (1 až 5)
Hottonia palustris
5
Oenanthe aquatica
1 až 2
Lemna gibba
1
Persicaria amphibia
1
Lemna minor
1
Butomus umbellatus
1
Lemna trisulca
1 až 2
Alisma plantago-aquatica
1
Ceratophyllum demersum
1 až 3
Phragmites australis
1 až 2
Spirodella polyrhiza
1 až 2
Carex gracilis
2
Potamogeton lucens
5
Carex vesicaria
2
Potamogeton trichoides
1 až 2
Carex vulpina
2
Nymphaea alba
5
Phalaris arundinacea
2
Sagittaria sagittifolia
1
Galium palustre
2
Potamogeton pectinatus
1
Glyceria maxima
2
Leucojum aestivum
2
Lythrum salicaria
1
Iris pseudacorus
1
Bolboschoenus maritimus
1
Eleocharis palustris agg.
1
Lysimachia vulgaris
1
Rorippa amphibia
1
Rumex hydrolapathum
1
Rumex crispus
1
Rumex maritimus
1
Schoenoplectus lacustris
1
Sium latifolium
1
Sparganium emersum
1
Sparganium erectum
1
Typha angustifolia
1
Typha laxmanii
1
Typha latifolia
1

Již v období schvalování projektů vodohospodářských úprav na jižní Moravě
upozorňovali přírodovědci na to, že jejich realizací dojde k velkému snížení druhového
bohatství přírody v postižené krajině údolních niv Dyje a Moravy.
Ekologové se snažili zachránit některé vzácné druhy rostlin jejich přesazením na
vhodná místa mimo zátopu. V rámci snahy o zachování genetického materiálu z podmínek
aluvia byly přeneseny do nové lokality Betlém následující druhy rostlin: kosatec dvojbarevný
(Iris variegata), leknín (Nymphaea sp.), stulík žlutý (Nuphar lutea), řezan pilolistý (Stratiotes
aloides) – ŠEBELA 1994.
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Po dobu deseti let před napuštěním dolní nádrže probíhalo přesazování velmi vzácné
bledule letní Leucojum aestivum, která se v České republice vyskytovala pouze na jižní
Moravě na bažinatých loukách a byla zařazena v Červeném seznamu kriticky ohrožených
rostlin ČSR. Díky snaze mnoha dobrovolníků z řad ochránců přírody bylo ze zátopového
území zachráněno přes 100 tisíc trsů této bledule a mnoho dalších rostlin - ladoňka vídeňská,
kosatec sibiřský aj. (BUČEK 1988).
V dnešní době je možno hodnotit dopady vybudování vodních děl na přírodní
prostředí a poskytnout tím materiály pro posuzování dalších projektovaných nádrží u nás i ve
světě.
Vyhodnocení získaných materiálů ukázalo výrazné ovlivnění společenstev vodních a
bažinných rostlin řeky Dyje po vybudování soustavy Novomlýnských nádrží po stránce
kvalitativní i kvantitativní.
Vybudováním vodního díla Nové Mlýny zanikla pestrá mozaika malých mokřadů
různorodého charakteru - periodické tůně, stará říční ramena, luční tůně s bohatými
rákosinovými litorály a během sezóny kolísající výší vodní hladiny. V zátopové oblasti těchto
nádrží zmizela hodnotná společenstva vyšších vodních a bažinných rostlin, která byla tvořena
velkým počtem ohrožených druhů (od kriticky ohrožených až po druhy vyžadující zvýšenou
ochranu).
V Novomlýnských nádržích se po napuštění vytvořilo bohaté planktonní společenstvo
eutrofních vod, 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 nejen vlastní nádrže, ale i řeku Dyji pod nádržemi.
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Obr. 1.2.22 Druhy vodních a bažinných rostlin v zátopové oblasti vodního díla Nové Mlýny před
zatopením (PANEL P-NM-5 na výstavě NAKI).
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1.2.3 Historický vývoj tras vodních toků – M. Havlíček, I. Konvit
V první etapě řešení projektu byly shromážděny, prostudovány a do databáze
projektu 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. V roce 2016 byly vytvořeny mapové výstupy a texty, které byly využity pro
výstavu Zatopené kulturní a přírodní dědictví v Moravském zemském archivu v Brně a pro
odbornou monografii, která byla jedním ze stěžejních výstupů projektu.
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.
Pro další zpracování bylo téma začleněno k úzce souvisejícímu tématu, věnovanému
změně využití krajiny v zázemí vodních nádrží.
V rámci témat Historický vývoj tras vodních toků, změny využití krajiny v zázemí
vodních nádrží a změny krajinného pokryvu vznikl recenzovaný článek v časopise Acta
Pruhoniciana:
 Havlíček, M., Halas, P., Lacina, J., Mlejnková, H. 2014. ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY U
JIHOMORAVSKÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ. Acta Pruhoniciana, roč. 2014, č. 108, s. 25-35. ISSN
1805–921X.
Výsledky byly prezentovány na konferencích Říční krajina 10 a na XXXII. Mikulovském
sympoziu a v jejich sbornících:
 Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I. 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro
řeky, 2014, s. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.
 Konvit, I. 2014. Vývoj vodních toků a vodních ploch v zatopených územích jižní Moravy. In
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.
 Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2014. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich zázemí. In 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 978-8086931-99-4.
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V poslední etapě projektu byly výsledky bádání zpracovány pro prezentaci na výstavě a
do katalogu výstavy v následující kapitole společné pro všechny tři nádrže:
 32. Změny využití krajiny v zázemí vodních nádrží (čb-str. 65–68, bar-str. 195–200).
V knize je toto téma prezentováno v kapitolách:
 Marek Havlíček - Jana Uhrová: Změny využití krajiny v zázemí Vranovské přehrady, s. 92–
96.
 Marek Havlíček - Jana Uhrová: Změny využití krajiny v zázemí Brněnské přehrady, s. 139–
144.
 Marek Havlíček - Jana Uhrová: Změny využití krajiny v vodního díla Nové Mlýny, s. 234–
240.
Výstava – téma: historický vývoj tras vodních toků
Historický vývoj tras vodních toků byl v roce 2016 prezentován ukázkami konkrétních
změn ve vývoji vodních toků, mlýnských náhonů, jezů a dalších vodních děl na výstavě,
pořádané k projektu, v Moravském zemském archivu. Součástí výstavy byla prezentace
s časovou smyčkou v samostatné části výstavy se zaměřením na historický vývoj krajiny a
vývoj vodních toků. Prezentovány byly staré topografické mapy z míst s nejvyšší koncentrací
změn v trasování vodních toků, především z oblasti dnešního vodního díla Nové Mlýny a
Brněnské přehrady.
Kapitoly v knize
Historický vývoj tras vodních toků byl v rámci přípravy odborné publikace zahrnut do
kapitol věnujícím se celkovému vývoji využití krajiny. Ukázka textu z knihy: „Na rozdíl od
předchozích dvou údolních nádrží (Vranovská přehrada a Brněnská přehrada) docházelo
v zázemí vodního díla Nové Mlýny od poloviny 19. století k poměrně dynamickým změnám
ve vývoji vodních toků. V nížinné krajině s vysokým podílem luk, pastvin a lužního lesa bylo
vodním tokům Dyje, Svratka a Jihlava umožněno tvořit přirozené meandry a větvící se toky.
Na konci 19. století a počátkem 20. století byly i zde prováděny první regulace říčních toků
spojené s jejich napřimováním a ohrázováním. Většina toků v zájmovém území výrazně
zkrátila svoji délku, Dyje přibližně o polovinu a Svratka o 40 %. Na Obr. 1.2.23 je na mapě
třetího rakouského vojenského mapování z roku 1876 vidět poměrně složité větvení řeky
Dyje v okolí obce Mušov a typický meandrovitý úsek nížinné řeky Svratky před jejím ústím do
Dyje. Vojenská topografická mapa z roku 1954 znázorňuje oba říční toky po regulaci.
V krajině byly podle mapy ještě patrné některé pozůstatky původních vodních toků v podobě
slepých ramen a mokřadů (Obr. 1.2.24).
Na Obr. 1.2.25 a Obr. 1.2.26 je zachycen soutok Svratky a Jihlavy na mapě třetího
rakouského vojenského mapování z roku 1876 a na československé vojenské topografické
mapě z roku 1991. Regulací obou řek došlo nejen k výraznému zkrácení toku, ale i
k přerušení přímých vazeb mezi starým korytem řeky, na kterém vznikly slepá ramena a
postupně zazemňované močály či mokřady. Regulace Jihlavy probíhala v tomto úseku podle
dostupných mapových podkladů již v první polovině 20. století a proto již nejsou na mapě
zaznamenány žádné zbytky po původním korytě v podobě slepých ramen nebo mokřadů.“
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Obr. 1.2.23 Soutok Dyje a Svratky u Mušova na mapě z roku 1876 (© Mapová sbírka Univerzity
Karlovy)

Obr. 1.2.24 Soutok Dyje a Svratky u Mušova na mapě z roku 1954 (© Ministerstvo obrany ČR)
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Obr. 1.2.25 Soutok Svratky a Jihlavy na mapě z roku 1876 (© Mapová sbírka Univerzity Karlovy)

Obr. 1.2.26 Soutok Svratky a Jihlavy na mapě z roku 1991 (© Ministerstvo obrany ČR)
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1.2.4 Změny způsobu využívání krajiny se zaměřením na zemědělskou strukturu –
M. Havlíček, J. Uhrová, F. Pavlík
Mapy změn krajinného pokryvu jsou jedním ze základních podkladů pro hodnocení
zaniklých struktur krajiny v zátopových územích. Pro systematické sledování vývoje
krajinného pokryvu jsou využívána různá prostorová data – databáze využití ploch,
topografické mapy středního měřítka, katastrální mapy, družicové a letecké snímky. Každá
datová sada má určitá omezení, jak časová, tak i polohopisná. Např. databáze využití ploch
za katastrální území umožňuje pouze bilanční srovnání vývoje, nepodává informaci o přesné
prostorové lokalizaci ploch. Letecké a družicové snímky neumožňují poznání stavu krajiny
před rokem 1930. Katastrální podrobné mapy nebyly pravidelně aktualizovány a
nedodržovaly stejnou legendu. V případě vodních děl budovaných v průběhu 20. století je
pro změny využití krajiny či krajinného pokryvu vhodné využít staré topografické mapy, které
umožňují vyhodnotit vývoj již od poloviny 19. století, případně orientačně již od druhé
poloviny 18. století.
V prvním roce řešení projektu (2013) byly práce zaměřeny na prověřování zdrojů
dostupných dat, jejich pořizování a následné shromažďování. Získané datové podklady byly
po prostudování evidovány a ve vybraných případech také digitalizovány. Záznamy o těchto
pořízených podkladových datech byly vkládány do elektronické databáze projektu. Hlavním
cílem řešení projektu v roce 2014 bylo ve spolupráci s VÚKOZ, v.v.i. sestavení podrobných
map využívání krajiny řešených vodních nádrží se zaměřením na zemědělskou strukturu
v časových údobích před a po výstavbě vodních děl a určení vlivu změn využívání krajiny na
ztrátu půdy vodní erozí. Práce v roce 2014 se zaměřovaly především na stanovení změn
využívání krajiny v jednotlivých časových údobích, především před a po výstavbě řešených
nádrží se zaměřením na zemědělskou strukturu. Na tyto aktivity navazovalo určení vlivu
změn využívání krajiny na ztrátu půdy vodní erozí na příkladu vodní nádrže Nové Mlýny.
Práce v kapitole Změny krajinného pokryvu byly v roce 2015 orientovány na přípravu a
tvorbu map se specializovaným obsahem, tvorbu mapových výstupů, grafických výstupů,
tabelárních výstupů a odborných textů pro účely připravované tematické výstavy a odborné
monografie. Mapy změn využití krajiny v zázemí vodních nádrží byly certifikovány v průběhu
roku 2016. Výsledky změn využití krajiny v zázemí vodních nádrží byly prezentovány na
konferencích v Brně, v Mikulově a publikovány v časopise Acta Pruhoniciana.
Výstava – téma: změny způsobu využívání krajiny
Změny krajinného pokryvu v zázemí vodních děl byly v roce 2016 prezentovány na
tematické výstavě v Moravském zemském archivu v samostatné části, přičemž byly využity
tištěné postery a elektronická prezentace s mapami interpretovaných změn využití krajiny
a ukázkami změn využití krajiny na starých topografických mapách. Taktéž se základní
informace o změnách využití krajiny v zázemí vodních nádrží staly součástí katalogu
k výstavě.
Kapitola v knize
Pro každé ze tří vodních děl byly vytvořeny samostatné kapitoly o dlouhodobých
změnách využití krajiny. Součástí těchto kapitol bylo i hodnocení vývoje vodních ploch,
případně změny erozních poměrů. Dlouhodobé změny v krajině byly analyzovány za použití
vrstev prostorových objektů vytvořených vektorizací nad mapovými sadami starých map v
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prostředí ArcGIS. Pro systematické sledování změn využití krajiny v zázemí Vranovské
přehrady bylo využito celkem šest mapových sad vojenských topografických map a současné
základní mapy.







Použity byly tyto mapové podklady:
Druhé rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1838–1841)
Třetí rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876)
Československé reambulované mapy 1:25 000 (1933)
Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1954)
Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1990)
Základní mapa ČR 1:10 000 (2010)

Při přípravě map využití krajiny byla použita metodika Výzkumného ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Tato metodika rozlišuje 9 základních kategorií využití
krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha,
zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Kromě map využití krajiny byly vytvořeny
v prostředí GIS (software ArcGIS) mapy počtu změn využití krajiny a mapy stabilně
využívaných ploch (nezměněných ploch).
Tab. 1.2.9 Vývoj využití krajiny v okolí Vranovské přehrady (podíl v %)
Kategorie využití krajiny
1838–1841
1876
1933
1954
orná půda

1990

2010

26,8

30,5

25,3

20,4

19,7

19,1

trvalý travní porost

9,3

8,7

3,4

5,7

2,5

2,1

zahrada a sad

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

60,1

56,8

58,6

60,0

59,9

60,1

vodní plocha

2,6

2,8

10,6

11,2

11,4

11,5

zastavěná plocha

1,2

1,2

2,1

2,1

2,5

2,6

rekreační plocha

0,0

0,0

0,0

0,6

3,8

4,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

les

Celkem
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Obr. 1.2.27 Využití krajiny u Vranovské přehrady a jejího zázemí v roce 1838

Obr. 1.2.28 Využití krajiny u Vranovské přehrady a jejího zázemí v roce 2010

V zázemí Vranovské přehrady převládaly ve všech sledovaných obdobích lesy, jejich
podíl dosahoval přibližně 60 % (Tab. 1.2.9). Vranovskou přehradou bylo zatopeno pouze
malé území lesních ploch (Obr 1.2.27 a Obr. 1.2.28). Druhý nejvyšší podíl měla v tomto
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území orná půda, její plochy se však postupně snižovaly na úkor vodního díla, lesů,
zastavěných ploch a rekreačních ploch. Shodně jako u dalších dvou vodních nádrží byl i u
Vranovské přehrady zaznamenán dlouhodobý pokles podílu trvalých travních porostů.
Skokový nárůst podílu výměry vodních ploch spojený s budováním vodní nádrže byl
zaznamenán už na mapě z roku 1933 (Tab. 1.2.9). Při budování přehrady byla zatopena obec
Bítov, jejím obyvatelům bylo umožněno se přestěhovat do nové vesnice Bítov v těsném
zázemí vodní nádrže. Významným fenoménem je v tomto území rekreace, zastoupená
chatovými koloniemi, kempy a dalšími rekreačními objekty, které jsou velmi často umístěny
necitlivě přímo na březích vodní nádrže.

Obr. 1.2.29 Využití krajiny u Brněnské přehrady a jejího zázemí v roce 1836-1838 a 2010

Tab. 1.2.10 Vývoj využití krajiny v okolí Brněnské přehrady (podíl v %)
Kategorie využití krajiny

1836–1838

1876

1933, 1945

1953

1991–1992

2010

orná půda

35,8

40,8

40,1

35,9

22,1

18,8

trvalý travní porost

13,5

8,3

6,2

1,4

2,3

3,4

0,0

0,1

0,3

0,8

0,1

0,0

47,6

47,0

45,4

47,2

44,7

44,0

vodní plocha

2,0

2,0

5,6

10,1

10,1

9,5

zastavěná plocha

1,1

1,8

2,4

3,0

8,4

9,6

rekreační plocha

0,0

0,0

0,0

1,6

12,3

14,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

zahrada a sad
les

Celkem

Střední část okolí Brněnské přehrady s vrchovinným reliéfem byla vždy zalesněná,
podíl lesů byl ve všech šesti sledovaných obdobích oproti dalším kategoriím využití krajiny
nejvyšší a mírně klesal až v posledních letech, především díky budování rekreačních areálů
(Tab. 1.2.10). Nejvýraznější změny ve vývoji využití krajiny byly evidovány u orné půdy a
trvalých travních porostů (Tab. 1.2.10, Obr. 1.2.29), v obecné shodě s dlouhodobým vývojem
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využití krajiny v ostatních územích jižní Moravy a zázemí měst. Jejich klesající podíl byl
způsoben budováním vodního díla (zaplavením území), ale i budováním rekreačních ploch a
rozšiřováním zastavěných ploch. Nárůst podílu vodních ploch byl zaznamenán v letech 1933
a 1945, jedna část území již na mapovém listu z roku 1945 má zaznamenánu hladinu vodní
nádrže, zatímco na mapě z roku 1933 je ještě zakreslena původní obec Kníničky těsně před
jejím zatopením. Pokles významu vodohospodářské funkce nádrže (nevyužívání jako zdroje
pitné vody pro Brno), vedl k posílení rekreační funkce vodní nádrže a jejího zázemí. To se
projevilo i v postupném růstu podílu rekreačních ploch (až na 14,7 %).

