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Motto: 

 
Také jste se někdy zamysleli nad tím, co zmizelo pod hladinami vodních nádrží?  
Jak se žilo a hospodařilo v nivách řek?  
Jak vypadala krajina a příroda v místech, dnes zalitých hektolitry vody?  
Jaké asi příběhy pradávných i nedávných časů byly rozplaveny vodou zadrženou 
přehradními zdmi?  
Co se stalo s množstvím nezapomenutelných míst a jedinečných přírodních biotopů? 
 
Odpovědi na tyto otázky se skrývají ve vzpomínkách pamětníků, v archivech, 
pamětních knihách, na fotografiích, v obecních kronikách, odborných publikacích…kam 
se je vydali hledat řešitelé projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“. 
 



Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR   
 

Projekt  „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ 
2013 - 2016 
 
Základním tématem projektu bylo zamyšlení nad tím, co vše zmizelo pod hladinami vodních nádrží. Toto 
téma bylo zpracováno z pohledu širokého spektra oborů charakterizujících kulturní a přírodní dědictví, jako 
jsou: 
-historie,  
-vodní hospodářství,  
-hydrobiologie,  
-hydrochemie,  
-geografie,  
-jakost vod  
-krajinná ekologie...  
 
Byly zde zhodnoceny změny stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich 
využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy před a po zatopení 
velkých území při výstavbě přehradních nádrží.  
 
Jako modelové lokality byla vybrána tři charakterově odlišná vodní díla na jižní Moravě:  
Vranovská přehrada  
Brněnská přehrada  
soustava vodních nádrží Nové Mlýny 
 
Ve všech těchto lokalitách došlo k zatopení alespoň částečně osídlených oblastí, včetně fungujících obcí: 
Mušov  
Bítov  
Kníničky 
 



Hlavní výsledky projektu: 
 - výstava: květen až červen 2016 v Moravském zemském 
archivu v Brně 
 
- databáze materiálů k projektu  
 
- specializované mapy s odborným obsahem: 
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno  
Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov 
Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí  
v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
 
- edukační programy: 
„Procházka starým Bítovem“ 
„Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod 
hladinami přehradních nádrží?“ 
 
- kniha: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 
 
- samostatný archivní fond Moravského zemského archivu   
 
 

Výsledky projektu jsou trvale dostupné na 
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi 

http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi


Výstava „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ 



Výstava „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ 
 



Výstava „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ 
 



Databáze materiálů k projektu 

Obsahuje: 860 záznamů 
• odborné publikace, knihy 
• články,  
• příspěvky na seminářích a konferencích,  
• výzkumné zprávy,  
• mapa a mapové podklady,  
• audiovizuální záznamy,  
• fotografie, 
• datové sady  
• skeny diapozitivů,  
• kroniky,  
• archivní zdroje… 

Databáze je trvale dostupná na stránkách 
projektu http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-
dedictvi 

http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi


Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno 

Vývoj využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno v letech 1841, 1876, 1938-1945, 1954-1955, 1991, 2010 
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. Nejvýraznější 
změny ve vývoji využití krajiny byly evidovány u orné půdy a trvalých travních porostů, v obecné shodě s dlouhodobým vývojem 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 1938 a 1945, jedna část 
území již na mapovém listu z roku 1945 má zaznamenánu hladinu vodní nádrže, zatímco na mapě z roku 1938 je ještě zakreslena původní 
obec Kníničky těsně před jejím zatopením. Pokles významu vodohospodářské funkce nádrže (ukončení využívání jako zdroje pitné vody), vedl 
k posílení rekreační funkce vodní nádrže a jejího zázemí. To se projevilo i v postupném růstu podílu rekreačních ploch (až na 14,7 %). 

Vývoj využití krajiny v zázemí  vodní nádrže Brno 1841, 1876, 1938-1945, 1954-1955, 1991, 2010 

Využití krajiny v roce 1841 Využití krajiny v roce 1876 Využití krajiny v roce 1938-1945 

Využití krajiny v roce 1954-1955 Využití krajiny v roce 1991 Využití krajiny v roce 2010 

Počet změn využití krajiny Stabilně využívané plochy 

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) – výstup programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI 
Název projektu: DF13P01OVV012 - Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (2013-2016) 
Název mapy: Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno 
Autorský kolektiv: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Igor Konvit, Ing. František Pavlík, Ph.D., Mgr. Petr Halas, Ph.D. 
2015, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. a 
Ústavem Geoniky AV ČR, v. v. i. 