Obr. 1.2.30 Využití krajiny u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí v roce 1841

Obr. 1.2.31 Využití krajiny u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí v roce 2010
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Tab. 1.2.11 Využití krajiny u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí (podíl v %)
Kategorie využití krajiny
1841
1876 1933, 1945
1954–1955
1991

2010

orná půda

41,9

46,1

43,0

47,5

40,4

38,5

trvalý travní porost

33,9

29,9

30,0

24,6

3,0

4,7

zahrada a sad

0,3

0,2

0,2

0,7

4,2

1,8

vinice

3,6

3,5

4,9

3,0

3,7

4,1

15,5

15,4

16,2

17,3

5,6

8,4

vodní plocha

2,6

2,5

2,2

3,1

38,3

37,0

zastavěná plocha

2,2

2,4

3,4

3,7

4,3

4,9

rekreační plocha

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,6

ostatní plocha

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

les

Celkem

V okolí vodního díla Nové Mlýny byl vždy vysoký podíl ploch orné půdy (Tab. 1.2.11,
Obr. 1.2.30). Budováním vodního díla tento podíl poklesl, protože došlo k zaplavení části
ploch orné půdy (Obr. 1.2.31). Nejvýraznější změny byly evidovány u kategorie trvalý travní
porost (Tab. 1.2.11). Zatímco v roce 1841 tvořily trvalé travní porosty 33,9 % území, v letech
1954–1955 už jen 24,6 %. Tento pokles souvisel s intenzifikací zemědělství a obecně
s nástupem agrární revoluce. Budováním vodního díla Nové Mlýny zaniklo přibližně 1 800 ha
trvalých travních porostů. Dynamický pokles podílu byl zaznamenán i u lesních ploch. Došlo
zde k zatopení rozsáhlých ploch cenných lužních lesů (asi 1 000 ha). Podíl vodních ploch se
zvýšil skokově vybudováním vodního díla Nové Mlýny, které bylo dokončeno na konci 80. let
20. století. Budování vodního díla vedlo k zániku obce Mušov. Postupný růst ostatních
zastavěných území odpovídal hodnotám z okolních studovaných území. Rekreační plochy na
rozdíl od vodní nádrže Brno nemají v tomto území tak vysoký podíl a význam, přesto
v posledních letech zaznamenávají růst. Nejvýznamnější rekreační plochy jsou soustředěny
především do oblasti Pasohlávek, kde již při budování vodního díla vnikl kemp, včetně
samostatných vodních lagun po těžbě písku a štěrku. V posledních letech se i díky využití
termálních pramenů v okolí kempu vybudovali wellness zařízení, obytné objekty a rozsáhlý
areál akvaparku. Zázemí vodního díla Nové Mlýny má převážně zemědělský charakter, o
čemž svědčí i poměrně významný podíl ploch vinic a sadů.
Certifikace specializovaných map
Mapy změn využití krajiny byly odevzdány v roce 2015 jako dílčí výstupy projektu
typu N-map (mapa se specializovaným obsahem) na Ministerstvo kultury. Mapy byly na
žádost odborných orgánů Ministerstva kultury doporučeny k certifikaci u některého jiného
odborného orgánu. Na základě této informace byl osloven Státní pozemkový úřad, který
dodal konkrétní požadavky k certifikaci mapových podkladů. Pro účely certifikace map na
státním pozemkovém úřadě bylo nezbytné pořídit posudky od zástupců státní správy a od
odborníků z daného vědeckého oboru.
Odborné posudky zpracovali:
 RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká
fakulta, Katedra geografie
 Ing. Michal Boušek, Ing. Michal Cibulka, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
životního prostředí, Oddělení vodního a lesního hospodářství
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Osvědčení o certifikaci map se specializovaným obsahem byla vydána Státním
pozemkovým úřadem a Ministerstvem zemědělství.
V srpnu roku 2016 byly na Státním pozemkovém úřadu certifikovány čtyři mapy se
specializovaným obsahem zabývající se změnami krajinného pokryvu:
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno – osvědčení 8/2016 – SPU/0
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.
Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny – osvědčení 7/2016 – SPU/0
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov – osvědčení 10/2016 – SPU/0
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.
Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny
– osvědčení 7/2016 – SPU/0
autorský kolektiv: Mlejnková, H., Uhrová, J., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.
Tyto specializované mapy jsou veřejně přístupné na webových stránkách projektu:
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi.
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.
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1.2.5 Změny krajinného pokryvu – P. Halas, J. Lacina
Výsledky tématu Změny krajinného pokryvu byly prezentovány společně s úzce
souvisejícícm tématem o změnách využití krajiny v zázemí vodních nádrží na konferencích
Říční krajina 10 a na XXXII. Mikulovském sympoziu a v jejich sbornících:
 Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit. I. 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro
řeky, 2014, s. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.
 Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2014. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich zázemí. In 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 978-8086931-99-4.
V poslední etapě projektu byly výsledky bádání zpracovány pro prezentaci na výstavě a
do katalogu výstavy v následujících kapitolách:
 10. Příroda okolo Brněnské přehrady (čb-str. 19–20, bar-str. 51–56).
 11. Aluviální louky jižní Moravy (čb-str. 21–22, bar-str. 57–62).
 27. Proměny krajiny údolí Dyje v díle malířů krajinářů a současné fotografii (čb-str. 52–54,
bar-str. 165–174).
V knize je toto téma prezentováno v kapitolách:
 Jan Lacina - Petr Halas: Proměny krajiny údolí Dyje v díle malířů krajinářů a současné
fotografii, s. 78–85.
 Petr Halas: Aluviální louky jižní Moravy, s. 217–224.
 Jan Lacina: Krajina Vodního díla Nové Mlýny v literatuře, výtvarném umění, fotografiích a
filmu, s. 230–233.
V průběhu prvního roku řešení (2013) projektu jsme započali s pořizováním
fytocenologických zápisů v T1.7 kontinentálních zaplavovaných loukách (CHYTRÝ a kol. 2001)
a současně ověřováním zmapovaných segmentů tohoto biotopu v jihomoravských úvalech.
Věnovali jsme se především širší oblasti jihomoravských úvalů, a to z toho důvodu, že v okolí
vybraných údolních nádrží bylo dochovalých biotopů aluviálních luk málo a druhově byly
natolik odlišné, že by jejich pozdější statistické srovnávání nebylo vhodné.
Před terénním průzkumem dosud existujících segmentů aluviálních luk jsme využili
existujících databází, které byly doplněny vlastními nálezy vhodných lokalit. Vycházeli jsme z
dostupných map (www1 – AOPK ČR) na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a
vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR 2012). Byly používány 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.
Fytocenologické zápisy byly 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. Terénní výzkum
probíhal od konce dubna do podzimu, fytocenologické snímkování do první seče v průběhu
června. Fytocenologické snímky byly pořizovány metodou curryšsko-monpellierské školy a
výskyt druhů cévnatých rostlin byl kvantifikován pomocí rozšířené devítičlenné BraunBlanquetovy stupnice abundance a dominance (WESTHOFF a van der MAAREL 1978), byly
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zaznamenávány pouze cévnaté rostliny. Pro jednotnost a možnost pozdějších analýz byly
fytocenologické plochy vymezovány na čtvercových plochách 16 m2 (Obr. 1.2.32),
umísťovány byly náhodně, některé plochy byly vybírány i subjektivně. Na každé ploše byl
odebrán směsný vzorek půdy pro pozdější stanovení pH půdy. V roce 2013 bylo celkem
pořízeno 53 fytocenologických zápisů, jejich lokalizace je zobrazena na Obr. 1.2.33, jejich
souřadnice jsou uvedeny v dílčích zprávách o výzkumu jihomoravských aluviálních luk,
předávaných každoročně na základě smluv s Ústavem geoniky AV ČR,v.v.i., pobočka Brno.

Obr. 1.2.32 Fytocenologické zápisy byly pořizovány na plochách 4×4 m

Obr. 1.2.33 Plochy fytocenologických zápisů pořízených v roce 2013 v jihomoravských úvalech. Zdroj
mapy: Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>
67

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

K pozoruhodným nálezům v průběhu prvního roku zpracovávání tématu jsme
zaznamenali některé velmi vzácné kriticky ohrožené druhy v cenných loukách, ale také
příklady již značně znehodnocených, nevhodným hospodařením degradovaných biotopů.
K nejvzácnějším zaznamenaným druhům (v rámci celého období) patří hrachor bahenní
(Lathyrus palustris) a sítina tmavá (Juncus atratus) v katastru Nejdku.
Výše zmíněné kriticky ohrožené druhy se ve většině aluviálních luk nevyskytují také
z toho důvodu, že jsou často jednorázově sečeny na rozsáhlých plochách a neumožňují
zejména vysokým bylinám vytvářet semena a obnovovat generativní cestou. Na Obr. 1.2.34
je ukázka jednorázově sečené aluviální louky z okolí Lednice a na Obr. 1.2.35 již značně
druhově degradovaná louka s dominancí nežádoucích ruderálních druhů.

Obr. 1.2.34 Aluviální louka nedaleko lednického zámeckého parku. Kvůli jednorázovému sečení se
některé druhy aluviálních luk jako ohrožený kosatec sibiřský (Iris sibirica) mohou prosadit jen velmi
omezeně.
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Obr. 1.2.35 Druhově výrazně ochuzená, nevhodným hospodařením degradující, louka s dominancí
expanzivní chrastice rákosovité (Phallaris arundinacea) a pcháče rolního (Cirsium atvense), které
eliminovaly nebo zcela vytlačily ohrožené druhy rostlin.

Mapování a pořizování fytocenologických zápisů probíhalo v roce 2014 obdobně, jako
v roce 2013. V roce 2014 bylo celkem pořízeno 85 fytocenologických, jejich rozmístění je na
Obr. 1.2.36.

Obr. 1.2.36 Lokalizace fytocenologických ploch pořízených v letech 2013 a 2014 v Dyjsko-svrateckém
a Dolnomoravském úvalu. Zdroj mapy: Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>
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V průběhu roku 2014 jsme většinu fytocenologických zápisů a mapování prováděli
v nivě řeky Dyje. Ze vzácných a kriticky ohrožených druhů jsme ojediněle v okolí Lednice a
Podivína zaznamenali violku vyvýšenou (Viola elatior). Nezřídka jsme zjistili, že zejména malé
lesní luky bývají druhově poměrně bohaté a minimálně degradované (Obr. 1.2.37). Naopak
některé luční celky v blízkosti regulovaných částí řek nebo polí v průběhu posledních několika
málo let zcela zdegradovaly. Příkladem mohou být lokality poblíž Rohatce, kde po původní
harmonické krajině zůstal pouze půvabný lesní okraj se starými duby (Quercus robur),
sklánějícími se nad mrtvé rameno oživené vzácnými druhy vodních rostlin.

Obr. 1.2.37 Malá lesní louka v katastru Přítluk je ukázkou uchování druhově bohatého společenstva,
které bylo ušetřeno intenzivnímu využití. V blízkosti se navíc nacházejí mrtvá ramena s vodou, na
rozdíl od regulacemi ovlivněné hladiny spodní vody podél břehů Dyje.

V roce 2015 bylo celkem pořízeno 72 fytocenologických, zobrazeny jsou na
Obr. 1.2.38. Za dosavadní dobu řešení projektu bylo celkem pořízeno 211 fytocenologických
zápisů.
Při vyhodnocování kvality aluviálních luk jihomoravských úvalů v průběhu
předchozího průzkumu, při němž jsme do té doby 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. Na jaře roku 2015 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
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pořídili pouze dva fytocenologické zápisy. Obdobně jsme postupovali i na Moravě při
snímkování aluviálních luk, které jsme v předchozích letech pro degradaci nesnímkovali.
V průběhu terénních prací byla pořizována fotodokumentace některých lokalit a
význačných druhů rostlin. Roku 2015 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 a kol. 2014, 2015). Plánovali jsme, že dokumentační
fotografie rostlin doplníme i o profesionální fotografie Josefa Ptáčka na výstavě k projektu
v roce 2016.

Obr. 1.2.38 Lokalizace fytocenologických ploch pořízených v letech 2013 až 2015 v Dyjsko-svrateckém
a Dolnomoravském úvalu. Zdroj mapy: Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>

Zjištění vyplývající ze srovnání jihomoravských a slovenských lokalit aluviálních luk
ponecháváme, až na souhrnné srovnání z roku 2016 viz dále. Z pozoruhodných terénních
zjištění v roce 2015 stojí za zmínku např. zaznamenání vzácného plaménku celolistého
(Clematis integrifolia), na slovenských lokalitách, na nichž je dosud relativně hojný, zatímco
na jižní Moravě je považován cca 100 let za vyhynulý. Tradiční využití aluviálních luk k pastvě
uherského stepního skotu jsme zaznamenali ve Východoslovenské nížině.
V roce 2016 bylo pořízeno 38 fytocenologických zápisů (Obr. 1.2.39). Za dobu řešení
projektu jich bylo pořízeno celkem 249.
Na Slovensku je vymapováno pouze 73 lokalit společenstva Cnidio dubiiDeschampsietum cespitosae. V průběhu roku 2016 jsme na jaře pořídili dalších 28
fytocenologických zápisů na 13 lokalitách slovenského Pomoraví a v nivě Žitavy a Váhu u
Palárikova.
Fytocenologické zápisy byly zpracovány v programu EXCEL, byl spočítán počet a podíl
druhů podle csr strategií podle databáze Biolflor (KLOTZ a kol. 2003), doplněné podle práce
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Frank a kol. (1988), dále počet diagnostických druhů daných biotopů podle Chytrý a kol.
(2010), počet druhů červeného seznamu (GRULICH 2012). Pro odhalení variability a
uspořádání v druhovém složení vegetačních dat jsme použili detrendovanou korespondenční
analýzu (DCA) a parciální korespondenční analýzu (PCA). Do grafu analýzy PCA jsme pro lepší
pochopení vztahu druhového složení k charakteristikám prostředí nezávisle promítli
Borhidiho indikační hodnoty (BORHIDI 1995). Statistické analýzy a grafické výstupy byly
provedeny v programu R (R Core Team 2016), mnohorozměrné analýzy v balíku vegan
(Oksanen a kol. 2016).

Obr. 1.2.39 Lokalizace fytocenologických ploch pořízených v letech 2013–2016 v Dyjsko-svrateckém a
Dolnomoravském úvalu. Zdroj mapy: Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>

Výsledky výzkumu aluviálních luk
V průběhu čtyřletého průzkumu aluviálních luk v Dyjskosvrateckém a
Dolnomoravském úvalu se nám podařilo navštívit téměř všechny segmenty v rámci vrstvy
mapování biotopů Natura 2000, která je dostupná na www1. Zapsali jsme na nich celkem
185 fytocenologických snímků. V rámci celé zkoumané oblasti se jedná o cca 860 ha
rozdrobených do cca 350 celků.
K posouzení širšího kontextu rozšíření a druhové bohatosti aluviálních luk pomohlo,
že jsme tatáž společenstva studovali i na Slovensku. Tam jsme v průběhu let 2015 a 2016
navštívili lokality od dolního Pomoraví, Podunajské nížiny, Jihoslovenské kotliny (povodí
Ipeĺu) a Východoslovenské nížiny. Velmi nás překvapilo, jak malý plošný rozsah tam mají
aluviální louky svazu Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae, dále malý počet lokalit
v jednotlivých oblastech a především převážně nízká druhová bohatost navštívených luk.
Výjimkou je pouze dolní Pomoraví, které však přirozeně navazuje na oblast jihomoravských
úvalů.
Na základě výsledků docházíme k závěru, že výrazně ohrožený biotop aluviálních luk
svazu Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae je v česko-slovenském kontextu výrazně
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vzácnější a ohroženější, než bychom mohli tušit ze samostatného zpracování jihomoravských
luk. Dolní Pomoraví tak bezesporu patří k nejvýznamnější oblasti výskytu kontinentálních
zaplavovaných luk T1.7 v České i Slovenské republice. K našemu velkému překvapení se nám
jevil stav mnohých lokalit slovenských aluviálních luk bezútěšný. Velká část z navštívených
luk byla výrazně degradovaná (ruderalizací, vysušením), v některých případech doseta
komerčními druhy trav, mnohdy změnou druhového složení zanikly. Fytocenologické zápisy
jsme proto pořídili i na degradovaných loukách. Z obrázků 17 a 18, zejména z mezních
hodnot počtu diagnostických druhů (Obr. 1.2.40) a celkového počtu cévnatých druhů
(Obr. 1.2.41) na plochách zápisu jednoznačně vyplývá, že slovenské lokality jsou zřetelně
chudší. Pro počet diagnostických druhů na plochách mapovaných jako kontinentální
zaplavované louky T1.7 je na jižní Moravě maximum 15 druhů, na Slovenskou 10, minimální
počet diagnostických druhů v zápisu na jižní Moravě je nula, na Slovensku rovněž nula.
Nutno podotknout, že některé lokality pozbyly kvalit mapovaného biotopu a jejich
osnímkování sloužilo jako doklad současného stavu a vzorek k následné analýze.
Obdobně u celkového počtu cévnatých druhů, na jižní Moravě měl druhově
nejbohatší zápis 56 položek (průměr 37), na Slovensku 51 (průměr 26), druhově nejchudší
pak na jižní Moravě 10 druhů, na Slovensku pouze tři druhy.

Obr. 1.2.40 (vlevo) Srovnání počtu diagnostických druhů v biotopu kontinentálních zaplavovaných luk
T1.7 na jižní Moravě a na Slovensku
Obr. 1.2.41 (vpravo) Srovnání počtu všech druhů cévnatých rostlin v biotopu kontinentálních
zaplavovaných luk T1.7 na jižní Moravě a na Slovensku

Z výstupu parciální korespondenční analýzy (PCA) (Obr. 1.2.42 a 1.2.43) je patrné, že
počet diagnostických druhů kontinentálních zaplavovaných luk a blízkých biotopů
kontinentální vysokobylinné vegetace T1.8 a střídavě vlhkých bezkolencových luk T1.9 i
celkový počet druhů rostou s vyšší půdní reakcí, nižší vlhkostí a úživností. Jak je patrné z obr.
20, s růstem gradientu vlhkosti a živin je zastoupena např. chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), která doprovází degradované, ruderalizované louky, případně je to vyšší podíl
vysokých ostřic indikující dlouhodobější podmáčení a nižší druhovou bohatost.
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Obr. 1.2.42 Parciální korespondenční analýza všech ploch z jižní Moravy a Slovenska s pasivně
promítnutými proměnnými: Borhidiho indikační hodnoty (B.) pro kontinentalitu (***), teplotu (**),
vlhkost (***), půdní reakci (***), živiny (***), salinitu (*), celkový počet druhů (***), počet
diagnostických druhů T1.7 (***) a souhrnný počet diagnostických druhů biotopů T1.7, T1.8 a T1.9
(***). Úrovně signifikance: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Obr. 1.2.43 Parciální korespondenční analýza všech ploch z jižní Moravy a Slovenska s pasivně
promítnutými proměnnými: Borhidiho indikační hodnoty (B.) pro kontinentalitu (***), teplotu (**),
vlhkost (***), půdní reakci (***), živiny (***), salinitu (*), celkový počet druhů (***), počet
diagnostických druhů T1.7 (***) a souhrnný počet diagnostických druhů biotopů T1.7, T1.8 a T1.9
(***). Úrovně signifikance: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Vzácné druhy byly při analýze
podváženy.
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Prezentace výsledků na výstavě
V rámci výstavy k projektu jsme zpracovali celkem devět velkoformátových panelů,
z nichž dva byly zaměřeny na přírodu a luční vegetaci v zázemí vodní nádrže Brno a Nové
Mlýny, včetně jihomoravských úvalů, sedm samostatných panelů potom sloužilo ke srovnání
grafik a krajinomaleb malířů se současným stavem. Věnovali jsme se autorům, kteří působili
v území dnešní vodní nádrže Vranov. Ukázky uvádíme na Obr. 1.2.44 a 1.2.45). Podobně,
jako jsme se tomuto tématu věnovali s kolegy dříve (LACINA a kol. 2014, 2015) na obdobně
zaměřených výstavách, srovnávali jsme tehdejší stav se současností a zabývali se i detaily
z přírodovědného hlediska.

Obr. 1.2.44 Panely použité na výstavě k projektu: Karel Gödel (1910), Želetavka pod Bítovem a Oskar
Slavíček (1932), Kostel sv. Václava ve starém Bítově.
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Obr. 1.2.45 Panely použité na výstavě k projektu: Adolf Friedrich Kunike (kol. r. 1833), Zřícenina
Cornštejn a Roman Havelka (kol. r.r1930): Podzim na Bítově
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1.2.6 Stanovení povodňového ohrožení – L. Smelík, M. Dzuráková
Cílem této části projektu bylo vyhodnotit potenciální povodňové ohrožení obcí Bítov,
Mušov a Kníničky do doby, než zmizely pod hladinou vybudovaných vodních nádrží.
Bylo dohodnuto, že potenciální povodňové ohrožení obcí bude stanoveno dle
metodiky Drbala a kol. (2012) která byla vyvinuta ve VÚV TGM, v.v.i., v Brně v rámci procesu
implementace tzv. Povodňové směrnice EU do legislativních podmínek ČR. Nevyhnutnou
podmínkou pro modelování a výpočet však byla existence relevantních podkladů a dat pro
odvození nebo rekonstrukci potřebných vstupních parametrů výpočtu, zejména dostatečně
podrobný a přesný model terénu před zatopením obcí nádržemi.
Výsledky tématu Stanovení povodňového ohrožení byly prezentovány na
konferencích Říční krajina 10 a na XXXII. Mikulovském sympoziu a v jejich sbornících:
 Smelík, L., Dzuráková, M. 2014. Problematika podkladových materiálů pro stanovení
původní kapacity koryta zatopeného nádrží. In Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno:
Koalice pro řeky, 2014, s. 102-107. ISBN 978-80-260-7099-3.
 Smelík, L., Dzuráková, M. 2014. Stanovení orientační kapacity koryt před zatopením
jihomoravskými nádržemi dle historických podkladů. In 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.


Téma bylo v roce 2016 zpracováno formou informačnío článku do časopisu VTEI:
Dzuráková, M., Smelík, L., Mlejnková, H. 2016. Povodně a sucho v zatopených obcích jižní
Moravy, jak je zachytily dobové kroniky, fotografie a vyprávění. VTEI. 2016/4, s. 32-35,
ISSN 0322-8916.

V poslední etapě projektu byly výsledky práce zpracovány pro prezentaci na výstavě a do
katalogu výstavy v následujících kapitolách:
 29. Povodňové ohrožení obce Mušov (čb-str. 59–60, bar-str. 183–186).
 30. Povodňové ohrožení obce Kníničky (čb-str. 61–62, bar-str. 187–189).
 31. Povodňové ohrožení obce Bítov (čb-str. 63–64, bar-str. 190–194).
V knize je toto téma prezentováno v kapitolách:
 Lukáš Smelík - Miriam Dzuráková: Povodňové ohrožení obce Bítov, s. 86–91.
 Lukáš Smelík - Miriam Dzuráková: Povodňové ohrožení obce Kníničky, s. 134–138.
 Lukáš Smelík - Miriam Dzuráková: Povodňové ohrožení obce Mušov , s. 225–229.
Hlavním cílem prací v roce 2013 proto byla analýza požadavků na podklady, které
jsou nutné jako vstupní data do analýzy povodňového ohrožení a jejich postupné získávání.
Cenným a zároveň jedinečným zdrojem informací se ukázaly být hlavně dobové
kroniky obcí, historické fotografie zachycující mnohé povodňové události a vyprávění
pamětníků. Nezbytným podkladem byly projektové dokumentace Vranovské přehrady (obec
Bítov), vodního díla Nové Mlýny (obec Mušov) a Brněnské přehrady (obec Kníničky). Při
řešení byly postupně využity i dílčí výstupy kapitol „Historický vývoj tras vodních toků“ a
„Změny způsobu využívání krajiny se zaměřením na zemědělskou činnost“.
V roce 2014 se práce soustředili zejména na přípravu digitálních modelů terénu obcí
a jejich okolí ze získaných dobových mapových podkladů. U lokality Bítov se ukázalo, že
existující historické topografické mapy nejsou dostatečně podrobné na to, aby z nich mohl
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být sestrojen model terénu, který by mohl vstupovat do výpočtů povodňového ohrožení.
Výkresová dokumentace ani geodetické zaměření bohužel nebyly k dispozici. Proto se v této
lokalitě práce primárně soustředily na odhad orientační kapacity koryta toku, který vycházel
hlavně z informací manipulačního řádu Vranovské přehrady (N-leté průtoky), ze zápisů
v kronikách a z dobových fotografií. Protože se v průběhu necelých čtyř let podařilo nakonec
získat velké množství fotografií Bítova, byl v roce 2016 dodatečně realizován alespoň
potenciální teoretický odhad plošného rozsahu povodní, které mohly být v dané lokalitě
dosaženy při povodních s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.
V letech 2015 a 2016 bylo kvantifikováno povodňové nebezpečí a stanoven odhad
míry povodňového ohrožení pro obec Mušov a následně byly obdobné výpočty provedeny i
pro Kníničky. Výpočty povodňového ohrožení u obou obcí byly v tomto období několikrát
aktualizovány a zpřesňovány, a to na základě dalších a dalších podkladů nebo vyprávění
pamětníků, které se postupně dařilo získávat.
Povodňové ohrožení obce Bítov
Život a historie zatopené obce Bítov jsou zachyceny především v Pamětní knize
městyse Bítova od roku 1923 (SOkA Znojmo, Fond AM 16) a rovněž v textech Správy
osvětové besedy v Bítově s názvem Starý Bítov (SOkA Znojmo, Starý Bítov). Texty doprovází
sérii diapositivů (Obr. 1.2.46) z let 1928-1932, které mapují obec až do doby jejího zatopení
Vranovskou přehradou. Najdeme zde i popisy povodňových situací, které obec sužovaly
zejména v jarních obdobích.

Obr. 1.2.46 Ledová zácpa za Adamovými v roce 1929 (Archiv diapozitivů obce Bítov)
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Odhad potenciálního plošného rozsahu povodní
Z období před výstavbou Vranovské nádrže nebyly pro lokalitu původní obce Bítov
nalezeny topografické mapy v takové kvalitě a potřebném prostorovém rozsahu, aby z nich
bylo možné sestrojit relevantní a pro modelování dostatečně přesný historický digitální
model terénu, který je potřebný pro stanovení povodňového ohrožení.
Protože ale bylo pro Bítov postupně získáno velké množství fotografických podkladů,
zejména z archivu obce Bítov, NPÚ v Brně a Moravského zemského archivu, bylo možné
rekonstruovat tvar a přibližné rozměry koryta Želetavky. To bylo provedeno ve 14
charakteristických příčných profilech (charakterizují rozměry a tvar koryta a okolí, profily jsou
cca 100 metrů od sebe). První profil je na soutoku s Dyjí a poslední ve vzdálenosti 1,3 km
proti proudu v místě, kde se od Želetavky odděloval náhon. Do výpočtu byly zahrnuty i oba
mosty (u hospody a u kostela). Tvar koryta byl proměnný, protože ještě nedošlo k jeho
systematické úpravě. Podélný sklon dna koryta byl orientačně stanoven hodnotou 4 ‰ z
historické topografické mapy z roku 1985, ve které jsou po dvou metrech uvedeny izolinie
hloubek (místa se stejnou hloubkou vody) v nádrži. Na dně koryta se nacházel hrubý štěrk a
převážně kameny a občasné valouny. Na bermách a strmých svazích a kamenných zídkách
byla neudržovaná tráva, občas stromy a keře. S pomocí tabulek byly odvozeny
nejpravděpodobnější hodnoty součinitele drsnosti. Povodňové průtoky s dobou opakování 5,
20 a 100 let byly získány z manipulačního řádu (Povodí Moravy, s.p. 1983b), průtok Q 500 byl
stanoven extrapolací.
Výsledkem výpočtů je potenciální teoretický odhad plošného rozsahu povodní, které
mohly být v dané lokalitě dosaženy (Obr. 1.2.47).
Lze usuzovat, že lokalita Bítov na Želetavce byla v době před zatopením přehradou v
řešeném úseku kapacitní cca na 20-letou vodu (průtok, který je statisticky dosažen nebo
překročen jednou za 20 let). V oblasti hospody bylo koryto toku kapacitní pouze na cca 5letou vodu. K rozsáhlejšímu zaplavení domů docházelo až při stoleté vodě, kdy byly v horní
části obce a v prostoru pod hradem zaplaveny objekty na levém břehu. Na pravém břehu
mohla být postižena povodněmi větší část domů na náměstí. Kostel a přilehlé objekty byly
spolehlivě chráněny vysokou kamennou zdí. Výpočtem se nepotvrdilo přelití mostů, proud
vody ale mohl strhnout jejich dřevěnou konstrukci. Zápisy v kronice potvrzují, že k tomu
pravidelně docházelo.
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Obr. 1.2.47 Odhad rozlivů – plošného rozsahu povodní v lokalitě Bítov s využitím historických
podkladů (podklad: georeferencovaná mapa stabilního katastru, Archivní mapy, upraveno)

Povodňové ohrožení obce Kníničky
Historické povodně, kterými byla obec Kníničky postižena, jsou zachyceny především
v kronice obce s názvem Pamětní kniha hasičského sboru v Kyničkách a v publikacích
Zřídkaveselého, např. (2006).
Nejčastější příčinou povodně bylo náhlé oteplení a rychlé tání sněhu. Povodně však
přicházely jako důsledek dlouhotrvajících dešťů i v létě. V kronice se několikrát objevuje
zmínka i o povodních z přívalových srážek, např. v roce 1899, 1924, 1927. Ani rozestavěná
Brněnská přehrada nebyla ušetřena povodňových událostí. Povodně zde způsobily třikrát
značné materiální škody, a to v letech 1937 (Obr. 1.2.48) a 1939. Další povodeň v listopadu
roku 1939 byla už přehradou do značné míry zadržena. Jak povodně, tak i sucha vnímali
obyvatelé Kníniček jako přirozenou součást svých životů a počítali i s tím, že přijdou o část
úrody.
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Obr. 1.2.48 Dělníci na staveništi Brněnské přehrady za povodně v létě 1937 (zdroj: archiv MČ BrnoKníničky)

Pro koryto Svratky v Kníničkách se nepodařilo najít geodetické zaměření před
zatopením údolí. Po několika návštěvách v archivech, zejména v Archivu města Brna, Povodí
Moravy, s.p. a v NPÚ v Brně, byly získány nezbytné informace pro orientační stanovení
kapacity koryta. Mnoho fotografií bylo získáno od městské části Brno-Kníničky, kde
shromažďují fotografie z různých archivů a od občanů této městské části. Archivních snímků
z povodní se příliš nedochovalo. Doplňující informace byly získány v Pamětní knize
hasičského sboru v Kyničkách (AMBROŽ 1924).
Rozměry koryta řeky Svratky v jednotlivých charakteristických profilech, mostu, jezu a
náhonu ve starých Kníničkách byly stanoveny odborným odhadem z historických fotografií
zachycujících obec. Pro upřesnění byla použita historická ortofotomapa obce z 30. let 20.
století ze sbírky NPÚ v Brně, která byla v té době novinkou. Přínosnou byla i katastrální mapa
obce (SOkA Brno-venkov).
Kapacita koryta byla stanovována na části koryta od hráze přehrady po úsek nad
horním koncem obce v celkové délce cca 2,3 km. Příčné profily vedené vlastním korytem a
inundacemi (území mimo koryto, kde se očekává rozliv během povodně) byly umístěny po
100 m. Problémem se ukázalo být použití historického modelu terénu lokality starých
Kníniček z období před výstavbou Brněnské nádrže. Ten byl v rámci projektu vytvořen
digitalizací vrstevnic katastrální mapy z roku 1938 (ČÚZK) s rozlišením 5 m. Mapa však
neměla dostatečnou výškovou ani polohovou přesnost, zejména v blízkosti vodního toku
Svratky. Pro stanovení kóty dna koryta tak posloužily geologické profily v místě projektované
přehrady u Kyniček (BAŽANT 1926). Od tohoto místa byl dále proti toku Svratky odvozen
podélný profil dna koryta. Ten byl sestaven na základě stanovení průměrného podélného
sklonu toku, odhadu výšky jezu v obci a historické topografické mapy, ve které jsou po dvou
metrech uvedeny izolinie hloubek v nádrži (BAŽANT 1926). Z geologických profilů se lze
dozvědět, že na dně byl převážně hrubý písek a štěrk. Na bermách a svazích byla většinou
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tráva, občas stromy a keře. S pomocí metodiky výpočtu součinitele drsnosti (Smelík 2015)
byly odvozeny nejpravděpodobnější hodnoty součinitele drsnosti.
Povodňové průtoky byly uvažovány z publikace Šlezingra (1998) a porovnány
s hodnotami z manipulačního řádu Brněnské přehrady (Povodí Moravy, s.p. 2008), 500-letý
průtok byl stanoven extrapolací.
Z upravených dat DMT a nadmořských výšek hladin v příčných profilech byly pro
scénáře s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let namodelovány hloubky vody v rozlivu pro
celé hodnocené území. Následně, v souladu s metodikou Drbala a kol. (2012) byla stanovena
míra povodňového ohrožení pro každý ze čtyř hodnocených scénářů. Výsledná mapa odhadu
míry povodňového ohrožení lokality Kníničky (Obr. 1.2.49) pak vyjadřuje maximální hodnotu
ohrožení v každém bodu posuzované plochy.
Z výsledného rozložení míry povodňového ohrožení je patrné, že před stavbou nádrže
byly vysokou mírou povodňového ohrožení dotčeny domy v blízkosti náhonu, tj. na úrovni
jezu a pod ním. To potvrzují i informace z kroniky, že i za menších povodní se koryto, kromě
úseku u mostu, brzy rozlévalo do okolí. Ohroženy byly i domy v blízkosti levého břehu
Svratky na horním konci obce. Potvrdily se informace uvedené v kronikách, že voda při
větších povodních zaplavovala školu a kovárnu. Most sice nebyl přeléván, ale cesta, která k
němu vedla, ano. Pole a louky byly zaplavovány nad obcí i pod obcí. Tam ale voda nepůsobila
zásadní škody, resp. počítalo se s nimi. Často byly zaplavovány i pozemky mezi náhonem na
mlýn a Svratkou.

Obr. 1.2.49 Odhad míry povodňového ohrožení v lokalitě Kníničky
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Povodňové ohrožení obce Mušov
Obec Mušov byla ve své historii zaplavována téměř každoročně, někdy i několikrát
v jednom roce. Pravidelně se vyskytovaly jarní povodně v období únor až duben, ale ani
lednové povodně nebyly výjimkou. V některých letech přicházely i letní povodně v období
červen až srpen. Vzhledem k plochému terénu docházelo při povodních vždy k zaplavení
velkého území, včetně samotné obce Mušov se silnicí I. třídy a komunikačního spojení
Pasohlávky - Brod nad Dyjí, Dolní Věstonice - Strachotín a Nové Mlýny – Milovice
(Obr. 1.2.50). Záplavy různého rozsahu trvaly průměrně 41 dnů v roce. Po roce 1960 se
období povodňových průtoků prodlužovalo a tyto byly soustředěny obvykle v jednu poměrně
dlouho trvající povodeň (KORDIOVSKÝ 2000). Lidé v obci budovali různé ochranné hrázky,
odvodňovací příkopy a těžili písek z říčního dna. Důsledně udržovali a čistili protipovodňové
systémy. Tam, kde se pravidelně vody vylévaly a držely se dlouho, místní nepěstovali obilí,
ale nechali růst lesy a trávu. Mnoho informací z běžného života obyvatel Mušova je
soustředěno i na stránkách www.pametnaroda.cz, kde jsou k dispozici záznamy z vyprávění
pamětníků. Jejich vzpomínání týkající se povodní v Mušově byly využity i tímto projektem.

Obr. 1.2.50 Letecký snímek povodní ze severozápadního směru (zdroj: fotoarchiv Povodí Moravy,
s.p.)

Stanovení orientační kapacity koryta Dyje a povodňového ohrožení v lokalitě Mušov
K odhadu základních parametrů původního koryta - šířky, hloubky, podélného sklonu
dna a součinitele drsnosti povrchu koryta byly použity historické materiály různé míry kvality,
podrobnosti, přesnosti a kompletnosti. Z výkresových podkladů lze jmenovat výkres situace
s výškovými kótami (Kolektiv autorů 1983a), podélný profil z manipulačního řádu VD Nové
Mlýny (Povodí Moravy, s.p. 2001), příčné řezy mostů a propustků s kótami (Kolektiv autorů
1983a) a historickou katastrální mapu (SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově). Z obrazových
podkladů lze jmenovat historické fotografie z archivů pamětníků (Fotoarchiv p. Zemánkové)
a (Fotoarchiv p. Dubšové) a z veřejných archivů, např.: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem
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v Mikulově, Regionální muzeum v Mikulově a Národní památkový ústav v Brně. Byla využita i
historická ortofotomapa (Historická ortofotomapa 1953), současná ortofotomapa (Mapy) a
letecké snímky z období povodní (Fotoarchiv Povodí Moravy, s.p.). Jednotlivé parametry bylo
nutné podrobit kritickému zhodnocení napříč podklady.
Pro stanovení kapacity koryta byl vybrán profil Dyje v místě silničního mostu na trase
Brno-Vídeň. Toto místo se nacházelo cca 1,7 km nad tehdejším soutokem Dyje se Svratkou a
bylo kritickým profilem pro převádění povodňových průtoků. Koryto Dyje prošlo soustavnou
úpravou a bylo lichoběžníkového tvaru s šířkou 25 m, sklonem svahů cca 1:2 a hloubkou
vody cca 2 m. Dalšími vodohospodářskými objekty, které ovlivňovaly odtokové poměry
v blízkosti Mušova, byly 4 propustky v násypu mezi silničním mostem a obcí. Průměrný
podélný sklon dna koryta se v různých podkladech výrazně lišil. V řešeném úseku byla ale
nakonec po srovnání několika podkladů uvažována hodnota 0,5 ‰ z manipulačního řádu
(Povodí Moravy, s.p. 2001). Podle fotografií se předpokládalo, že svahy koryta byly tvořeny
směsí jílu, hlíny a písku. Na dně byl dle dobových záznamů písek, občasný štěrk nebo kamení.
Na bermách a svazích byla neudržovaná tráva, občas stromy a keře.
Hodnoty povodňových průtoků byly získány z výzkumné zprávy Pavlovského (1991).
Hodnota 500-letého průtoku nebyla extrapolována.
Model terénu pro dané historické období byl vytvořen kombinací výškových poměrů
ze dvou období. První model vznikl vektorizací vrstevnic z vojenské topografické mapy
v měřítku 1:10 000 z 50. let 20. století v prostoru, který je v současnosti zaplaven vodní
nádrží Nové Mlýny a jeho bezprostředním okolí. Zbývající část terénu byla doplněna druhým
modelem, kterým je výškový model vytvořený ze současné databáze ZABAGED® (ČÚZK
2014). Pokud byl rozdíl v průběhu vrstevnic v těchto dvou podkladech v okolí nádrže výrazný,
byl korigován podle historické vojenské mapy. Digitální model terénu byl zpřesněn dle kót
hladin v toku Dyje a v jeho bezprostřední blízkosti.
Výsledná mapa odhadu míry povodňového ohrožení lokality Mušov je na Obr. 1.2.51.
Dle výsledků výpočtu lze předpokládat, že koryto řeky Dyje bylo v řešeném úseku kapacitní
na méně než 1-letou vodu. 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, jejichž ohrožení bylo střední. Domy kolem silnice byly totiž
vyvýšeny nad okolní terén. I povodeň s dobou opakování 5 let by dle výpočtů zasáhla téměř
celé území obce, kromě výše uvedených objektů.
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kostel

Obr. 1.2.51 Výsledná míra povodňového ohrožení v lokalitě Mušov

Závěr
Z dobových kronik, historických fotografií, vyprávění pamětníků a z dalších archivních
zdrojů vyplývá, že původní obce v dnes již zatopených údolích bývaly poměrně často
zaplavovány povodněmi. Obce Mušov a Kníničky byly postiženy povodněmi téměř
každoročně. Obyvatelé obcí se s vodou učili žít a tak si stavěli ochranné zídky, domy na
zvýšených základech, okna a dveře neumísťovali na stranu přiléhající k vodnímu toku,
případně využívali jiná opatření, aby se voda do domů při menších povodních nedostala.
K běžným činnostem patřila i pravidelná a důsledná údržba protipovodňových systémů a
těžba písku z vodních toků. Z kronik vyplývá, že tehdejší lidé vnímali povodně spíše jako
omezení a logistický problém. Stoupající vodu v korytě sledovali a v případě nebezpečí
vyvedli dobytek do bezpečí a cennosti odnesli do vyšších míst. Obce se však potýkaly i
s opačným problémem a to se suchem. Nejednou se stalo, že obec postihla v jarním období
povodeň a pak ji v létě potrápilo sucho. S těmito extrémy počítali a vnímali je jako
přirozenou součást života.
Provedené výpočty rozlivů a míry povodňového ohrožení jsou výsledkem modelování
na základě omezeného množství podkladů. 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 vytvořeného historického digitálního modelu
terénu je limitována informační výtěžností vstupní mapy. Obecně je však práce se všemi
historickými podklady (výkresy, fotografie, plány, atd.), které vedly ke stanovení kapacity
koryt toků, podmíněna jejich kvalitou, podrobností, přesností a komplexností. 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
lokalit.
Mapy povodňového ohrožení mají obecně sloužit občanům k tomu, aby věděli, jakou
míru ohrožení (vysoké, střední, nízké, zanedbatelné) lze očekávat v posuzovaném území.
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Rovněž jsou důležitým podkladem pro územní plánování. V lokalitách, kde je identifikován
potenciál vysoké nebo střední míry ohrožení povodněmi, se obecně nedoporučuje stavět
domy, ale naopak, realizovat protipovodňová opatření s cílem ochránit majetek lidí i je
samotné.