Mapy využití krajiny byly vytvořeny na základě topografických map: 

Druhé rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836-1841), © 2nd Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, © Laboratoř geoinformatiky 

Univerzita J.E. Purkyně, © Ministerstvo životního prostředí ČR 

Třetí rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876), © Mapová sbírka Univerzity Karlovy 

Československé reambulované mapy třetího rakouského vojenského mapování 1:25 000 (1938, 1945), Mapový podklad © MO ČR 

Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1953-1954), Mapový podklad © MO ČR 

Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1991), Mapový podklad © MO ČR 

Základní mapa České republiky 1:10 000 (2010), © Český úřad zeměměřický a katastrální 

Kategorie využití krajiny 1836–1838 1876 1938,1945 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 

zahrada a sad 0,0 0,1 0,3 0,8 0,1 0,0 

les 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 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Při hodnocení počtu změn byl sledován samostatně vývoj v zaplaveném území a v jeho zázemí. Ještě před 
budováním nádrže (zachyceném v celém rozsahu na mapách z roku 1954–1955), bylo v zátopovém území 
změněno téměř 50 % území. Jednalo se především o úbytek trvalých travních porostů a jejich převod na 
ornou půdu, případně střídavé změny mezi různými typy využití krajiny. V zázemí vodní nádrže Brno byl 
následující podíl kategorií změn: 0 – 56,7 %, 1 – 21,5 %, 2 – 13,7 %, 3 – 6,0 %, 4 – 1,9 %, 5 – 0,3 %. 
Dynamika změn využití krajiny zde byla ze všech tří modelových území hodnocených v rámci projektu 
NAKI nejvyšší, byla koncentrována především do jižní části v těsném zázemí města Brna a severní části 
v okolí Veverské Bítýšky.  

Stabilně využívány byly během šesti sledovaných období následující kategorie využití krajiny: les (837 ha), 
orná půda (329 ha), zastavěná plocha (19 ha) a vodní plocha (7 ha). Stabilně využívány nebyly v zázemí 
vodní nádrže Brno žádné trvalé travní porosty. To bylo způsobeno jejich trvalým zánikem (zatopením 
území, převodem na ornou půdu, les, rekreační plochu), nebo dočasnou změnou využití krajiny 
(rozoráním a opětovným převodem do trvalých travních porostů). 



Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny 

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 

les 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 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vývoj využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny v letech 1841, 1876, 1933-1945, 1954-1955, 1991, 2010 
V okolí vodního díla Nové Mlýny byl vždy vysoký podíl ploch orné půdy. Budováním vodního díla tento podíl poklesl, protože došlo k zaplavení části ploch orné půdy. Nejvýraznější změny 
byly evidovány u kategorie trvalý travní porost (viz tabulka). 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 (viz tabulka). 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. Zázemí vodního díla Nové Mlýny má převážně zemědělský charakter, o 
čemž svědčí i poměrně významný podíl ploch vinic a sadů. 

Vývoj využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny v letech 1841, 1876, 1933 -1945, 1954-1955, 1991, 2010 

Využití krajiny v roce 1841 Využití krajiny v roce 1876 

Využití krajiny v roce 1933-1945 Využití krajiny v roce 1954-1955 

Využití krajiny v roce 1991 Využití krajiny v roce 2010 

Počet změn využití krajiny Stabilně využívané plochy 

Syntetická mapa  počtu změn v zaplaveném území ukázala, že před vznikem vodního díla bylo změněno přibližně 40 % tohoto území. Změny zde 
probíhaly především v souvislosti se zánikem trvalých travních porostů a střídavými změnami mezi jednotlivými kategoriemi využití krajiny. 
Počet změn v zázemí vodního díla Nové Mlýny byl následující: 0 – 43,9 %, 1 - 24,3 %,  2 – 20,6 %, 3 – 7,7 %, 4 – 3,1 %, 5 – 0,4 %. Dynamika změn 
využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny souvisí především s celkovým úbytkem ploch trvalých travních porostů, střídáním 
zemědělských kultur (orná půda, vinice, zahrada a sad) a růstem podílu zastavěných ploch. 