1.2.7 Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů – D. Němejcová,
S. Zahrádková, M. Polášek
Vybudování vodních děl zásadně mění přírodu a krajinu nejen na zaplaveném území,
ale i mimo ně včetně všech struktur a vazeb. V rámci řešení úkolu byla věnována pozornost
třem jihomoravským vodním nádržím – Vranovské, Brněnské a vodnímu dílu Nové Mlýny. Na
územích, která se dnes nachází pod hladinou nádrží, se vyskytovaly specifické akvatické
biotopy vázané na vodní režim krajiny. Ty na zaplaveném území pochopitelně zanikly,
nicméně některé typy existují i v současnosti v blízkém či širším okolí. Se změnami v
biotopech logicky docházelo ke změnám ve struktuře akvatických biocenóz.
Cílem úkolu bylo dokumentovat dopad vybudování vodních nádrží na různé typy
vodních biotopů a na bezobratlé živočichy obývající vodní prostředí. Výsledkem je přehled
strategií a modelových reakcí vodních bezobratlých na změnu životního prostředí.
V rámci řešení projektu byla zpracována rešerše z publikovaných prací,
nepublikovaných pramenů a různých studií sahajících až do začátku 20. století. Na základě
rešerše vztahující se k zájmovým územím a také s využitím historických mapových podkladů
(pokud byly k dispozici v požadované podrobnosti) byla ve vymezeném území, které bylo
stanoveno jako oblast zátopy a zóna cca 1 km od břehové linie, provedena rekonstrukce
výskytu různých typů vodních biotopů a s nimi spjatých vodních bezobratlých živočichů.
Ze všech zjištěných taxonů bylo vybráno několik typických modelových zástupců, na
kterých lze doložit různé strategie a modelové reakce vodních bezobratlých na důsledky
výstavby nádrží. V zásadě je možno rozlišit čtyři základní skupiny vodních bezobratlých podle
jejich reakce:
a) druhy, které na území dnešních nádrží žily, ale s výstavbou nádrží vymizely i z širšího
okolí;
b) druhy, které na území dnešních nádrží žily a s výstavbou nádrží byly vytlačeny do
zbytků přirozených habitatů v blízkém okolí;
c) druhy, které na území dnešních nádrží žily a žijí tam i dnes;
d) druhy, které na území dnešních nádrží nežily a vyskytly se tam až po výstavbě nádrží.
Z analýz vyplynulo, že nejvíce postiženým typem vodních biotopů jsou nížinné říční
biotopy a na ně vázaná fauna. Druhy jepic Ephemerella mesoleuca a Isonychia ignota, které
na území dnešního VD Nové mlýny tvořily poslední žijící populace v ČR (BRABEC 1965), se
zánikem vhodných biotopů na území ČR vyhynuly úplně (ZAHRÁDKOVÁ a kol. 2009). Jepice
podeňka Ephoron virgo, kriticky ohrožený říční druh, má ve sledovaných oblastech jednu z
posledních lokalit v ČR. Mezi velmi postižené biotopy patří také periodické tůně.
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Podkladové materiály z rešeršních prací jsou evidovány v databázi projektu. Výsledky
tématu Problematika nahrazení či zániku přirozených biotopů byly prezentovány na
konferencích Říční krajina 10 a na XXXII. Mikulovském sympoziu a v jejich sbornících:
 Polášek, M., Zahrádková, S., Němejcová, D. 2014. Změna struktury biotopů po výstavbě
Novomlýnských nádrží a důsledky pro modelové druhy vodních bezobratlých. In Říční
krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno: Koalice pro řeky, 2014, s. 92-93. ISBN 978-80-2607099-3.
 Němejcová, D., Zahrádková, S., Polášek, M. 2014. Nenápadný svět vodních bezobratlých
– obraz vývoje krajiny. In 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 978-8086931-99-4.
V poslední etapě projektu byly výsledky studia zpracovány pro prezentaci na výstavě a do
katalogu výstavy v následujících kapitolách:
 6. Zaniklé a ohrožené vodní biotopy, bezobratlí živočichové a Brněnská přehrada (čb-str.
14–15, bar-str. 30–35).
 15. Zaniklé a ohrožené vodní biotopy, bezobratlí živočichové a vodní dílo Nové Mlýny (čbstr. 28–30, bar-str. 81–88).
 23. Zaniklé a ohrožené vodní biotopy, bezobratlí živočichové a Vranovská přehrada (čbstr. 44–45, bar-str. 130–137).
V knize je toto téma prezentováno v kapitolách:
 Denisa Němejcová - Světlana Zahrádková - Marek Polášek: Proměny vodních biotopů,
bezobratlí živočichové a Vranovská přehrada, s. 59–65.
 Denisa Němejcová - Světlana Zahrádková - Marek Polášek: Proměny vodních biotopů,
bezobratlí živočichové a Brněnská přehrada, s. 113–117.
 Denisa Němejcová - Světlana Zahrádková - Marek Polášek: Proměny vodních biotopů,
bezobratlí živočichové a vodní dílo Nové Mlýny, s. 186–193.
Vranovská přehrada
Stavba údolních nádrží vytváří v přírodě zcela nové životní prostředí, které je dílem
člověka a je jím i nadále ovlivňováno (HRABĚ 1962). Vodní druhy rostlin i živočichů si po
generace vyvíjely životní strategie v přímé vazbě na přirozené režimy toků. Jakákoliv úprava
či změna těchto režimů nutně vedla k celé kaskádě změn v druhovém složení rostlin a
živočichů v dané oblasti. Jednou z nejzásadnějších změn projde řeka tehdy, vytvoří-li člověk
na jejím toku vodní nádrž. Vodní nádrže způsobují rozsáhlou změnu řady fyzikálních,
chemických i biologických faktorů, které zapříčiňují změny v oživení toku (BUNN a
ARLINGTON 2002). Po výstavbě vodního díla je ovlivněn nejen samotný zaplavený úsek toku
nad hrází, ale i poměrně dlouhý úsek toku pod hrází. Mění se průtokový režim v řece pod
přehradou, nejznatelnější jsou změny průtoku způsobené tzv. špičkováním vodních
elektráren, tedy střídáním vysokých a nízkých průtoků v závislosti na provozu turbín, a to i
několikrát denně. Dále zde dochází k teplotním změnám, ke změnám v plaveninovém režimu
- v toku klesá zákal (turbidita), protože přehrady často fungují jako lapače sedimentovaných
částic organického i anorganického původu. Výstavba hráze také způsobí přerušení říčního
kontinua, coby migrační překážka způsobí izolaci jednotlivých populací říčních druhů
živočichů, přerušení vazeb a následně zapříčiní změny v druhovém složení vodních
společenstev. Vyvolá změny v početnosti jednotlivých druhů až vyhynutí citlivých či vzácných
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druhů se specifickými nároky na prostředí (specialistů). Dochází k nahrazení specialistů druhy
s nevyhraněnými nároky (generalisty) a to i druhy nepůvodními, včetně invazních, které
závažně narušují rovnováhu v ekosystémech.
Vazby organismů k podmínkám prostředí jsou poměrně dobře vymezené a známé.
Každý druh má určitý soubor vlastností a také nároků na prostředí. Některé z vlastností
umožňují přežívání i ve zdánlivě nepřijatelných podmínkách, některé z nároků naopak
neumožňují přežít i v podmínkách jen o trochu jiných než jsou ty specifické. Toho se využívá
pro biologickou indikaci, kdy vlastně zpětně z výskytu určitých druhů usuzujeme na stav
prostředí a to zejména tehdy, když působí celý komplex vlivů, které se navzájem různě
posilují anebo oslabují. Podle toho, zda se určité citlivé nebo specifické druhy (tzv.
specialisté) někde vyskytují, můžeme poznat, zda je prostředí - biotop – ve vyhovujícím
stavu. A také naopak: pokud jsou takové druhy nahrazeny druhy odolnými –
nespecializovanými (tzv. generalisty), je to známka degradace. Hodnocení podle výskytu
organismů je důležité, protože ukazuje skutečnou funkci přírodních procesů v daném
biotopu. Zánik určitého typu biotopu nebo podstatné přerušení přirozených vazeb mezi nimi
vede tedy k vymizení specialistů, narušení společenstev a funkcí ekosystémů. Navenek se
tyto poruchy projevují většinou zhoršením kvality vody i výskytem nepůvodních a také
invazních druhů, které stabilitu prostředí dále narušují.
Narušení přirozeného vodního toku se dotýká vodních organismů, ale i těch rostlin a
živočichů, kteří mají pouze některou svou životní etapu spjatou s vodním prostředím, ačkoliv
nejsou jeho stálými obyvateli. Důležité je také zasažení okolí dané řeky, například zmenšením
pravidelně zaplavovaného území. Pravidelné rozlivy jsou pro mnoho druhů rostlin a živočichů
potřebné pro jejich šíření a rozmnožování. Pokud k němu nedochází, jedinci nemají dostatek
příležitostí k hledání nových vhodných biotopů pro přežití i rozmnožování, což vede k izolaci
genofondu populací a ke změnám druhové skladby rostlin a živočichů obývající nivu i
příbřežní pásy řek.
Vranovská přehrada je nejstarší ze tří zkoumaných vodních děl a byla postavena
v hlubokém, meandrovitě zakřiveném údolí řeky Dyje už v letech 1930 – 1934. Ačkoliv
přípravné práce na podkladové dokumentaci k provedení vodního díla trvaly téměř dvacet
roků, botanické a zoologické průzkumy se tehdy jako součást přípravných prací neprováděly.
Z meziválečného období existuje jen omezené množství informací o existenci vodních
biotopů v této oblasti. 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, které bylo pro
tento účel použito pro nejmladší zde uvedené vodní dílo Nové Mlýny (viz kap. 4.7). Zřejmý je
pouze podíl vodních ploch (dříve 2,8 %, nyní 11,5 %) a existence epipotamálního toku řeky
Dyje a jejích přítoků charakteru ritrálu (řeka Želetavka a menší potoky).
Výzkumy vodních živočichů, zooplanktonu (živočichů vznášejících se ve volné vodě) a
bentosu (organismů obývajících dnové sedimenty), byly v oblasti zahájeny až po napuštění
nádrže. Odlehlost nádrže od výzkumných center, komplikovanost dopravy a možná i válečná
léta způsobila, že v prvním desetiletí po napuštění nádrže bylo publikováno jen málo
hydrobiologických prací. Nejstarší údaje pochází ze studie HAEMPEL a STUNDL (1943), kteří
studovali nádrž z hlediska rybářského 6 let po jejím napuštění a uvádí 16 druhů
zooplanktonu, pro makrozoobentos zjistili jen velmi omezené druhové spektrum.
Po druhé světové válce (od r. 1948) byla sledována zejména samotná nádrž, jednalo
se o aktivity související s činností tehdejšího hydrobiologického týmu Zoologického ústavu
Masarykovy univerzity v Brně pod vedením profesora Sergěje Hraběte (1899 – 1984).
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V nádrži samotné byl hodnocen plankton, bentos z hlubších částí nádrže i ryby. Sběry
zooplanktonu a bentosu v nádrži prováděli pracovníci a studenti univerzity. V tomto období
vznikly dvě diplomové práce, zabývající se výzkumem zooplanktonu nádrže (HUDCOVÁ 1949;
MOLÍK 1949), analýzy vzorků zooplanktonu i zoobentosu z období 1950–1951 hodnotila
Vlčková (1952). Zásluhou právě profesora Hraběte byla v roce 1952 na zestátněném zámku
Bítov zbudována výzkumná biologická stanice, která po určitou dobu sloužila jako základna
pro výzkumy vodních organismů. V období činnosti stanice vzniklo několik výzkumných prací.
Zooplanktonem nádrže se zabýval Kubíček (1959a). Materiál zoobentosu ze sběrů profesora
Hraběte z let 1952–1957 a také vlastní sběry z roku 1970 zpracovala Bartáková (1971).
Makrozoobentos nádrže byl vyhodnocen jako poměrně druhově chudý, zahrnoval převážně
zástupce skupin máloštětinatců Oligochaeta a larvy dvou čeledí dvoukřídlého hmyzu:
pakomárů (Chironomidae) a pakomárců (Ceratopogonidae).
Sledování říčního makrozoobentosu v Dyji nad vzdutím Vranovské přehrady i pod ní
započalo až v 50. letech 20. století a trvá dodnes. Údaje z lokalit nad nádrží (Dyje od státní
hranice po vzdutí nádrže) byly z důvodu absence historických dat využity pro představu o
původním oživení řeky v oblasti zátopy, ačkoliv se jedná o otevřenější údolí.
Geomorfologicky bližší zaplavenému území by byl úsek Dyje pod nádrží Vranov, v NP Podyjí,
ten je však silně ovlivněn provozem vodní elektrárny (HELEŠIC, KUBÍČEK, ZAHRÁDKOVÁ 1998)
a pro porovnání tudíž nevhodný.
V rámci výzkumu jakosti vody přehrad v povodí řeky Moravy byl sledován
makrozoobentos na lokalitách na Dyji v této referenční lokalitě nad nádrží v Podhradí a také
pod nádrží i na ústí Želetavky jakožto významného přítoku (ZELINKA a kol. 1953). V roce 1959
byly studovány významné skupiny vodního hmyzu (jepice, pošvatky a chrostíci) v rámci
tajného výzkumného úkolu s označením „210“, výsledky viz Landa (1969), Landa a Soldán
(1989), (zčásti nepublikováno).
Lokality nad nádrží i pod nádrží byly od 70. let 20. století sledovány v rámci
saprobiologického monitoringu (HORÁK a kol. 2001), dále v rámci monitoringu hraničních
vod, pro potřeby výzkumných úkolů VÚV TGM a ZVHS (např. KOKEŠ a kol. 2006) i Rámcového
programu monitoringu v souladu § 13 vyhlášky č. 98/2011 Sb. (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 vlivu energetického špičkování
(HELEŠIC a KUBÍČEK 1999), který byl zaměřený na makrozoobentos i další složky bioty,
v pozdější etapě doplněný i analýzami vzorků z hlubších vrstev dna – hyporeálu (KUBÍČEK a
kol. 1999). Studie prokázala, že nádrž působí snížení druhové bohatosti v oblasti pod
přehradou, v podélném profilu Dyje jsou epipotamální prvky nahrazeny ritrálními druhy.
Blešivec potoční Gammarus fossarum vytváří pod nádrží velmi prosperující populace
adaptované na extrémní krátkodobé kolísání průtoku, na druhou stranu beruška vodní
Asellus aquaticus, typický druh epipotamálu, má málo početné populace. Také populace
mlžů jsou v úseku pod přehradou značně početně redukovány (Pisidium sp. a Sphaerium sp).,
některé druhy mlžů četné nad nádrží zde chybí (rody Anodonta a Unio). Pod nádrží je hlášen
nepůvodní druh ploštěnky americké Dugesia tigrina.
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.
Výskyt stálých a dočasných stojatých vod v nivě úzkého kaňonu řeky je velmi
pravděpodobný, i když nebyly nikdy tak početné jako na níže položeném úseku řeky Dyje
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v oblasti Novomlýnských nádrží. Také zde lze hledat analogie podle situace v NP Podyjí.
Pravděpodobně se jednalo o lesní nebo luční tůně, rybníky a podmáčené louky. Brabec
(1965) uvádí výskyt vzácného druhu jepice Arthroplea congener (Obr. 1.2.52) z rybníka mezi
Chvalaticemi a Bítovem. Tůněmi v oblasti NP Podyjí se ve své diplomové práci zabývala
Kvardová (2004), která se věnovala makrozooplanktonu. Z míst, která sledovala, 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 tedy lze usuzovat z analogie s územím NP Podyjí a oblastí
Znojemska, lze přepokládat výskyt periodických tůní a v nich několik druhů korýšů:
žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) (Obr. 1.2.53), listonoha letního (Triops cancriformis)
a možná i žábronožky divorohé (Streptocephalus torvicornis); recentní nálezy (REITER a kol.
2014) však nepochází přímo z kaňonu řeky Dyje v okolí Vranovské nádrže.

Obr. 1.2.52 Velmi vzácný druh jepice podivné Arthroplea congener (M. Polášek, 2016)
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Obr. 1.2.53 Korýš periodických vod žábronožka sněžní Eubranchipus grubii (L. Merta)

Společenstva vodních organismů žijící nad nádrží, v nádrži a pod nádrží Vranov se od
sebe značně liší. Teplomilné a citlivé druhy živočichů, které dříve v řece žily, mizí z velkých
řek všeobecně a zničení části biotopů s jejich výskytem zaplavením tento proces ještě
posiluje.
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 tyto následující změny ve výskytu druhů:
a) druhy, které na území dnešních nádrží žily, ale s výstavbou nádrží vymizely i z
blízkého okolí: potamální, kriticky ohrožený druh jepice Ephoron virgo (Obr. 1.2.54)
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. Ta však způsobila zánik
funkčních vazeb a biotopů, ve kterém se populace citlivého druhu mohla udržet.
b) druhy, které na území dnešních nádrží žily a s výstavbou nádrží byly vytlačeny do
zbytků přirozených habitatů v blízkém okolí: dva druhy jepic, Ecdyonurus insignis a
Heptagenia flava, které se v současnosti na lokalitě Podhradí vyskytují, ale E. insignis
nebyl již níže v řece Dyji zjištěn; H. flava byla recentně zjištěna až na lokalitě cca 20
km pod hrází níže položené Znojemské nádrže. Podobně je na tom chrostík
Cheumatopsyche lepida, který dodnes žije nad nádrží, ale přímo v nádrži a v chladné
řece pod hrází se nevyskytuje. Odolnější druhy se mohou nahodile vyskytovat pod
nádrží, aniž by ovšem dokončovaly životní cyklus (jepice 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. Druhy mlžů mají pod
nádrží snížené početnosti jedinců, rody Anodonta a Unio se nevyskytují (KUBÍČEK a
kol. 1999).
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
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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:
silně změněné poměry v řece pod nádrží znemožňují život některým organismům.
Toho využívají ty odolnější. V oblasti se objevily nepůvodní druhy, to však zřejmě
nelze považovat za přímý vliv nádrže, např. ploštěnka Dugesia tigrina nebo plž
levatka Physella acuta, korýš Gammarus fossarum byl zajisté přítomen v řece i před
výstavbou nádrže, jeho početnost se však v úseku ovlivněném energetickým
špičkováním mnohonásobně zvýšila.

Obr. 1.2.54 Larva kriticky ohrožené říční jepice podeňka Ephoron virgo (M. Polášek, 2016)

Za nejvýraznější vliv nádrže na dotčené území lze označit zánik mimořádného typu
toku – potamálního úseku řeky tekoucí v kaňonu, a to nejen na zaplaveném území ale i
v cenném území národního parku, kde se řeka zcela liší od přirozeného stavu v důsledku
zejména silně ovlivněného průtokového režimu a teplotního režimu
Úseky toků v říčních kaňonech patří k nejvhodnějším místům pro výstavbu přehrad a
také na řadě míst jsou již nádrže vybudovány. Zanikla tak celá řada unikátních oblastí se
specifickými podmínkami, které byly z přírodovědného hlediska nesmírně cenné jak
z hlediska terestrických, tak akvatických biotopů. V případě nádrže Vranov, řeky Dyje v NP
Podyjí a navazující nádrže Znojemské to představuje minimálně 70 říčních kilometrů se zcela
změněným charakterem toku, který patřil v evropských podmínkách k obzvláště hodnotným.
Paradoxně tedy máme v území s nejvyšším statutem ochrany přírody řeku, která je svým
oživením velmi vzdálená přirozenému stavu.
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Brněnská přehrada
Vodní dílo bylo postaveno v letech 1936 – 1940. Řeka Svratka měla tenkrát v oblasti
dnešní zátopy z hlediska geomorfologie a teplotních poměrů charakter odlišný od vyšších i
nižších úseků toku. Tekla zde převážně v úzké údolní nivě a pouze v oblasti horního konce
vzdutí meandrovala. Řeka ve výchozím stavu nejspíše představovala přechod mezi chladnější
říční zónou (ritrál) a zónou teplejší (potamál). V Zelinkově studii (ZELINKA a kol. 1953) je jako
maximální teplota vody nad nádrží uvedena hodnota 20,5 °C, což odpovídá dolní hranici pro
nejvyšší část potamálu (epipotamál), tedy parmovému pásmu. Od 50. let 20. století je pak
řeka Svratka v úseku nad Brněnskou přehradou ovlivněna z hlediska průtokového i
teplotního režimu výše položenými nádržemi Vír I a Vír II, uvedenými do provozu v letech
1954 a 1957. Brabec (1994) uvádí, že maximální letní teploty nad nádrží byly nižší než 18 °C a
odpovídaly (v letech sledování 1992–1993) zóně metaritrálu, tedy střední zóně ritrálu,
teploty pod nádrží se pohybovaly kolem 19 °C. Z rozdílů lze usuzovat na teplotní ovlivnění
řeky vlivem nádrží Vír a na určité snížení letních maxim i v toku pod nádrží Brněnskou.
Podobně jako u nádrže Vranov je analýza původního zastoupení akvatických a
semiakvatických biotopů v oblasti dnešní Brněnské nádrže a jejího blízkého okolí obtížná.
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. Podrobné mapové podklady pro zjištění výskytu různých typů vodních biotopů
chybí. Z historických literárních pramenů lze soudit na existenci mrtvých říčních ramen,
periodických tůní a rybníka v blízkosti hradu Veveří kolem roku 1920 (SPANDL 1923b, 1926).
Na počátku 30. let hodnotil řeku Svratku z hlediska hygienického Roček (1931). Řeku rozdělil
na úseky. V úseku, který začínal nad Veverskou Bítýškou a končil bývalou obcí Kníničky,
popisuje Svratku jako řeku protékající krásným, bohatě zalesněným horským údolím, která
však měla hygienickou jakost vody ovlivněnu odpadními vodami města Tišnova, obcí
Veverskou Bítýškou a průmyslovým znečištěním z koželužny a papírny. V řece probíhaly
intenzivní samočistící procesy a výsledky hydrochemických a mikrobiologických analýz se
měnily zejména v závislosti na průtočném množství vody v řece. Kvalita vody už tenkrát
nebyla příliš dobrá, Roček ji charakterizuje jako průměrnou, mesosaprobní. Biologické
rozbory byly omezeny na plankton (organismy vznášející se ve volné vodě), uvádí např.
výskyt ploštěnky Stenostomum leucops, perloočky Bosmina longirostris, máloštětinatce rodů
Chaetogaster a Nais a drobných larev hmyzu bez bližšího určení. Oživení řeky bentickými
bezobratlými zřejmě nebylo před výstavbou nádrží sledováno.
Studiem oživení v nádrži se v poválečném období jako první zabývali studenti Musil a
Procházka v diplomové práci, věnované zooplanktonu (MUSIL a PROCHÁZKA 1949). LOSOS
(1952) studoval planktonní společenstva (mimo vířníky) a bentos (organizmy žijící u dna)
nádrže, okrajově se věnoval i fauně obývající příbřežní vegetaci (litorál) nádrže, která by
teoreticky mohla být nejbližší původním říčním společenstvům. Podle jeho nálezů byla
společenstva bentických bezobratlých velmi chudá, tvořená z 98 % máloštětinatými červy
(Oligochaeta) a larvami pakomárovitých (Chironomidae), zástupci ostatních živočišných
skupin tvořily menšinu. Běžné říční druhy hmyzu se nevyskytovaly. Poukazuje na jednotvárný
obraz sedimentů u dna nádrže a neklidné stanovištní podmínky u břehů (silně kolísající
hladina), které způsobují slabé rozvinutí litorální zóny a druhovou chudost vegetace i
bentické fauny. Nádrž celkově charakterizuje jako eutrofní. Informativní a pak i podrobnější
výzkum nádrže včetně přítoku a odtoku provedl Zelinka a kol. (1953, 1954). Ve vlastní nádrži
zjistil běžné druhy planktonu, z makroskopických bezobratlých obývajících dno, tj.
makrozoobentosu nad nádrží uvádí taxony: plže kamomila říčního Ancylus fluviatilis, pijavky
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hltanovku bahenní Erpobdella octoculata a chobotnatku plochou Glossiphonia complanata,
korýše blešivce hřebenatého Gammarus roeselii a berušku vodní Asellus aquaticus, jepice
Potamanthus luteus, Ecdyonurus sk. venosus, Baetis sp., Ephemerella ignita a Caenis sp.,
pošvatku Perla abdominalis, chrostíky Rhyacophila nubila, Hydropsyche sp., a zástupce
čeledi pakomárovití (Chironomidae).

Obr. 1.2.55 Larva vzácného druhu jepice Ephemerella notata (J. Halouzka, 1977)
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Z úseku Svratky v Tišnově, tedy nad již existující nádrží Brněnskou, ale
pravděpodobně ze sběrů ještě před uvedením do provozu nádrže Vír I, uvádí Zelinka a
Skalníková (1959) druh jepice Ephemerella notata (Obr. 1.2.55), který byl již tehdy označen
jako v povodí Moravy vzácný. Dále uvádí zmínku o výskytu jepice druhu Potamanthus luteus.
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. Svratku v úseku nad i pod nádrží sledoval v letech 1992–1993
Brabec (1994) ve své diplomové práci. Z lokality Veverská Bítýška 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 obvyklé termíny odběrů vzorků a může tedy unikat
pozornosti), dále zjistil několik druhů pošvatek rodu Leuctra, dále Perla burmeisteriana,
Perlodes microcephalus a Isoperla rivulorum, které jsou nalézány i v posledním období, tj. po
roce 2000 (cf. http://hydro.chmi.cz/isarrow/), stejně jako opět se vyskytující jepice
Potamanthus luteus. Makrozoobentos lokality celkově vykazuje směs druhů ritrálu a
potamálu.
Hrabě (1953) popsal nález nepůvodní mechovky Pectinatella magnifica z této nádrže.
V dalším období podrobně studoval faunu litorálu nádrže (HRABĚ 1962). Sledoval 8 lokalit
v dolní části nádrže, u přehradní hráze, v úrovni Sokolského zálivu na levém břehu a Kozí
horky na pravém břehu. Během ročního výzkumu zjistil celkem 102 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 blešivce potočního Gammarus fossarum ukazuje na ovlivnění přítokem.
Kubíček a Marvan (1954) srovnávali produkci zooplanktonu v údolní nádrži a
v sedimentačních nádržích brněnských vodáren. Zooplanktonem se zabýval Šrámek-Hušek
(1957, 1960). Hydrobiologickým poměrům v nádrži, zejména však zooplanktonu, je věnována
dizertační práce Kubíčkova (KUBÍČEK 1961).
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 však nebyly nalezeny žádné historické údaje. Studiu potoků
v brněnském okolí bylo později 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,
ústícímu do nádrže (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 kriticky ohroženého druhu Cyzicus tetracerus
však uvádí, že nebyl zjištěn od roku 1915 (Obr. 1.2.56). 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 byla chycena na blíže neurčené lokalitě v roce 1949 a za
Komárovem (část Brna) v roce 1952 (ZELINKA a SKALNÍKOVÁ 1959).
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Obr. 1.2.56 Kriticky ohrožený korýš periodických vod škeblovka oválná Cyzicus tetracerus (L. Merta)

Podrobnější posouzení změn ve výskytu druhů je 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 nádržemi Vír I. a II. Tento stav lze považovat za
blízký stavu říčního makrozoobentosu v zaplaveném úseku, a proto byl pro posouzení změn
využit.
Druhy vodních bezobratlých živočichů byly s ohledem na jejich ovlivnění vybudováním
nádrže a jejich schopnost přizpůsobit se novým podmínkám rozděleny do čtyř základních
skupin:
a) druhy, které na území dnešních nádrží žily, ale s výstavbou nádrží vymizely i z blízkého
okolí: do této skupiny patří druh 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. Také jepice Ecdyonurus insignis, v současnosti již ve sledované oblasti již není
nalézána. Není také hlášen výskyt živočichů obývajících periodické tůně, jako jsou např.
žábronožka sněžní Eubranchipus grubbii, žábronožka letní Branchipus schaefferi nebo
listonoh jarní Lepidurus apus, tedy druhy, které jsou nalézány i v oblastech nepříliš
vzdálených, např. na Břeclavsku či Znojemsku (REITER a kol. 2014). Do této skupiny patří
také kriticky ohrožený korýš škeblovka oválná Cyzicus tetracerus, která dříve žila v tůních
v údolí Svratky.
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 (plž kamomil říční Ancylus fluviatilis, pijavky Erpobdella octoculata a
Glossiphonia complanata, korýši blešivci Gammarus fossarum a Gammarus roeselii,
jepice Potamanthus luteus a Ephemerella ignita, chrostík Rhyacophila nubila aj.).
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c) druhy, které na území dnešních nádrží žily a žijí tam i dnes: mimo zooplankton, vyskytující
se dříve v blízkých rybnících, mohou v nádrži přežívat limnofilní říční a potoční druhy
zejména v litorálu a blízkosti přítoků, například druhy jepice rodu Caenis, beruška vodní
Asellus aquaticus a pijavky (HRABĚ 1962).
d) druhy, které na území dnešních nádrží nežily a vyskytly se tam až po výstavbě nádrží:
takovým druhem je pravděpodobně teplomilný druh zooplanktonu, perloočka ramenatka
velká Leptodora kindtii, kterou Spandl (1923a), nalezl v umělé nádrži u Kamenného
mlýna, v řece ale nikoliv, přičemž její tehdejší nejbližší výskyt uvádí 35 - 40 km severně a
severovýchodně od Brna. Druh makrozoobentosu příslušný do této skupiny se nepodařilo
spolehlivě zjistit.
Řeka Svratka měla v oblasti zátopy z hlediska geomorfologického typu a teplotních
poměrů charakter odlišný od vyšších i nižších úseků toku, přechodné biotopy zde existující
byly výstavbou nádrže zničeny. Průtokový režim nádrže není natolik devastující jako je tomu
u Vranovské přehrady, nicméně i zde je v provozu elektrárna a průtokový režim toku pod
nádrží je změněný. Navíc řeka pod nádrží protéká městskou aglomerací, je znečišťována a
téměř po celé další trase 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, do jehož střední zdrže řeka Svratka ústí.
Vodní dílo Nové Mlýny
Oblast soutoku tří větších, původně meandrujících nížinných řek – Dyje, Jihlavy a
Svratky – byla před výstavbou nádrží z velké části tvořena lužním lesem, početnými mokřady,
stálými i periodických tůněmi a podmáčenými lukami. Vývoj meandrující řeky dává vzniknout
ramenům, která se postupně oddělují od hlavního toku a zazemňují se. Přirozenými procesy
tak v nivě vzniká nerovný povrch a snížená místa jsou zaplavována vodou z průsaků, rozlivy
při záplavách a ze srážek. V některých místech voda zůstává celoročně, v některých jen
dočasně. Stojaté vody v nivě tak mají v zásadě charakter periodických nebo permanentních
tůní. Typickým prostředím jsou zde také podmáčené louky, které bývají při povodni a určitou
dobu po ní i zaplaveny. Při intenzivních srážkách vznikají rozlivy i na polích. Vzniká tak pestrá
a dynamická mozaika vnikajících a zanikajících biotopů pro různé druhy organismů.
V přirozeném stavu zánik určitého biotopu nic závažného neznamená, protože v blízkosti již
existují další místa s obdobnými podmínkami. Na řekách v této oblasti nebyly v přírodě
blízkém stavu žádné příčné překážky, které by omezovaly nebo znemožňovaly pohyb vodních
organismů. Řeky a také jejich nivy byly tedy velmi propojenými systémy, které umožňovaly
snadné šíření organismů. To se běžně děje po proudu, ale do určité míry i proti proudu řek a
to buď přímo ve vodě, nebo i vzdušnou cestou (dospělci vodního hmyzu nebo pasivním
přenosem, např. prostřednictvím ptáků nebo větru). Záplava při povodni propojuje celý
systém i do šířky – laterálně. Organismy putují i na větší vzdálenosti, voda přenáší i vajíčka
živočichů a semena rostlin a ty tak mají šanci se v prostředí pro ně vhodném udržet.
V unikátní krajině meandrujících řek a lužních lesů v jejich nivách však došlo již v 19.
století k významným změnám struktury biotopů. V oblasti už tehdy probíhaly významnější
vodohospodářské úpravy včetně regulací a překládek říčních toků, budování odvodňovacích
kanálů a protipovodňových hrází. Technické zásahy vyvrcholily výstavbou vodního díla Nové
Mlýny (VD NM) v letech 1975 až 1989, které prakticky zlikvidovalo území lužních lesů, velmi
významně ovlivnilo krajinný ráz a přírodní podmínky zatopené oblasti i blízkého okolí.
Významně se tak změnila struktura vodních biotopů v celé oblasti.
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Díky relativně nedávné historii výstavby a značné pozornosti věnované tomuto od
počátku kontroverznímu vodnímu dílu máme poměrně dobrou představu o výskytu
rozličných vodních biotopů a s nimi spjatých vodních organismů. Pro posouzení rozsahu
změny vlivem VD NM byla provedena rekonstrukce výskytu vodních biotopů. Protože
výstavba nádrží měla a má vliv nejen na území v současnosti zatopené vodou, ale i na jeho
okolí, hodnotili jsme nejen oblast zátopy, ale i zónu cca 1 km od břehové linie s rozšířením v
oblasti soutoku Svratky a Jihlavy (Obr. 1.2.57), kde leží významná lokalita na řece Jihlavě u
obce Ivaň (NĚMEJCOVÁ a kol. 2015).

Obr. 1.2.57 Vymezení zájmového území v oblasti vodního díla Nové Mlýny

Historický vývoj - rozvoj sídel v povodích zmiňovaných řek a rozsáhlé změny ve
využívání krajiny (odlesňování, intenzifikace zemědělství), probíhající zejména od poloviny
19. století, vedly zákonitě ke změnám v kvalitě vody i v hydrologickém režimu vodních toků
již v hlubší minulosti. Chceme-li tedy definovat počáteční stav tak, aby reflektoval tyto již
proběhlé změny (nesouvisející přímo s výstavbou VD NM), je nutno vycházet ze stavu v
období před začátkem budování nádrží a s nimi souvisejících vodohospodářských úprav.
Vzhledem k dostupným mapovým podkladům jsme si stanovili počáteční bod jako stav mezi
roky 1950 a 1974 (do začátku budování vlastního vodního díla). Vzhledem k tomu, že každý
zásah do existujících biotopů značně ovlivní společenstva, která se přes počáteční dynamický
stav postupně ustalují, je nutno i koncový stav hodnotit s mírným časovým odstupem. Proto
jsme při hodnocení koncového stavu kladli důraz zejména na údaje po roce 2000.
Jak již bylo zmíněno, před zbudováním nádrží byla oblast ze značné části tvořena
širokou škálou akvatických biotopů - říčními toky, slepými a mrtvými rameny řek,
periodickými a permanentními tůněmi, rybníky, mokřady a podmáčenými loukami, což lze
dokumentovat jak svědectvími pamětníků, tak poměrně bohatým fotografickým i filmovým
materiálem. Při inventarizaci a kvantifikaci těchto biotopů je však nutné vycházet zejména ze
starých map s co nejvyšším rozlišením. Avšak ani nejpodrobnější mapa, kterou jsme měli k
dispozici, nemohla zachytit do detailu jednotlivé typy zmíněných biotopů. Bylo tedy nutné
zjednodušení na čtyři základní typy akvatických biotopů: i) tekoucí voda, ii) poříční tůně, iii)
periodické tůně, mokřady a podmáčené louky a iv) umělé vodní nádrže, kanály a ostatní
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člověkem vybudované biotopy. Tato typizace akvatických biotopů byla následně použita i při
rajonizaci současného území. Při hodnocení původního stavu jsme vycházeli z mapy
vojenského topografického mapování (MO ČR 1952-1957). Tato mapa byla v programu
ArcGIS vektorizována a zjednodušena na uvedené typy biotopů (Obr. 1.2.58). Při hodnocení
současného stavu jsme vycházeli jak z mapových podkladů vodních toků a vodních ploch
ZABAGED (ČÚZK 2013) tak i z mapových vrstev mapování biotopů (AOPK ČR 2013). S využitím
uvedených zdrojů jsme opět vytvořili mapu čtyř základních vodních biotopů v současnosti
(Obr. 1.2.59).

Obr. 1.2.58 Stav vodních biotopů po roce 1950

Obr. 1.2.59 Stav vodních biotopů v současnosti
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Následným srovnáním obou mapových vrstev byly sumarizovány změny v plošném a
procentuálním zastoupení jednotlivých kategorií vodních biotopů před a po napuštění VDNM
(Tab. 1.2.12). Z výsledků vyplývá, že v oblasti došlo ke snížení rozlohy typických biotopů
údolní nivy, v případě poříčních tůní cca o pětinu, u periodických tůní a mokřadů na méně
než polovinu a v případě toků téměř na jednu pětinu. Současně pochopitelně vzrostla plocha
uměle vytvořených vodních nádrží a kanálů (více než 28x). Přesto však v blízkém okolí nádrže
zůstaly zachovány zbytky původního lužního lesa (např. Mušovský luh, Plačkův les) i
mokřadních biotopů, které tak mohou poskytovat útočiště organismům, které výstavbou
nádrží přišly o značnou část obývaného areálu.
Tab. 1.2.12 Porovnání ploch vodních biotopů před a po zatopení území VDNM
Plocha (km2) Plocha celková (km2)
Stav po r. 1950
Periodické tůně a mokřady
6,8
Poříční tůně
0,5
94,1
Tekoucí voda
1,4
Umělá vodní nádrž, kanál
1,1
Celkem
9,8
Plocha (km2) Plocha celková (km2)
Stav po r. 2005
Periodické tůně a mokřady
3,1
Poříční tůně
0,4
94,1
Tekoucí voda
0,3
Umělá vodní nádrž, kanál
31,5
Celkem
35,4