V zázemí vodního díla Nové Mlýny mezi stabilně využívanými plochami jednoznačně převládala orná půda (1953 ha). Lesy byly na všech šesti 
mapovaných obdobích evidovány na 186 ha, jednalo se o fragmenty lužních lesů v okolí Křivého jezera u obce Nové Mlýny, v okolí soutoku 
Svratky a Jihlavy. nedaleko Pasohlávek a lesy na svahu Pavlovských vrchů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Stabilně využívané zastavěné 
plochy jsou reprezentovány starými jádry obcí a jejich výměra činila 151 ha. Stabilně využívané trvalé travní porosty zabíraly pouze 63 ha, byly 
zachovány jen jejich  ojedinělé fragmenty v nivě a na terasách řeky Dyje v okolí Brodu nad Dyjí a Drnholce, případně v okolí zbytků lužních lesů 
u Křivého jezera a u soutoku Svratky a Jihlavy. Mezi stabilně využívané plochy v tomto regionu patřily i vinice (29 ha) s výskytem v těsném 
zázemí obcí Pavlov, Dolní Věstonice a Rakvice v oblasti tradičních vinařských tratí. Stabilně využívané vodní plochy (12 ha) odpovídají 
původnímu korytu Dyje, které bylo identické v mapováních před zatopením území.  

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) – výstup programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI 
Název projektu: DF13P01OVV012 - Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (2013-2016) 
Název mapy: Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
Autorský kolektiv: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Igor Konvit, Ing. František Pavlík, Ph.D., Mgr. Petr Halas, Ph.D. 
2015, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. a Ústavem Geoniky AV ČR, v. v. i. 

Mapy využití krajiny byly vytvořeny na základě topografických map: 

Druhé rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836-1841), © 2nd Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně, © Ministerstvo životního prostředí ČR 

Třetí rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876), © Mapová sbírka Univerzity Karlovy 

Československé reambulované mapy třetího rakouského vojenského mapování 1:25 000 (1933, 1945), Mapový podklad © MO ČR 

Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1953-1954), Mapový podklad © MO ČR 

Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1991), Mapový podklad © MO ČR 

Základní mapa České republiky 1:10 000 (2010), © Český úřad zeměměřický a katastrální 



Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov 

Vývoj využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov v letech 1841, 1876, 1933, 1954-1955, 1991, 2010 
V zázemí vodní nádrže Vranov převládaly ve všech sledovaných obdobích lesy, jejich podíl dosahoval přibližně 60 %. Vodní nádrží Vranov bylo 
zatopeno pouze malé území lesních ploch. Druhý nejvyšší podíl měla v tomto území orná půda, její plochy se však postupně snižovaly na úkor 
vodního díla, lesů, zastavěných ploch a rekreačních ploch. Shodně jako u předešlých dvou vodních nádrží byl i u Vranova 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. Při budování vodní nádrže byla zatopena obec Bítov, jejím obyvatelům bylo umožněno se přestěhovat 
do nové vesnice Bítov v těsném zázemí vodní nádrže. 

Vývoj využití krajiny v zázemí  vodní nádrže Vranov 1841, 1876, 1933, 1954-1955, 1991, 2010 

Využití krajiny v roce 1841 Využití krajiny v roce 1876 Využití krajiny v roce 1933 

Využití krajiny v roce 1954-1955 Využití krajiny v roce 1991 Využití krajiny v roce 2010 

Počet změn využití krajiny Stabilně využívané plochy 

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) – výstup programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI 
Název projektu: DF13P01OVV012 - Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (2013-2016) 
Název mapy: Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov 
Autorský kolektiv: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Igor Konvit, Ing. František Pavlík, Ph.D., Mgr. Petr Halas, Ph.D. 
2015, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. a 
Ústavem Geoniky AV ČR, v. v. i. 

Mapy využití krajiny byly vytvořeny na základě topografických map: 

Druhé rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836-1841), © 2nd Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, © Laboratoř geoinformatiky 

Univerzita J.E. Purkyně, © Ministerstvo životního prostředí ČR 

Třetí rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876), © Mapová sbírka Univerzity Karlovy 

Československé reambulované mapy třetího rakouského vojenského mapování 1:25 000 (1933), Mapový podklad © MO ČR 

Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1953-1954), Mapový podklad © MO ČR 

Vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1991), Mapový podklad © MO ČR 

Základní mapa České republiky 1:10 000 (2010), © Český úřad zeměměřický a katastrální 

Kategorie využití krajiny 1838–1841 1876 1933 1954 1990 2010 

orná půda 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 

les 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 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Před zatopením vodní nádrže Vranov bylo změněno přibližně 41 % území v zátopové oblasti. Změny souvisely 
zejména se zánikem trvalých travních porostů a jejich převodem do orné půdy, částečně se změnami lesních 
ploch. Zázemí vodní nádrže Vranov je nejvíce stabilním ze všech tří studovaných území, zde je uveden podíl 
kategorií změn: 0 – 67,9 %, 1 – 12,9 %, 2 – 13,7 %, 3 – 4,0 %, 4 – 1,3 %, 5 – 0,2 %.  