%
7,2
0,6
1,4
1,2
10,4
%
3,3
0,5
0,4
33,5
37,6

Existence vhodných biotopů je základním předpokladem pro výskyt organismů, to
platí především pro tzv. specialisty, tedy druhy s vyhraněnými nároky na podmínky prostředí.
Avšak ani existence vhodného biotopu není zárukou přítomnosti druhů, které bychom v
daných podmínkách očekávali. Negativní roli hraje znečištění, fragmentace akvatických
systémů, vymizení či vyhynutí některých druhů. Pro hodnocení změny byli sledováni vodní
bezobratlí.
Za tímto účelem byla zpracována rešerše z publikovaných prací, nepublikovaných
pramenů (převážně diplomových prací studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity) a různých studií sahajících až do poloviny 20. století. Výzkum v daném území před
počátkem stavby byl významně podpořen existencí terénní biologické stanice v Mušově.
Studie stavu po výstavbě se věnují převážně situaci přímo v nádržích, popř. toku Dyje pod VD
NM a tedy spíše širšímu okolí mimo zde definovanou oblast blízkého okolí. Na těchto
výzkumech mají mimořádné zásluhy pracovníci dnešní Mendelovy univerzity v Brně, kteří
dlouhodobě působili v hydrobiologické laboratoři v Lednici (Ivo Sukop - fauna a Jiří Heteša flóra). Jejich studie z oblasti Lednicko-valtického areálu anebo oblasti soutoku Moravy a Dyje
pod Břeclaví mohou také poskytnout představu o biotopech, které se nacházely v oblasti
dnešního VD NM (např. SUKOP 1990).
Prací ze sousedících oblastí, tedy širšího okolí VD NM, které by byly využitelné tímto
srovnávacím způsobem, je celá řada, ať už se jedná o údaje o makroskopicky rozlišitelných
bezobratlých obývajících dno (makrozoobentos) nebo o korýších volně se vznášejících ve
vodním sloupci stojatých vod (zooplankton) nebo specifické skupině obyvatel vysychajících
(periodických) vod, která je tvořena opět především korýši (zejména žábronožky a listonozi).
Dobře je zpracována např. skupina měkkýšů, pro které existují informace dokonce
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i z 19. století. Beran a Horsák (1998) publikovali článek o vodních měkkýších
Dolnomoravského úvalu, v němž jsou shrnuty i starší informace, bohužel však jde o lokality
vzdálené od území VD NM a jen zčásti zasahující do jeho širšího okolí. Informačním zdrojem
tohoto typu je také monografie o vodních bezobratlých Biosférické rezervace Pálava
(OPRAVILOVÁ, VAŇHARA, SUKOP 1999) ve které je shromážděno velké množství informací.
Pokud jde o samotné sledované území, tedy plochu VD NM a jeho blízkého okolí, tak
z období před počátkem budování VD NM pochází práce Kubíčkova (KUBÍČEK 1951), který
zpracoval vlastní, ale i Hrabětovy a Valouškovy sběry ze 12 lokalit periodických vod
v inundační oblasti řek Jihlavy, Svratky a Dyje v oblasti Vranovic, Pouzdřan, Ivaně a Mušova.
Vzorky byly odebírány z lučního příkopu, mělkých tůní, v louce rozlitého slepého ramene.
Autor sledoval zejména zooplankton a v oblasti Mušova zjistil výskyt vzácné perloočky
Daphnia atkinsoni, uvádí však i výskyt žábronožky sněžní Eubranchipus grubii a různé druhy
makrozoobentosu. Valoušek (1951) v samostatné publikaci pak popisoval periodickou sněžní
tůň jako biotop a uváděl i konkrétní lokality a jejich oživení ze zájmové oblasti.
Informace o oživení řeky Dyje jsou k nalezení v komplexní studii, která se zabývala
jakostí vod v řece Dyji včetně hodnocení biologického - biosestonu a makrozoobentosu, ze
kterých byla stanovována saprobita, tedy hodnocena míra znečištění rozložitelnými
organickými látkami (MAZEL a kol. 1954). Jedná se o zprávu Výzkumného ústavu
vodohospodářského, zachycující stav v letech 1951-1952 a u části analýz též v roce 1954.
Z 10 kontrolních profilů se oblasti VD NM týkají Drnholec a Dolní Věstonice.
Poměrně podrobně sledovanou skupinou byly jepice (Ephemeroptera). To je hmyz
známý tím, že jako dospělec žije jen velmi krátce, méně známo už je to, že jeho larvální
stádia žijí v různých typech vod řádově měsíce až dva roky. Skalníková (1958) zpracovávala
materiál ze sbírek tehdejšího Zoologického ústavu (dnes Ústav botaniky a zoologie)
Masarykovy univerzity, doplněné o údaje ze sbírky dr. Zelinky. K zájmovému území VD NM
patřila lokalita Dyje u Dolních Věstonic, luční tůň u soutoku Dyje a Svratky, řeka Jihlava u
mostu Ivaň – Mušov a u Mušova a také Dyje v Drnholci. Zelinka (1960) se podrobněji zabýval
jepicemi dolního toku řeky Jihlavy. Sledoval úsek řeky od tehdejšího soutoku se Svratkou cca
do 5 km proti proudu, tedy v oblasti současné střední nádrže a úseku v okolí obce Ivaň.
Koryto řeky bylo již v té době zčásti upravené (uměle vyrovnané a hluboce zaříznuté, jak
udává autor), habitatová diverzita však byla zřejmě do značné míry zachována, neboť se
střídaly úseky peřejnaté s vysokou rychlostí proudu a kamenitým dnem a úseky štěrkovité
s vodou pomalu tekoucí. Zaznamenáno bylo 26 druhů, poprvé byl zjištěn vzácný druh jepice
Brachycercus harrisellus. Stejnou skupinu na různých biotopech v oblasti dnešního VD NM a
v okolí obce Ivaň studoval v letech 1963 a 1964 Brabec (BRABEC 1965). Autor celkem zjistil
32 druhů jepic (7 druhů v trvalých tůních, 2 druhy v periodických tůňkách a 27 druhů
v řekách), což je téměř třetina druhů uváděných v současnosti z celé České republiky.
Z lokality na řece Jihlavě uváděl vzácné nálezy včetně dnes již v ČR vyhynulého druhu
Isonychia ignota a doložil tak mimořádnou hodnotu tohoto říčního úseku, který
v současnosti náleží do evropsky významné lokality Mušovský luh. Na taxonomické složení
této skupiny v řece Jihlavě v uvedeném úseku lze usuzovat také z poměrů na lokalitě
poněkud vzdálenější, ale s obdobným charakterem u obce Cvrčovice, kde Zahrádka (1976)
v diplomové práci (sběry 1974 a 1975) uvádí řadu druhů jepic včetně druhů vzácných i
takových, které nejsou v ČR od 70. let 20. století nalézány (Ephemerella mesoleuca).
Další významnou skupinou hmyzu, která má larvy žijící v různých vodních biotopech a
dospělá stádia jsou terestrická, okřídlená, podobná nenápadným drobným motýlům, jsou
chrostíci (Trichoptera). Simanov (1965) sledoval v letech 1962–1964 s různou intenzitou
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faunu chrostíků na řadě lokalit na jižní Moravě včetně území VD NM a jeho okolí. Poblíž
Mušova sledoval pravidelně stálé i periodické tůně a také řeku Jihlavu. Autor lovil všechna
vývojová stadia a dochovával i dospělce. Zpracoval i materiál dalších sběratelů, celkem
determinoval 45 druhů chrostíků v námi sledovaném území. Práce je provedena důkladně, je
doprovázena mapkami, fotografiemi a nákresy; je cenným zdrojem informací pro hodnocení
stavu taxocenóz chrostíků před výstavbou VD NM. Další informace o výskytech zástupců této
skupiny ze sledované oblasti lze najít v práci profesora Obra, shrnující výsledky odlovů
chrostíků na světlo v tehdejším Československu OBR (1984). Údaje pocházejí např. ze
Strachotína (1976–1979) a také z dalších lokalit v širším okolí VD NM.
Souhrnnou prací o fauně bezobratlých záplavových území na jižní Moravě je studie
Adámka a Sukopa, kteří shrnuli výsledky jak svých dřívějších výzkumů, tak nepublikovaných
výsledků z diplomových prací jiných autorů (ADÁMEK a SUKOP 1992). Výsledky člení podle
biotopů na řeku, odříznutá říční ramena, nádrže, tůně a zaplavované louky. Práce zahrnuje i
informace ze studie Adámkovy, provedené v jarním období v roce 1969 na území budoucích
nádrží a to na trase Brod nad Dyjí – Pasohlávky a Strachotín – Dolní Věstonice. Pozornost
věnoval makrozoobentosu zaplavených luk (ADÁMEK 1976). Mimo běžné druhy zaznamenal
druh periodických tůní, listonoha jarního Lepidurus apus, který uvádí jako hojný v blízkosti
obce Brod nad Dyjí.
Makrozoobentosu tůní v oblasti budoucí nádrže byly věnovány také některé práce
diplomové, případně rigorózní, vázané na stanici v Mušově. K významnějším patří studie
Halouzkovy a Gajdůškovy (GAJDŮŠEK 1967, 1969; HALOUZKA 1977). Řada prací, která
vznikala na terénní mušovské stanici, byla věnována také zooplanktonu tůní v okolí Mušova,
tedy skupinám perlooček, buchanek a vířníků (např. OŠMERA 1965, 1968; SOBOTKOVÁ 1967;
PŘIKRYL 1976). Ani mikrobentos nebyl vynechán (KOVAŘÍK 1977).
Výzkumy ovšem pokračovaly i během výstavby nádrží. Například Halouzka (1980) ve své
rigorózní práci, která navazuje na jeho práci diplomovou, sledoval makrozoobentos horní
nádrže ve 2. roce po jejím napuštění i tůně v území střední nádrže. Výsledky jsou pak
včleněny (SUKOP a HALOUZKA 1984) do monografie nazvané Biologie nově napuštěné
nádrže (HETEŠA a MARVAN 1984).
Specifickému prostředí periodických tůní byla věnována pozornost v řadě výše
uvedených prací. Přehled historických údajů včetně osobních sdělení jiných badatelů a
v menší míře také výsledky vlastních výzkumů shrnul v diplomové práci Kuczman (1984). Jím
hodnocená území Vranovice – Pouzdřany, Podivín – Lednice, Pouzdřany – Uherčice,
Strachotín – Pavlov zcela nebo zčásti náleží k území sledovanému pro hodnocení VD NM.
V pozdějším období, tedy po napuštění nádrží, byly již sledovány především samotné nádrže,
popř. biotopy řeky Dyje a tůně níže položené, mimo blízké okolí VD NM. Jednou z prací, která
studovala říční biotopy pod hrází dolní nádrže, byla studie Horsákova (HORSÁK 2001). Tento
autor publikoval seznam 261 taxonů akvatických bezobratlých zjištěných během poměrně
podrobného a taxonomicky velmi kvalitně zpracovaného výzkumu, který probíhal na řece
Dyji v letech 1998 a 1999. Sledoval 5 lokalit pod VD NM, první pod dolní nádrží, poslední se
nacházely pod Břeclaví. Hlavním cílem studie bylo vyhodnotit vliv VD NM na říční biotu, tato
analýza pak byla provedena v práci Horsák a kol. (2009) se závěrem, že vliv nádrží byl překryt
důsledky změn morfologie koryta řeky.
Z recentních prací, které se zabývají sledovanou oblastí, je třeba zmínit studii
zabývající se akvatickými měkkýši řeky Dyje a jejích přítoků, zejména se zřetelem na význam
těchto toků pro šíření nepůvodních druhů na straně jedné a jejich rolí jako refugii pro druhy
ohrožené (BERAN 2013). Autor sledoval celkem 75 lokalit, z toho značná část z nich náleží
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k území sledovanému při hodnocení VD NM. Práce představuje data získaná v období 2001
až 2013.
Určité dílčí informace o říčním makrozoobentosu jsou uloženy také v datových
zdrojích tzv. saprobiologického monitoringu (HORÁK a kol. 2001), který byl provozován
Výzkumným ústavem vodohospodářským od poloviny 70. let 20. století do roku 2004.
V současnosti jsou samotné nádrže a říční úseky na vtoku a výtoku do nádrží sledovány
především v rámci Rámcového programu monitoringu (provozní monitoring) prováděného
podnikem Povodí Moravy, s.p. Výsledky jsou zčásti veřejně dostupné v IS ARROW na
http://hydro.chmi.cz/isarrow/, zčásti jsou na vyžádání.
Obnovený zájem o periodické biotopy v posledních letech vede k jejich intenzivnějšímu
průzkumu nejen na jižní Moravě, výsledky jsou zatím publikovány pouze částečně (SYCHRA a
kol. 2015).
Z obsáhlého souboru dat o nejrůznějších skupinách bezobratlých živočichů jsme pro
dokumentaci změn struktury biotopů v hodnocené oblasti vybrali jako stěžejní
makrozoobentos, významný zejména pro říční biotopy a z korýšů pak zejména lupenonohé
korýše - obyvatele periodických tůní. Planktonní korýše jsme hodnotili doplňkově, zejména
pro charakterizaci volné vody nádrží VD NM. Z rešerše poměrně rozsáhlého materiálu bylo
dosud zjištěno více než 3 000 záznamů o výskytu jednotlivých taxonů vodních bezobratlých.
Ze všech zjištěných taxonů bylo vybráno několik typických zástupců, na kterých lze doložit
různé strategie a modelové reakce na důsledky výstavby nádrží:
a) druhy, které na území dnešních Novomlýnských nádrží žily, ale s výstavbou nádrží
vymizely i z blízkého okolí: do této skupiny vodních bezobratlých patří zejména druhy
větších nížinných řek, tedy biotopů, které byly výstavbou Novomlýnských nádrží dotčeny
nejvíce. Druhy jepic Ephemerella mesoleuca a Isonychia ignota, které na území dnešního
VD NM tvořily poslední žijící populace v ČR (BRABEC 1965), se zánikem vhodných biotopů
na území ČR vyhynuly úplně (ZAHRÁDKOVÁ a kol. 2009). Jedná se o citlivé a teplomilné
druhy velkých řek, jejichž lokalit ubývá vzhledem k rozsáhlé degradaci tohoto typu
biotopu (BOJKOVÁ a kol. 2012). Ve sledovaném území pravděpodobně došlo ke
kombinaci více vlivů: morfologické degradace a fragmentace říční sítě spojené s
výstavbou VD NM i předchozími vodohospodářskými zásahy, zhoršení jakosti vody v 70. a
80. letech 20. století a pravděpodobně i v důsledku změn teplotního režimu v řece Jihlavě
ve stejném období (synergie jevů, které nastaly v souvislosti s výstavbou a provozem
soustavy nádrží Dalešice-Mohelno a v průměru chladnějších let).
b) druhy, které na území dnešních Novomlýnských nádrží žily a s výstavbou nádrží byly
vytlačeny do zbytků přirozených biotopů v blízkém okolí: druhou skupinu organismů tvoří
zejména korýši periodických tůní, tedy biotopu, který byl pro sledované území typický –
např. žábronožka sněžní Eubranchipus grubii a listonoh jarní Lepidurus apus. Tyto druhy
jsou uváděny např. v práci Valouška (1951) a Kuczmana (1984). Také korýš srostlorep
kráčivý Stygobromus ambulans se stále ještě vyskytuje např. v periodických lesních
tůních Plačkova lesa. Dalším zástupcem této skupiny je jepice nížinných toků Ephoron
virgo (historické nálezy ve sledované oblasti, BRABEC, 1965), která je na území ČR kriticky
ohrožená a jedna z posledních lokalit v ČR, kde se tento druh recentně vyskytuje, je
Jihlava u Ivaně (viz hydro.chmi.cz/isarrow). Ve sledované oblasti se jeví jako nejzávažnější
riziko případné ohrožení říčního biotopu, který je ojedinělý a přitom zranitelný vazbou na
poměrně velké a intenzivně využívané povodí.
c) druhy, které na území dnešních Novomlýnských nádrží žily a žijí tam i dnes: další
skupinou organismů jsou ty druhy, které nebyly výstavbou VD NM dotčeny. Jedná se
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zejména o tzv. ubikvistní druhy (generalisté), tedy druhy s širokou ekologickou valencí
schopné úspěšně přežívat v široké škále vodních biotopů. Jedná se např. o hojně
rozšířenou jepici dvoukřídlou Cloeon dipterum, motýlici lesklou Calopteryx splendens,
mlže velevruba malířského Unio pictorum, škebli rybničnou Anodonta cygnea. Výskyt
těchto druhů, zejména pokud by se počet lokalit zvyšoval, však může indikovat spíše
horší stav v krajině, kdy jsou citlivé druhy nahrazovány druhy odolnými).
d) druhy, které na území dnešních Novomlýnských nádrží nežily a vyskytly se tam až po
výstavbě nádrží: poslední skupinou organismů jsou ty organismy, pro které výstavbou
velké vodní nádrže vznikl nový biotop, který následně osídlily. Modelovým příkladem
může být perloočka ramenatka velká Leptodora kindtii, která je vázána právě na velké
vodní nádrže a jezera (PICHLOVÁ a BRANDL 2003) a drobný plž písečník novozélandský
Potamopyrgus antipodarum (Obr. 1.2.60). Výskyt takových druhů, které se v dané krajině
dříve vyskytovaly v menší míře nebo vůbec ne, popř. velké zvýšení jejich početnosti v
určité oblasti indikuje závažnou změnu v krajině, v tomto případě změnu ve struktuře
biotopů.
Dosavadní výzkumy a analýzy potvrzují fakt, že výstavbou vodního díla Nové Mlýny došlo
v hodnocené oblasti ke značné redukci počtu anebo rozlohy původních biotopů - lužního
lesa, poříčních a periodických tůní, mokřadů a podmáčených luk a akcentují to, že nejvíce
zasaženým akvatickým biotopem ve sledované oblasti (oblast zátopy a její blízké okolí) jsou
nížinné řeky, které výstavbou ztratily tři čtvrtiny své původní rozlohy. Rozsah tohoto jevu
není při zběžném posuzování příliš patrný. Podobně málo nápadné jsou změny v biocenózách
vodních bezobratlých; mnohem nápadnější jsou například změny ve výskytu ptáků.
Bezobratlí živočichové žijící skrytě pod vodní hladinou však při analýzách ukazují na rozsah
změn v krajině, včetně změn, které jsou velmi pravděpodobně již nevratné. V krajních
případech byly zničeny poslední populace vzácných druhů na území ČR a došlo tak jejich
regionálnímu vyhubení. Další kriticky ohrožené druhy ještě přežívají ve zbylých biotopech
v blízkém či širším okolí. Cesta k jejich záchraně vede v dotčené oblasti především citlivými
vodohospodářskými a zemědělským postupy, včetně budování zelené infrastruktury v krajině
– její terestrické i akvatické složky. V obecné rovině je pak třeba velmi pečlivě zvažovat
všechny zásahy do krajiny a rozhodně je potřeba vyhýbat se tvrdým technickým opatřením
jako je výstavba nádrží a příčných přehrážek na tocích vůbec, budování umělých kanálů a
převodům vody z povodí do povodí. To vše jen zhoršuje ekologický stav toků a jejich niv,
otevírá cestu pro nepůvodní druhy a vede k narušení funkcí, které říční systémy mají. Ty jsou
vyjádřitelné a měřitelné jako takzvané ekosystémové služby. A úroveň těchto služeb je
závislá na stavu biotopů.
Vodní dílo Nové Mlýny je tak odstrašujícím příkladem rozsáhlého technokratického
řešení důsledků problémů ve vodním režimu krajiny namísto koncepčního řešení příčin
problému v celém povodí.

104

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

Obr. 1.2.60 Nepůvodní plž písečník novozélandský Potamopyrgus antipodarum (M. Horsák)

1.2.8 Ztracený svět vědy v souvislosti s budováním vodních děl – S. Zahrádková,
D. Němejcová a M. Polášek
Terénní biologické stanice u Vranovské přehrady a v Mušově byly založeny po II.
světové válce. Ve sledovaných oblastech zatopených vodními nádržemi významně podpořily
výzkumné aktivity v oboru limnologie a přinesly cenné informace o oživení tehdejších
vodních biotopů. Biologická stanice v Mušově (1963 – 1976) sloužila jako základna pro
terénní průzkum unikátních, především akvatických biotopů v oblasti lužních lesů. Intenzivní
výzkum probíhal zejména v období přípravy výstavby nádrží. V důsledku této výstavby
mnohé biotopy zcela zanikly a došlo k celkovému ochuzení biodiverzity. Díky tomuto
výzkumu, jehož se účastnila řada specialistů i studentů, byly získány cenné informace o
tehdejším stavu dnes již zatopené krajiny. Sumarizace prací informací byla provedena
v rámci řešení projektu.
V poslední etapě projektu byly výsledky tématu Ztracený svět vědy v souvislosti s
budováním vodních děl studia zpracovány pro prezentaci na výstavě a do katalogu výstavy v
kapitole:
 16. Terénní biologické stanice – významná podpora výzkumu v oblastech zatopených
vodními nádržemi (čb-str. 31–33, bar-str. 89–95).
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V knize je toto téma prezentováno v kapitole:
 Světlana Zahrádková - Denisa Němejcová - Marek Polášek: Biologická stanice v Mušově,
s. 194–198.
Biologická stanice u Vranovské přehrady byla vybudována v poválečném období (1952 –
1963) zásluhou profesora Masarykovy univerzity Sergěje Hraběte. Ten získal v roce 1952 v
zestátněném zámku Bítov prostory, které se díky laboratornímu i terénnímu vybavení staly
základnou pro práce při limnologických výzkumech nádrže. Na zámku Bítov se konaly i
odborné akce za účasti předních odborníků z Československa (Obr. 1.2.61).

Obr. 1.2.61 Setkání limnologů na hradě Bítov v roce 1959 (prof. S. Hrabě 2. zprava)

Na Vranovské nádrži- byly od počátku 50. let prováděny odběry planktonu (tj.
organismů volně vznášejících se ve vodním sloupci) i zoobentosu (tj. živočichů žijících u dna
nádrže či řeky). Na terénních pracích, zpracování materiálu i vyhodnocení se podíleli také
studenti (např. VLČKOVÁ 1952, BARTÁKOVÁ 1971). Oživení nádrže, zejména jejího dna, však
bylo poměrně málo pestré a zahrnovalo převážně zástupce skupin máloštětinatých červů
(Oligochaeta) a dvoukřídlého hmyzu - pakomárovitých (čeleď Chironomidae) a
pakomárcovitých (čeleď Ceratopogonidae).
Biologická stanice v Mušově
Biologická stanice Přírodovědecké fakulty University Jana Evangelisty Purkyně (dnešní
Masarykovy univerzity v Brně), byla zřízena v období, kdy již byla naplánována výstavba
vodního díla Nové Mlýny a bylo tedy zřejmé, že specifické biotopy v území zátopy zaniknou.
Stanice byla zřízena především zásluhou profesora Františka Kubíčka, vedoucího
hydrobiologického pracoviště na této fakultě.
Po vypovězení nájmu v bítovském zámku se veškeré technické vybavení přestěhovalo
do stanice v Mušově. Stanice byla umístěna v přízemí zadního traktu hostince v Mušově
(Obr. 1.2.62).
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Obr. 1.2.62 Budova hostince v zaniklé obci Mušov, v níž byla umístěna biologická stanice

Na stanici bylo vše potřebné nejen pro terénní hydrobiologický výzkum, ale i pro
základní laboratorní práce. Ve výbavě byly nafukovací čluny, holínky, nejrůznější zařízení pro
odběr vzorků organismů z volné vody (planktonu) i ze dna (bentosu), tj. sítě, bagry, speciální
lahve pro odběr vody apod. V laboratorní části pak nechybělo vybavení pro zpracování
čerstvě odebraných vzorků organismů i pro jednoduché chemické analýzy vody a
samozřejmě binokulární lupy a mikroskopy. Vzhledem k téměř celoročnímu provozu stanice
nechyběla ani velká sekera na prosekání ledu.
Studenti tam obvykle trávili delší dobu, a proto byly v inventáři i vojenské palandy,
kamínka a železná zásoba potravin. V době záplav se na čluny nasedalo pár kroků ode dveří
stanice a v případě mlhy bylo náročné se na obrovských rozlivech neztratit. Bez současných
technických vymožeností se orientovali hlavně podle kompasu a rozmístění stromů, jejichž
koruny čněly nad hladinu a naznačovaly tak například polohu silnice lemované stromořadím.
Studenti i pedagogové pracující na stanici se soustředili na studium specifických
vodních biotopů v okolí Mušova, u nichž bylo zřejmé, že beze stopy zmizí pod hladinou
nádrže. Jednalo se tedy o obdobu záchranných prací, jak je známe u archeologů. A nutno říci,
že to byl velmi záslužný počin, který je doceňován teprve v současnosti, kdy se klade stále
větší důraz na obnovu krajiny a pátrá se nejen po tom, jak krajina vypadala, ale také po tom,
co v ní žilo.
V území budoucích nádrží se vyskytovaly velmi odlišné typy vodního prostředí.
Mnohé z nich byly ve stavu blízkém přirozenému, našly se však i takové, které již byly
ovlivněny předchozími vodohospodářskými úpravami nebo určitým znečištěním. Sledovány
byly především poříční tůně, jejichž hladina kolísala během roku, ale nevysychaly
zcela. V menším rozsahu byly sledovány tůně vysýchající (periodické) a dočasné rozlivy
například na loukách, které přetrvávaly určitou dobu i po záplavě. Opakovaně sledovanou
lokalitou bylo rameno Dyje – pozůstatek dřívějšího koryta Dyje, které bylo odstaveno při
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regulaci řeky, ale bylo spojeno stavidlem s řekou a díky tomu zůstalo mírně průtočné.
Podrobně studovanou lokalitou bylo také neprůtočné Černé jezírko, zvané též lesní tůň,
nacházející se v těsné blízkosti Dyje, nedaleko jejího soutoku se Svratkou. Z říčních biotopů
byl sledován dolní tok řeky Jihlavy u Ivaně, v té době již známý svou bohatou faunou. Lokalita
Jihlava u Ivaně sice zaplavena nádrží nebyla a zachovala se dodnes, ale níže položené nádrže
vytvořily a stále tvoří velkou bariéru, která znemožňuje vodním bezobratlým živočichům
volnou migraci mezi dalšími řekami v oblasti – Svratkou a Dyjí. Lokality soustavněji sledované
jsou vyznačeny na Obr. 1.2.63.

Obr. 1.2.63 Výzkumy na biologické stanici v Mušově: červeně vyznačeny intenzivně zkoumané lokality
povrchových vod v období 1963 – 1975. (Převzato z J. Halouzka 1977, upraveno)

Studie byly zaměřeny především na faunu bezobratlých volné vody (zooplankton) i
větších či menších živočichů obývajících zónu dna (makrozoobentos a mikrozoobentos).
Často se jednalo o pracné a náročné výzkumy založené na odběru a zpracování
kvantitativních vzorků. Jen menší část těchto cenných výsledků byla publikována. Většina
z nich však je (včetně primárních dat) dochována v diplomových, popř. rigorózních a
dizertačních pracích, které jsou uloženy v knihovně Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy
univerzity v Brně.
Mezi první studie z tohoto okruhu patří diplomová práce zabývající se významnou
skupinou vodního hmyzu – jepicemi. Brabec (1965) se v období březen 1963 až říjen 1964 ve
své diplomové práci zabýval faunou jepic (Ephemeroptera) v oblasti Ivaň – Mušov. Sledoval 6
lokalit různého charakteru, nejintenzivnější výzkum probíhal na úseku řeky Jihlavy, kde
odebíral vzorky nad a pod Ivaní a pod mostem Ivaň – Mušov. Z říčních biotopů dále
příležitostně sledoval Dyji u Mušova. Z vod stojatých byla sledována tůň, kterou nazývá
návesní, ležící těsně za obcí Mušov, po levé straně silnice ve směru Mušov – Mikulov. Tůň
byla ovlivňována splaškovými vodami z blízké zástavby, přítomností vodní drůbeže a
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rozkladem organické hmoty. Dalšími sledovanými lokalitami bylo rameno Dyje, propojené
druhotně s řekou (stavidlo) a lesní tůň u soutoku Svratky a Dyje, cca 1 km od obce Mušov.
Lesní tůň byla rozdělena na zastíněnou a nezastíněnou část s ohledem na rozdílné poměry
v těchto částech. Dalším sledovaným biotopem byly periodické tůně, které se tvořily po
opadnutí jarních záplavových vod na rozlehlé louce vlevo od silnice Mušov – Mikulov, ihned
za obcí Mušov. Na jižní straně dosahovala až k řece Dyji, na jihovýchodě byla ohraničena
topolovým lesem, na severu pak samotnou obcí. Autor celkem zjistil 32 druhů jepic, 7 druhů
v trvalých tůních, 2 druhy v periodických tůňkách a 27 v řekách. Věnoval pozornost mimo
jiné vývojovým cyklům a habitatovým preferencím jepic. Z této práce pochází informace o
nálezu jepice Isonychia ignota ze dne 23. 7. 1963, což je druh v současnosti klasifikovaný již
jako vyhynulý v ČR.
Zhruba ve stejném období Ošmera (1965) sledoval zooplankton několika lokalit
v okolí Mušova. Jednalo se o tři stálé tůně v blízkosti soutoku Svratky a Dyje, periodickou tůň
ve stejné oblasti, dále drobné periodické tůně v blízkosti uvedených lokalit; sledován byl také
rybník Vrkoč. Lokality jsou podrobně popsány i charakterizovány, v práci jsou také mapy
fotografie lokalit. Autor zaznamenal celkem 116 druhů, z toho bylo 40 druhů perlooček
(Cladocera), 21 buchanek (Copepoda), 49 vířníků (Rotifera) a 6 druhů lasturnatek
(Ostracoda). Autor nenalezl perloočku druhu Daphnia atkinsoni, uváděnou Kubíčkem z téže
oblasti (KUBÍČEK 1959b), podařilo se mu však zachytit jiný zajímavý druh Mixodiaptomus
kupelwieseri, uváděným Kubíčkem v téže práci. Autor posléze práci rozšířil a předložil jako
práci rigorózní (OŠMERA 1968).
Simanov (1965) sledoval v letech 1962–1964 s různou intenzitou faunu chrostíků
(Trichoptera) na řadě lokalit na jižní Moravě, včetně území VD NM a jeho okolí. Poblíž
Mušova sledoval pravidelně stálou tůň východně od silnice Mušov – Mikulov při jižním okraji
obce, dále stálou, protáhlou tůň západně od silnice Mušov – Mikulov při jižním okraji obce a
periodické tůně po obou stranách uvedené silnice. V blízkém okolí sledoval příležitostně tůně
u Vranovic a Strachotína a v širším okolí tůně v prostoru Lednice – Podivín. Řeku Jihlavu
sledoval soustavně v úseku mezi tehdejšími mosty u obce Mušov. Autor lovil všechna
vývojová stadia a dochovával i dospělce. Zpracoval i materiál dalších sběratelů, celkem
determinoval 45 druhů chrostíků v námi sledovaném území. Práce je provedena důkladně, je
doprovázena mapkami, fotografiemi a nákresy; je cenným zdrojem informací pro hodnocení
stavu taxocenóz chrostíků před výstavbou VD NM. Určitou slabinou práce je nedůsledné
odlišování periodických a neperiodických tůní. Další práce byly zaměřeny především na
zooplankton tůní v Mušově (BLAHOVÁ 1967; SOBOTKOVÁ 1967).
Metodicky zajímavou práci a to laboratorní pokusy s pěstováním fauny z vysychajících
tůní prováděl Baltus (1967). Materiál pocházel z návesní tůně v Mušově. Z tohoto materiálu,
odebraného v době vyschnutí, se mu podařilo vypěstovat jednak různé řasy (např. běžný
druh Cladophora glomerata), jednak řadu živočichů, z nichž některé určil do druhu, zejména
nálevníky (12) a vířníky (4), perloočky (3), lasturnatku (1), plže (1), rovnostřevné ploštěnky a
hmyz, který však bohužel blíže neurčoval. Výsledkem práce je návod na pěstování živočichů
pro školní pokusy.
Další ze série prací, provedených na biologické stanici v Mušově v období před
počátkem budování VD NM, byla diplomová práce nazvaná Zoobenthos tůní u Mušova,
zpracovaná Josefem Gajduškem (GAJDŮŠEK 1967). Tato studie z období listopad 1965 až
říjen 1966 byla rozšířena o sledování v období listopad 1966 až září 1967 a předložena jako
práce dizertační (GAJDŮŠEK 1969). Autor sledoval podobnost kvalitativního složení
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makrozoobentosu ve třech permanentních tůních různého typu: vesnické, luční (Bílé jezírko),
lesní (Černé jezírko). Autor zjistil 42 taxony (převážně druhy) živočichů, většina z nich, jak
uvádí autor, je běžně se vyskytujících. Ve vesnické tůni zjistil 25 taxonů (7 specifických),
v luční 24 taxonů (také 7 specifických), v lesní pak 17 taxonů (2 specifické). Na odlišný
charakter biotopů ukazuje i poměrně nízký počet taxonů společných pro všechny tři tůně,
těch bylo zjištěno 11. Nižší počet taxonů v lesní tůni vysvětluje tím, že se jedná o monotónní
biotop s malou výměnou vody a nerozvinutými zárosty vyšších rostlin (makrofyt).
Oživení v permanentní tůni sledovala také Floriánová (1969). Jednalo se o zmiňované
rameno Dyje, propojené s řekou, které bylo v omezené míře průtočné. Tato poměrně velká
tůň (cca 2 hektary) se nacházela cca 50 m od obce, vpravo od silnice Mušov – Mikulov.
Sledován byl zooplankton a zoobentos, autorka odebírala vzorky ze 4 habitatů: z volné vody
v pelagiálu, z volné vody v zóně příbřežní vegetace - litorálu, ze dna jednak v příbřežní zóně
bez vegetace, jednak v zóně litorálu. Autorka v tabulkách uvádí i nálezy studentů, kteří na
stejné lokalitě pracovali v předchozích letech (BRABEC 1965, GAJDŮŠEK 1967, OŠMERA 1965,
SIMANOV 1965). V souhrnných tabulkách, postihující období 1963–1968) pro jednotlivé
habitaty uvádí celkem 61 taxonů zooplanktonu, přičemž nejpočetnější skupinou byly vířníci
(Rotifera), a 38 taxonů makrozoobentosu.
Práce na stanici pokračovaly i v 70. letech. Přikryl (1976) studoval zooplankton tří
neperiodických tůní u Mušova. Podrobná kvantitativní studie byla založena na sérii 24 vzorků
odebraných od června 1974 do srpna 1975. Na jednotlivých lokalitách zjistil kolem 100
taxonů zooplanktonu, v celé studii pak dokonce 135 taxonů. Halouzka (1977) sledoval od
prosince 1975 do listopadu 1976 makrozoobentos dvou neperiodických tůní v blízkosti
Mušova. Jednalo se o stejné lokality, které studoval Gajdůšek (1967), a to o Bílé jezírko (luční
tůň) a Černé jezírko (lesní tůň). Na těchto dvou lokalitách prováděl analýzy kvalitativní i
kvantitativní. Mimo to sledoval oživení v záplavových vodách – nádržky vzniklé po záplavách.
Celkem autor zjistil 68 taxonů. Z jeho zajímavějších nálezů lze zmínit ojedinělé výskyty jepic
Leptophlebia vespertina a Siphlonurus armatus, což jsou druhy přežívající i ve vysychajících
vodách. Kovařík (1977) zpracovával materiál mikrozoobentosu z Černého jezírka.
Kvantitativní vzorky odebíral od dubna 1975 do listopadu 1976 (celkem 25 sérií odběrů),
kvalitativní odběry byly ukončeny v březnu 1976 (celkem 10 sérií odběrů). Sledoval
časoprostorovou dynamiku živočichů a také abiotické podmínky v tůni a jejich vývoj v čase
(průhlednost a teplotu vody, kolísání hladiny, pH, obsah kyslíku, popř. i sirovodíku, podíl
organických látek v sušině substrátu dna).
Práce Halouzky a Kovaříka byly poslední, které byly fakticky navázané na činnost stanice
v Mušově, protože ta mohla být používána naposled v roce 1976. Poté byla likvidována a
objekty, ve kterých se nacházela, byly demolovány stejně jako většina obce Mušov.
Vybavení stanice bylo přesunuto do další lokality a to do Hrubšic, k řece Jihlavě, kde byl
zkoumán vliv výstavby dalšího vodního díla v povodí řeky Dyje a to soustavy DalešiceMohelno.
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2. Přehled plánovaných cílů
Projekt byl ukončen v roce 2016. Cíle plánované po dokončení projektu jsou uvedeny
v Plánu uplatnění výsledků aplikovaného výzkumu, který je Přílohou č. 3 této zprávy.
Výsledky projektu budou v dalších 5 letech uplatněny při následujících aktivitách:
1. Bude vytvořen archivní fond Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy,
který bude uložen v Moravském zemském archivu v Brně. „Smlouva o darování Sbírky
dokumentace k projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ je již
připravena, dodatkem smlouvy bude seznam předaných dokumentů. Do archivu
bude předáno velké množství materiálů, které byly nashromážděny v průběhu řešení
projektu, aby byly zpřístupněny budoucím generacím. Materiály pochází z domácích
archivů občanů a řešitelů projektu, firemních archivů, knihoven, obecních úřadů
apod.
2. V souvislosti s terénním průzkumem při tvorbě specializované mapy Archeologické
lokality pod hladinou Vodního díla Nové Mlýny se podařilo lokalizovat na
ortofotomapě zaniklou středověkou ves Bohumilice u Dolních Dunajovic. Na místě
provedený terénní průzkum potvrdil existenci vesnice. Výsledky tohoto výzkumu byly
zpracovány do článku, připraveného do tisku v časopisu Jižní Morava v roce 2017
(Unger J., Šedo O., Knápek R.: Zaniklá ves Bohumilice u Dolních Dunajovic (k. ú.
Horní Věstonice))
3. Dalším z budoucích plánů využití výsledků projektu je využití 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
jižní Moravy.
4. Do školství budou distribuovány edukační programy, které vznikly jako výstupy typu
A-audiovizuální tvorba. Poutavou formou prezentovaná „Procházka starým Bítovem“
a výuková prezentace „Jak se žilo v Bítově a Kníničkách než zmizely pod hladinami
přehradních nádrží?" bude nabídnuta základním a středním školám, univerzitám
3. věku a obecním úřadům.
5. Výsledky projektu budou publikovány v časopise VTEI. Do edičního plánu časopisu
bylo na říjen 2017 zařazeno samostatné číslo, které bude celé vyhrazeno pro výstupy
projektu. Články budou recenzované.
6. Výstavní panely z ukončené výstavy „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
Moravy", která se konala v Moravském zemském archivu v Brně 2. 5.-30. 6. 2016
budou trvale veřejně vystaveny v areálu VÚV TGM, v.v.i. v Praze, kde budou
prezentovány návštěvníkům při Dnech otevřených dveří a odborných exkurzích.
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3. Uplatněné výsledky
V průběhu projektu bylo vytvořeno celkem 36 výstupů, plánováno bylo 12. Jejich soupis
je uveden Příloze č. 1 Soupis výsledků.
Výsledky aplikovaného výzkumu plánované dle projektu byly:
 2x A – audiovizuální tvorba,
 5x N map – specializovaná mapa s odborným obsahem,
 1x E – uspořádání výstavy.
Výsledky základního výzkumu plánované dle projektu byly:
 1x B - odborná kniha
 3x J rec – článek v recenzovaném časopise
Nad původní plán byly vytvořeny následující výstupy:
 2x A – audiovizuální tvorba,
 1x B - odborná kniha
 2x J rec – článek v recenzovaném časopise
 18x D - článek ve sborníku
 2x O - ostatní
Výsledky vytvořené nad rámec návrhu projektu vyplynuly z aktivit průběžného řešení
projektu, které nebylo možné předem odhadnout. Potřeba prezentace průběžných výsledků
vyústila v účast na konferencích, které nabídly možnost publikace výsledků ve sbornících,
čehož bylo vzhledem k dostatku publikovatelných výsledků již od druhého roku projektu,
využito. Takto vzniklo 18 článků ve sborníku. Výsledky projektu byly publikovány celkem v 5
recenzovaných článcích v časopisech Jižní Morava a Acta Pruhoniciana.
Dalším výstupem nad rámec plánu byl kritický katalog výstavy, který byl vydán jako
téměř 80stránková kniha a současně byla vytvořena jeho barevná verze, která byla
vytvořena pro možnost prezentace velkého množství obrazových příloh a upravena pro
prezentaci na DVD. Tato verze katalogu má 210 stran. DVD bylo vloženo do tištěné verze
katalogu.
V návrhu projektu byly plánovány 2 výstupy typu A, a to elektronická databáze
zdrojových materiálů a edukační program. Velké množství cenných fotografií ze zatopených
obcí bylo zpracováno do dvou edukačních programů.
Publicita projektu byla zvýšena publikací výsledků ve dvou nerecenzovaných článcích,
které se řadí do výstupů typu O.
Z uvedených výstupů jsou všechny uznány za uplatněné, s výjimkou jedné specializované
mapy s odborným obsahem.
Detailní popis výsledků byl uveden v periodických průběžných zprávách v letech, kdy byl
výsledek vytvořen. Zde uvádíme stručný komentář ke všem výsledkům, vzniklým za celou
dobu trvání projektu.
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Komentář k uplatněným výsledkům
1.
Výstup typu E – uspořádání výstavy „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
Moravy“
Výstava se konala ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně na náměstí Jana
Palacha 1 od 2. května do 30. června 2016. Výstava byla otevřena denně včetně víkendů od 9
do 17 hodin.