Stabilně využívané plochy v okolí vodní nádrže Vranov byly tvořeny především lesními plochami na 
svazích přilehlých k vodní nádrži (2526 ha) a ornou půdou v méně příkrých územích dále od přehrady 
(812 ha). Ostatní stabilně využívané plochy se vyskytovaly na výrazně menších plochách – vodní 
plochy původního toku Dyje na 78 ha, zastavěné plochy na 39 ha a trvalé travní porosty pouze na 
11 ha. Stabilně využívané trvalé travní porosty se nacházely v lokalitách Česká louka, u obce 
Vysočany, u soutoku Dyje a Želetavky, Velká louka u Lančovského dvora, U rybníčku v okolí Helenina 
Dvoru.  







Edukační programy  - elektronické dokumenty (Power Point 
presentace na DVD): 
 
jejich 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.  
 
 



„Procházka starým Bítovem“ 



„Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod hladinami přehradních nádrží?“ 



Kniha obsahuje 264 stran textu, vč. bohaté 
obrazové dokumentace, abstraktu v českém a 
anglickém jazyce a rozsáhlého výčtu použité 
literatury a dalších zdrojů.  
 
Byla vytištěna v nákladu 250 ks.  
 
Kniha není určena k prodeji, je distribuována 
do státních a regionálních, veřejných a 
institucionálních knihoven, odborníkům a 
veřejnosti, zejména v oblastech zájmových 
lokalit projektu.  
 
Kniha byla předána pamětníkům ze 
zatopených obcí, obecním úřadům v 
zájmových oblastech, regionálním muzeím a 
archivům, odborným pracovníkům ve státní 
správě, vč. ministerstev.  

Kniha: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 

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/). 



Autorský tým (20 autorů) byl tvořen významnými historiky - Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Ústav antropologie 
PřF MU), Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Moravský zemský archiv v Brně), PhDr. Emil Kordiovský (Státní okresní 
archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, dříve); biology - RNDr. Zdeňka Žáková, CSc. (Biotes, Brno), Doc. RNDr. 
Světlana Zahrádková, Ph.D., RNDr. Denisa Němejcová, Mgr. Marek Polášek, Ing. Pavel Sedláček, RNDr. Hana 
Mlejnková, Ph.D. - VÚV TGM, v.v.i.; vodohospodáři - Ing. Arnošt Kult, Ing. Lukáš Smelík, Ph.D., Ing. Jana Uhrová, 
Ph.D. - VÚV TGM, v.v.i., Ing. David Veselý - Povodí Moravy, s.p.; odborníky na jakost vody a GIS - RNDr. Eva 
Kočková - VÚV TGM, v.v.i. (dříve), RNDr. Michal Pavonič - Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Mgr. Jana 
Ošlejšková, Ing. Miriam Dzuráková - VÚV TGM, v.v.i. a krajinnými ekology - Ing. Jan Lacina, CSc. - Ústav geoniky 
AV ČR, v.v.i., Mgr. Petr Halas, Ph.D.  - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. - Výzkumný ústav 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
 
Odbornou recenze: Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 
  
Hlavním řešitelským pracovištěm a vydavatelem knihy je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
v.v.i., Praha a Brno.  
 
Partnerskými institucemi jsou Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v.v.i., Moravský zemský archiv v Brně a Povodí Moravy, s.p. 



Příprava knihy spočívala v trpělivém 
pátrání, nacházení a shromažďování 
rozsáhlé sady různorodých materiálů, 
které byly detailně prostudovány a 
odborně zpracovány.  
 
Cílem knihy nebylo hodnotit 
správnost rozhodnutí o výstavbě 
přehradních nádrží, ale zcela bez 
emocí zhodnotit změny, které stavby 
nádrží doprovázely a zavzpomínat na 
minulost dnes zatopených území.  
 
Kniha je uspořádána do kapitol, 
věnovaných jednotlivým tématům, 
zpracovaným postupně pro všechny 
tři vodní nádrže: 1) VN Vranov, 2) VN 
Brno, 3) VD Nové Mlýny 
 
Po představení vodohospodářských 
charakteristik, důvodů a účelů vzniku 
jednotlivých nádrží je obsah knihy 
podrobně věnován historickému a 
přírodopisnému vývoji zaplavených 
území, včetně obecného zamyšlení 
nad historií vodohospodářských 
úprav vodních toků.  

Kapitola 1) Úvod 

Kapitola 2) Vranovská přehrada 



Historická část nás zavede až do 
pravěku a raného novověku a zmapuje 
nálezy archeologických nalezišť na dnes 
zatopených územích. Historie 
zatopených obcí Mušov, Bítov a Kníničky 
je popsána od poloviny 15. století do 
novověku, kdy došlo k jejich zániku.  
 
Zatímco obce Kníničky a Bítov byly 
znovu vystavěny nedaleko od 
původních, obec Mušov zcela zanikla a 
její obyvatelé byli přesunuti do 
nedalekých vesnic, zejména do 
Pasohlávek.  
Z bývalé obce zbyl jen kostel Sv. 
Leonarda na ostrůvku ve střední 
Novomlýnské nádrži.  
 
Historické kapitoly jsou doplněny 
rozpracováním zajímavé hypotézy o 
lokalizaci přístavu římských říčních lodí 
v období vlády Marca Aurelia poblíž 
obce Mušov.  

Kapitola 4.2 PRAVĚKÉ AŽ RANĚ NOVOVĚKÉ OSÍDLENÍ V OBLASTI 
VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY 

Kapitola 2.4 VODNÍ NÁDRŽ VRANOV A ZÁNIK MĚSTEČKA BÍTOVA 

Kapitola 4.3 PLAVBA ŘÍMSKÝCH ŘÍČNÍCH LODÍ DO MUŠOVA 



S velkým zaujetím autorů byla zpracována 
část knihy věnovaná dopadům zaplavení 
území na přírodu a krajinu.  
 
Studovaná území a vodní toky měly před 
zaplavením zcela jiný přírodní ráz, došlo k 
zániku mnoha původních vodních biotopů, 
změnilo se zastoupení živočichů a rostlin.  
 
Na příkladu vodních bezobratlých jsou 
ukázány reakce na zatopení území s 
přihlédnutím k jejich schopnosti 
přizpůsobit se novým podmínkám.  
 
Některé druhy byly výstavbou nádrží zcela 
odsunuty, některé byly vytlačeny do 
zbytků přirozených habitatů v blízkém 
okolí, na jiné nemělo zatopení území žádný 
vliv a našly se i druhy, které území osídlily 
až po výstavbě nádrží.  
 
Velmi obdobným způsobem reagovala i 
společenstva vodních a bažinných rostlin.  
 

Kapitola 2.5 PROMĚNY VODNÍCH BIOTOPŮ, BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ 
A VRANOVSKÁ PŘEHRADA 

Kapitola 4.9 ZMĚNY ŘASOVÉ FLÓRY, VODNÍCH A BAŽINNÝCH ROSTLIN 
ŘEKY DYJE PO VYBUDOVÁNÍ VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY 

Kapitola 4.8 BIOLOGICKÁ STANICE V MUŠOVĚ 



Velmi zajímavé je zpracování 
problematiky z pohledu krajinných 
ekologů, které je zaměřeno na 
přírodní úkazy v okolí Brněnské 
přehrady a vegetaci aluviálních luk 
jižní Moravy.  
 
Nápaditým způsobem je představeno 
údolí Dyje, v oblasti dnešní Vranovské 
přehrady, kde autoři porovnávají 
současnou krajinu s díly malířů 
krajinářů 19. a 20. století.  
 
Zatopením území se významně a 
viditelně změnil ráz krajiny a její 
využívání, což bylo podrobně 
zpracováno s využitím dostupných 
historických map.  
 
 

Kapitola 4. 11 ALUVIÁLNÍ LOUKY JIŽNÍ MORAVY 

Kapitola 2.8 PROMĚNY KRAJINY ÚDOLÍ DYJE V DÍLE MALÍŘŮ KRAJINÁŘŮ 
A SOUČASNÉ FOTOGRAFII 

Kapitola 3.10 ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY V ZÁZEMÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY 



 
Pozornost je věnována také změnám 
jakosti vody v tocích v souvislosti s 
výstavbou nádrží a vývoji zdrojů 
znečištění v důsledku změn využívání 
vodních toků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostor je věnován i problematice 
povodňového ohrožení, které hrálo 
významnou roli nejen při rozhodování o 
výstavbě nádrží, ale dlouhodobě 
ovlivňovalo život obyvatel pravidelně 
zaplavovaných obcí Bítov, Kníničky a 
Mušov.  
 

Kapitola 4.12 POVODŇOVÉ OHROŽENÍ OBCE MUŠOV 



Inspirace pro nový projekt (2018-2022):  Voda – průvodce dějinami jižní Moravy 

Jižní Morava byla vybrána jako modelový příklad pro 
svoji klimatickou výjimečnost a možnost využití 
materiálů z předchozího projektu.  

VODA bude využita jako průvodce dějinami, s 
důrazem na historii hospodaření s vodou  a 
možnost využití zkušeností našich předků při 
řešení dnešních i budoucích vodohospodářských 
problémů. 



Děkuji za pozornost  