Obr. 3.1: Ukázka expozice výstavy v Moravském zemském archivu v Brně

Do přípravy výstavy byl zapojen celý řešitelský tým, který připravoval odborné
podklady na výstavní panely. Originální návrh uspořádání prostoru, vytvořený Mgr. Barborou
Tesařovou, DiS. z Archeologického ústavu AV ČR, velmi dobře vystihl téma představovaného
projektu a dokázal esteticky zkombinovat velmi odlišná témata, která projekt zahrnuje.
Obrazová dokumentace, která přibližuje atmosféru výstavy a vernisáže, je obsahem
Přílohy č. 2 Periodické průběžné zprávy za rok 2016. Výstava byla aktivně propagována za
pomocí medií - ČR Brno, který byl mediálním partnerem, ČT1, celostátních deníků,
regionálních novin, reklam v MHD v Brně, odborných časopisů, internetových zpráv na
mnoha serverech (iDnes, stránky spolupracujících institucí a obecních úřadů, aj.), vlastní
facebookové stránky projektu, webové stránky projektu (http://zatopene-dedictvi.eu/).
Kompletní výčet webových odkazů a ukázek propagace je uveden v Příloze 2 Periodické
průběžné zprávy za rok 2016.
Návštěvnost výstavy byla sledována pomocí návštěvní knihy a informací vrátných
v MZA. Do knihy se zapsalo cca 400 návštěvníků, skutečná návštěvnost byla podle informací
vrátných významně vyšší.
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.
Výstavní panely budou trvale instalovány na ochozu VÚV TGM, v.v.i. v Praze. Model
římského říčního přístavu je umístěn ve VÚV v Brně v zasedací místnosti.
2.
Výstup typu B – katalog výstavy „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
Moravy“
Katalog výstavy byl připraven ve dvou verzích. Tištěná (černobílá) verze, která byla
vytištěna v nákladu 200 ks byla k dispozici návštěvníkům výstavy (Obr. 3.2). Katalogu bylo
přiděleno ISBN a prošel oponentním řízením. Odborný posudek od doc. Ing. Antonína Bučka,
CSc. je Přílohou č. 3 Periodické průběžné zprávy za rok 2016. Část výtisků byla uložena do
knihoven, včetně Národní knihovny.
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Katalog bude ve formátu pdf trvale veřejně přístupný na webových stránkách projektu:
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi a bude uložen v Hydroekologickém systému
VÚV TGM, v.v.i (http://www.heisvuv.cz/).
Katalog výstavy komentuje vystavené expozice pro tři sledované vodní nádrže, členěné
podle dílčích problematik, a je průvodcem návštěvníka podle uspořádání panelů po směru
prohlídky.

Obr. 3.2: Ukázka katalogu výstavy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

3.

Výstup typu B – Kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“

Kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ představovala pro řešitele
projektu jeden z hlavních výstupů, kde shrnuly výsledky 4letého bádání. Na knize
spolupracoval celý projektový tým, tj. 20 autorů. Kniha obsahuje 264 stran textu, vč. bohaté
obrazové dokumentace, abstraktu v českém a anglickém jazyce a rozsáhlého výčtu použité
literatury a jiných zdrojů. Byla vytištěna v nákladu 250 ks. Odbornou recenzi provedl doc. Ing.
Antonín Buček, CSc. Posudek je Přílohou 6 Periodické průběžné zprávy za rok 2016.
Kniha je v současné době distribuována odborníkům a veřejnosti, zejména v oblastech
zájmových lokalit projektu. Povinné výtisky byly předány 5 státním knihovnám, dalším 20
knihovnám byla kniha nabídnuta a bude v případě zájmu předána. Kniha je uložena
v knihovnách všech tří poboček VÚV TGM, v.v.i. v Praze, Brně a Ostravě a v knihovnách
spoluřešitelských organizací (Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Povodí Moravy, s.p.,
Moravský zemský archiv, Brno, aj.). Kniha byla předána pamětníkům ze zatopených obcí,
obecním úřadům v zájmových oblastech, regionálním muzeím a archivům, odborným
pracovníkům ve státní správě, vč. ministerstev.
V nejbližší době proběhne pro zvýšení povědomí o vydání knihy její křest, kam budou
přizvána státní i regionální média, odborná i laická veřejnost, zástupci vydavatele a pamětníci
ze zatopených obcí. Kniha bude pokřtěna doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc.
Kniha v pdf formátu bude trvale veřejně přístupná na webových stránkách projektu:
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi a bude uložena v Hydroekologickém systému
VÚV TGM, v.v.i (http://www.heisvuv.cz/).
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Obr. 3.3: Ukázka knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

4. Výstupy typu Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
Osvědčení o certifikaci 4 map se specializovaným obsahem byla vydána Státním
pozemkovým úřadem a Ministerstvem zemědělství v srpnu roku 2016. Cílem
specializovaných map s odborným obsahem bylo 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. Dále uvedené mapy byly na
konci roku 2016 schváleny odborným orgánem Ministerstva kultury a poté zařazeny do
uplatněných výsledků:
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno – osvědčení 8/2016 – SPU/0 (autorský
kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.)
Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny – osvědčení 7/2016 – SPU/0
(autorský kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.)
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov – osvědčení 10/2016 – SPU/0 (autorský
kolektiv: Mlejnková, H., Havlíček, M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P.)
Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny
– osvědčení 7/2016 – SPU/0 (autorský kolektiv: Mlejnková, H., Uhrová, J., Havlíček,
M., Konvit, I., Pavlík, F., Halas, P. )
Tyto specializované mapy jsou trvale veřejně přístupné na webových stránkách projektu:
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi a budou uloženy v Hydroekologickém
informačním systému VÚV TGM, v.v.i (http://www.heisvuv.cz/).
V roce 2016 byla odevzdána specializovaná mapa „Mlejnková, H., Unger, J., Havlíček,
M., Ošlejšková, J.: Archeologické lokality pod hladinou Vodního díla Nové Mlýny“.
Předložená mapa byla zpracována jako druhá část práce týkající se zatopených
archeologických lokalit pod hladinou Vodního díla Nové Mlýny, jejímž základem bylo
kolektivní dílo z roku 2002, na němž se pod redakcí Stanislava Stuchlíka podílela celá řada
autorů. Soupis byl v rámci řešení dílčího cíle projektu „Pravěké a středověké osídlení“ dále
doplněn o některé novější práce týkající se zpracování výsledků získaných výzkumy na
zatopených lokalitách. Využitelnost mapy archeologických lokalit pod hladinou vodního díla
Nové Mlýny spočívá zejména v zachování informací o lokalitách jako určitého informačního i
kulturního dědictví, které může být v budoucnosti opět podrobeno průzkumu s ohledem na
možnost dalšího vývoje využití území. Specializovaná mapa „Archeologické lokality pod
hladinou Vodního díla Nové Mlýny“ může být poskytovatelem využita jako východisko pro
metodickou práci v oblasti péče a ochrany historické kulturní krajiny. Může být odborným
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podkladem pro kvalifikované rozhodování poskytovatele a odborných orgánů (NPÚ), orgánů
státní správy (vodohospodářských, památkové péče, ochrany přírody) a samosprávy. Mapa
poskytuje informační bázi pro vlastníky, správce a uživatele vodního díla a jeho zázemí. Může
být také využita jako podklad pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací
dokumentace a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. Neméně důležitá je možnost
využít mapu jako informační zdroj pro odbornou i laickou veřejnost. Mapa je veřejně
přístupná na internetových stránkách projektu http://heis.vuv.cz/projekty/zatopenededictvi.
V souvislosti s terénním průzkumem při tvorbě této specializované mapy se podařilo
lokalizovat na ortofotomapě zaniklou středověkou ves Bohumilice u Dolních Dunajovic. Na
místě provedený terénní průzkum potvrdil existenci vesnice. Výsledky tohoto výzkumu byly
zpracovány do článku, připraveného do tisku v časopisu Jižní Morava v roce 2017 (Unger J. –
Šedo O. – Knápek R.: Zaniklá ves Bohumilice u Dolních Dunajovic (k. ú. Horní Věstonice)
I přes uvedený popis obsahu a zdůvodnění využitelnosti mapy nebyla předložená
mapa MK schválena se zdůvodněním její nízké informační hodnoty a nenaplnění
deklarovaného využití v celé šíři. Informace o zamítnutí schválení mapy nám bylo sděleno
těsně před koncem projektu, kdy už nebylo z časových důvodů možné nahradit ji mapou
s jiným obsahem.
Mapa je zařazena mezi nedosažené výsledky projektu.

5. Výstupy typu A - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
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.
 Databáze materiálů k projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Databáze materiálů k projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy byla
naplňována od začátku projektu v roce 2013. Do databáze byly vkládány zdrojové materiály
poskytující informace o problematice projektu, a to: odborné publikace, články, příspěvky na
seminářích a konferencích, odborné zprávy, mapové podklady, audiovizuální záznamy, aj. Jak
ukazuje tabulka struktury záznamů k 25. 1. 2017 (Tab. 2.1), bylo do databáze vloženo 859
záznamů. V Příloze č. 4 této zprávy je umístěna kompletní databáze, včetně datového nosiče
s databází v tabulkovém (XLSX) i PDF formátu a popisy struktury a významu identifikačních
kódů.
Dokumenty, které to umožňovaly, jsou umístěny v datovém skladu projektu, který je
uložen na intranetu VÚV TGM, v.v.i., pobočka Brno. Vybrané tištěné dokumenty budou po
dokončení projektu uloženy do samostatného archivního fondu Moravského zemského
archivu v Brně. Databáze bude trvale dostupná na stránkách projektu
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
a
v pdf
formátu
bude
uložena
v Hydroekologickém informačním systému VÚV TGM, v.v.i (http://www.heisvuv.cz/).
V následující tabulce je uveden seznam všech záznamů z databáze (stav k 25. 1. 2017)
včetně vybraných atributů.
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Tab. 2.1: Struktura databáze materiálů v jednotlivých letech (k 25. 1. 2017)
Typ dokumentu
celkem záznamů (18. 1.
2016)
AV=audiovizuální záznam
CC=článek v časopise v
českém jazyce
K=kniha
KK=kapitola v knize
M=mapa
NET=zpráva na internetu
S=studie
P=příspěvek ve sborníku
TZ=tisková zpráva, článek v
tisku
VZ=výzkumná zpráva
ZC=článek v časopise v cizím
jazyce
J=jiný a nezařazený
Lokalizace nádrže
VD Nové Mlýny
VN Vranov
VN Brno
více nádrží
jiné a nezařazené
Oblast výzkumu
historie
archeologie
biologie
ekologie
jakost vody
zemědělství
vodní hospodářství
kartografie
multidisciplinární
jiné a nezařazené

počet
2013

počet
2014

%

373

%

počet
2015

%

%

1

24
135
8
9
12
33
52

6
36
2
2
3
9
14

25
144
24
10
13
42
66

4
24
4
2
2
7
11

84
151
24
10
13
43
72

12
22
3
1
2
6
10

90
153
24
10
13
46
77

13
22
3
1
2
7
11

119
156
27
10
13
49
78

17
23
4
1
2
7
11

0
39

0
10

1
124

0
21

1
127

0
18

1
165

0
24

1
177

0
26

17
42
počet
262
24
20
0
0
počet
102
22
54
31
28
1
7
6
1
121

5
11

54
94

29
134

27
6
14
8
8
0
2
2
0
48

124
22
141
43
113
3
41
8
39
65

6
23
%
70
13
8
7
18
%
23
3
24
6
19
0
6
1
22
10

46
167

430
54
25
20
70

4
19
%
66
11
7
5
12
%
23
3
25
7
16
0
6
1
7
11

40
160

70
6
5
0
0

9
16
%
72
9
4
3
12
%
21
4
24
7
19
1
7
1
7
11

7
24
%
72
15
8
7
22
%
26
3
28
6
21
0
6
1
24
9

%



4

454
78
45
33
82
160
22
172
49
113
3
44
8
45
76

1

počet
2017

2

0

795
16

%

599
2

%

692

počet
2016

482
90
53
45
125
160
22
168
41
131
2
40
8
151
72

2

859
16

2

495
105
56
51
152
183
22
192
41
142
2
42
8
163
64

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 a uložena na DVD. Katalog bude
ve formátu pdf trvale veřejně přístupný na webových stránkách projektu:
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi a bude uložen v Hydroekologickém
informačním systému VÚV TGM, v.v.i (http://www.heisvuv.cz/).
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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.

Vytvořené edukační programy, jejichž účelem je informovat 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.


Edukační program „Procházka starým Bítovem“
Dokument 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 30. let
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.


Edukační program „Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod hladinami
přehradních nádrží?“
Cílem tohoto materiálu je seznámit zejména mládež se životem obyčejných lidí ve 20. až
30. letech minulého století na příkladu dnes již zaniklého, zatopeného městečka Bítov a
zatopené vsi Kníničky. Tyto obce musely ustoupit přehradám, které byly vystavěny v rámci
vodohospodářských úprav ve 30. letech minulého století. 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.
Edukační programy budou trvale veřejně přístupné na webových stránkách projektu:
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi a budou uloženy v Hydroekologickém
informačním systému VÚV TGM, v.v.i (http://www.heisvuv.cz/).

6. Výstupy typu D - články ve sborníku
V průběhu projektu se vyskytly příležitosti prezentovat průběžné výsledky jednotlivých
řešitelů. Tato možnost byla využita a široký kolektiv řešitelů se zúčastnil 2 odborných akcí:
XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“ Člověk a voda v dějinách: život –
prostředí – technika – každodennost – rituály a „Říční krajina 10“. Na obou akcích byly
vyčleněny samostatné sekce, věnované prezentaci výsledků projektu. Přednesené příspěvky
byly následně publikovány ve sbornících:
1) Mlejnková, H. 2014. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt programu
NAKI. In Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno: Koalice pro řeky, 2014, s. 68-73.
ISBN 978-80-260-7099-3.
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2)Kočková, E., Ošlejšková, J. 2014. Vývoj vlivu zdrojů znečištění na kvalitu vody na jižní
Moravě. In Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno: Koalice pro řeky, 2014, s. 43-48.
ISBN 978-80-260-7099-3.
3) Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I. 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno: Koalice
pro řeky, 2014, s. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.
4) Pavonič, M., Kočková, E. 2014. Dlouhodobé ovlivnění chemické a mikrobiologické kvality
vody vodním dílem Nové Mlýny. In Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno: Koalice
pro řeky, 2014, s. 74-84. ISBN 978-80-260-7099-3.
5) Polášek, M., Zahrádková, S., Němejcová, D. 2014. Změna struktury biotopů po výstavbě
Novomlýnských nádrží a důsledky pro modelové druhy vodních bezobratlých. In Říční
krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno: Koalice pro řeky, 2014, s. 92-93. ISBN 978-80260-7099-3.
6) Smelík, L., Dzuráková, M. 2014. Problematika podkladových materiálů pro stanovení
původní kapacity koryta zatopeného nádrží. In Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014.
Brno: Koalice pro řeky, 2014, s. 102-107. ISBN 978-80-260-7099-3.
7) Žáková, Z. 2014. Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po vybudování vodních nádrží
Vranov a Nové Mlýny. In Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno: Koalice pro řeky,
2014, s. 128-134. ISBN 978-80-260-7099-3.
8) Mlejnková, H. 2014. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt programu
NAKI. In 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 978-80-8693199-4.
9) Kordiovský, E. 2014. Válečné škody na vodních tocích okresu Břeclav v letech 1938 – 1945
In 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.
10) Unger, J. 2014. Voda na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje v lichtenštejnském urbáři z roku
1414. In 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 978-80-8693199-4.
11) Veselý, D. 2014. Tradice hospodaření v nivě – hledání zahraniční analogie. In 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.
12) Kult, A. 2014. 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 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.
13) Konvit, I. 2014. Vývoj vodních toků a vodních ploch v zatopených územích jižní Moravy.
In 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.
119

Závěrečná zpráva projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2013-2016

14) Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2014. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich zázemí. In 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. 3236. ISBN 978-80-86931-99-4.
15) Žáková, Z. 2014. JAK OVLIVNILO VYBUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ VRANOV NAD DYJÍ A NOVÉ
MLÝNY ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA V ŘECE DYJI?. In 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.
16) Němejcová, D., Zahrádková, S., Polášek, M. 2014. Nenápadný svět vodních bezobratlých
– obraz vývoje krajiny. In 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. 3236. ISBN 978-80-86931-99-4.
17) Smelík, L., Dzuráková, M. 2014. Stanovení orientační kapacity koryt před zatopením
jihomoravskými nádržemi dle historických podkladů. In 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.
18) Mlejnková, H. 2015. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. In: XVII.
konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
„Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 110.
ISBN 978-80-210-7874-1;
7. Výstupy typu O - nerecenzovaný článek v časopise
Pro zvýšení publicity projektu byly publikovány 2 informativní populárně-vědecké
články do časopisu VTEI a Kníničského zpravodaje (červen 2016):
Dzuráková, M., Smelík, L., Mlejnková, H. 2016. 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.
Mlejnková, H. 2016. Zatopené kulturní a přírodní dědictví obce Kníničky. Kníničský zpravodaj, 2016
(červen), č. 3, s. 14-16.

4. Přehled změn v popisovaném období
V průběhu řešení projektu došlo k několika změnám, které byly řešeny formou 5 dodatků
ke Smlouvě č. 12/2013/OVV. Většina změn byla způsobena odchody řešitelů z realizačního
týmu při změně zaměstnavatele. Všechny personální změny se podařilo vždy ve velmi krátké
době vyřešit a řešitele nahradit pracovníky se stejnou specializací, kteří převzali řešení
jednotlivých témat projektu. Uvedenými změnami nebyla narušena kontinuita řešení dílčích
úkolů ani celého projektu.
Dalšími změnami byly přesuny financí mezi jednotlivými položkami v případech, kdy byl
v návrhu projektu proveden nesprávný odhad potřebných prostředků.
Navýšení počtu vyprodukovaných výstupů je zdůvodněno v předchozím bodě.
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5. Návrh na upřesnění řešení projektu pro další etapu řešení
Projekt byl v roce 2016 ukončen, návrhy na upřesnění řešení v další etapě není relevantní.

6. Čerpání uznaných nákladů a účelové podpory
Průběh čerpání účelové podpory v průběhu řešení projektu (2013-2016) byl v souladu se
smlouvou, včetně změn schválených poskytovatelem, viz Příloha č. 2.
V posledním roce řešení došlo k mírnému nedočerpání rozpočtu a to v položce osobních
nákladů. Důvodem je zaokrouhlování malých finančních částek, jde o povinné odvody
(pojistné) a FKSP.
Dále došlo k mírnému nedočerpání cestovních náhrad a služeb, kde oproti odhadu byly
skutečné náklady nižší.
Celková vratka účelové podpory v roce 2016 činí 4,6 tis. Kč.

7. Závěr
Řešení projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (DF13P01OVV012)
probíhalo po celou dobu čtyř let bez závažnějších odchylek, v termínu se podařilo dosáhnout
všech plánovaných výstupů (s výjimkou 1 N map), počet výstupů byl naopak díky zvýšené
aktivitě řešitelů překročen. Početný řešitelský kolektiv se pravidelně scházel, bylo
uskutečněno celkem 15 pracovních schůzek, velmi dobře fungovala spolupráce s externími
řešiteli, zaměstnanými na projektu formou dohod o pracovní činnosti. Předávání informací
mezi řešiteli přispěly v prvním roce řešení projektu zřízené webové stránky, kde byla
umístěna i interaktivní databáze materiálů.
Určitou komplikací v roce 2016 byl podceněný rozpočet na uspořádání výstavy, který byl
důsledkem nezkušenosti řešitelů s výtupy obdobného typu. Nedostatek musel být nahrazen
zvýšenou pílí, invencí a tvořivostí řešitelů a spolupracovníků.
Závěrem lze říci, že byly zcela splněny deklarované přínosy a poslání projektu, tedy
pomocí navržených výzkumných a vývojových aktivit přispět k naplňování meziresortní
koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Projekt přispěl
k identifikaci a dokumentaci památek nehmotného kulturního dědictví a zpřístupnění
poznatků o národní identitě a kulturním dědictví všem uživatelům a zájemcům.
Projekt měl komplexní, interdisciplinární charakter, který v rámci aplikovaného výzkumu
propojil odborníky z oblasti přírodních a společenských věd. Při řešení projektu byl kladen
důraz na využití výsledků výzkumu ve sféře vzdělávání. Výstupy projektu může přímo využít
jak odborná, tak i široká laická veřejnost.
Přínosy projektu jsou osobitě shrnuty v textu „Poděkování“, uvedeném 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
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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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8. Seznam příloh Závěrečné zprávy
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Příloha č. 2: Přehled použití účelové podpory v členění dle rozpočtu projektu



Příloha č. 3: Plán uplatnění výsledků aplikovaného výzkumu



Příloha č. 4: Databáze materiálů k projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
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