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... zatopené dědictví
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rozplaveny vodou zadrženou přehradními zdmi? Co se stalo s množstvím
nezapomenutelných míst a jedinečných přírodních biotopů?
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Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou zvláštní číslo časopisu VTEI, které je věnováno velice zajímavému tématu. Ti z vás, kteří patříte mezi pravidelné čtenáře, může zaměření listopadového vydání potěšit právě odlišnými pohledy na specifickou
problematiku.
Stává se, že si klademe otázky typu: Co by bylo kdyby? Jakým směrem
by se svět kolem nás vyvíjel, kdyby…? Samozřejmě odpovědi jsou většinou
spekulativního charakteru, a i proto nás tento druh úvah většinou rychle
opustí, nicméně seriózní retrospektivní ohlédnutí zpět, zejména tam, kam
až aktuální paměť současníků téměř nesahá, je něco zcela jiného. Získáváme
tím fakty podloženou představu o minulosti, pevný bod k dalším úvahám.
Právě vědecké postupy garantované ohlédnutím zpět na charakter přírody
a krajiny, způsoby života v lokalitách jižní Moravy, které byly zatopeny nádržemi významných vodních děl, jsou obsahem tohoto čísla časopisu.

Jako milovník historie a současně vodohospodář jsem přivítal základní
myšlenku projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, a to
spojit dovednosti odborníků celé řady oborů k doplnění a utřídění informací, které umožní plastický a věrohodný vhled do minulosti.
Mnohdy se může jednat o citlivá témata i pro potomky obyvatel obcí,
kteří museli ustoupit výstavbě vodních děl, nicméně právě výsledky projektu prezentované řadou odborných i populárních formátů (výstavy,
publikace, interaktivní dokumenty atd.) jsou, podle mého soudu, pěknou
a důstojnou památkou.




Ing. Karel Drbal, Ph.D.
vedoucí pobočky Brno ve VÚV TGM, v. v. i.

3

VTEI/ 2017/ I

Zatopené kulturní a přírodní dědictví
jižní Moravy
HANA MLEJNKOVÁ
Klíčová slova: vodní nádrže – Vranovská přehrada – Brněnská přehrada –
vodní dílo Nové Mlýny – zatopené obce – Bítov – Kníničky – Mušov

SOUHRN
Projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy byl řešen ve
Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., v letech 2013–2016.
Projekt DF13P01OVV012 byl financován Programem aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR. Nejzajímavější
výsledky projektu byly odborníkům i veřejnosti prezentovány formou výstavy
a knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Rozsáhlé rešerše,
zpracovaná data a odborné závěry byly publikovány v odborných výstupech,
jako jsou recenzované články [1–6], specializované mapy [7–10], články ve sbornících [11–27] a elektronické dokumenty [28–31].
Základním tématem projektu je zamyšlení nad tím, co vše zmizelo pod hladinami vodních nádrží. Toto téma je zde zobrazeno z pohledu mnoha oborů
charakterizujících kulturní a přírodní dědictví, jako je historie, vodní hospodářství, hydrobiologie, hydrochemie, geografie, jakost vod a krajinná ekologie.
Jsou zde zhodnoceny změny stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků,
vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní
a přírodní dědictví jižní Moravy před a po zatopení velkých území při výstavbě
přehradních nádrží.

O PROJEKTU
Na začátku byl zvídavý pohled na hladiny vodních nádrží a nabízející se otázky,
co tu bylo dříve…, jak vypadala původní krajina, jak se žilo místním obyvatelům,
jaké biotopy se tu nacházely a jak byly oživeny, kudy tekla původní řeka? Hledání
odpovědí na tyto a podobné otázky a hledání jejich vzájemných souvislostí se
staly základem projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, který
byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v letech 2013–2016. Řešitelé projektu se
je vydali hledat v archivech, pamětních knihách, obecních kronikách, odborných
publikacích, ve vzpomínkách pamětníků a ve fotografiích. Jako modelové lokality
byla vybrána tři charakterově odlišná vodní díla na jižní Moravě – Vranovská přehrada, Brněnská přehrada a vodní dílo Nové Mlýny (obr. 1). Ve všech těchto lokalitách došlo k zatopení alespoň částečně osídlených oblastí, včetně fungujících
obcí Bítov (obr. 2–4), Kníničky (obr. 5–7) a Mušov (obr. 8–10).
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Obr. 1. Lokalizace studovaných nádrží v Jihomoravském kraji
Fig. 1. Localisation of studied reservoirs in South Moravian Region

Hlavním řešitelským pracovištěm byl Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, v. v. i., Praha a Brno. Partnerskými institucemi byly 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. Řešitelský
tým byl tvořen početnou skupinou odborníků různých profesí, a to 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.).
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Obr. 2. Starý Bítov – letecký pohled (archiv diapozitivů obce Bítov)
Fig. 2. Old Bítov – aerial view

Při přidělení financí na projekt v prosinci roku 2012 nikoho ani vzdáleně nenapadlo, co všechno může jeho řešení přinést. Kromě příjemné práce se skvělým
týmem odborníků, nadšeným při zpracovávání zajímavých témat, nacházení
jedinečných historických materiálů a často nenadálých souvislostí, to byla pro
mnohé z řešitelů výzva k vyjádření svých výsledků jinou formou, velmi odlišnou
od standardní vědecké práce. Tím mám na mysli zejména možnost uspořádání
výstavy a zpracování tématu do populárně-vědecké knihy.
Vlastní práce spočívala v trpělivém pátrání, nacházení a shromažďování rozsáhlé řady různorodých materiálů, které byly detailně prostudovány
a odborně vyhodnoceny. Nalezené materiály byly, včetně údajů o jejich aktuálním umístění, zaznamenány do společné databáze projektu, čímž vznikl jedinečný a velmi rozsáhlý soubor záznamů (více než 800), který umožní budoucím generacím snadnou orientaci v tématu. Databáze je trvale dostupná na
stránkách projektu (http://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi) a uložena
v Hydroekologickém informačním systému VÚV TGM, v. v. i. (http://www.heis.
vuv.cz/). Rozsáhlé rešerše, podrobné zpracování dílčích témat a jejich výsledky
v jednotlivých letech řešení projektu byly zpracovány do periodických ročních
zpráv a do závěrečné zprávy, které jsou rovněž k dispozici na stránkách projektu. Zpracovaná data a odborné závěry byly publikovány v mnoha typech
výstupů. Cekem bylo vytvořeno 6 recenzovaných článků, 4 specializované
mapy s odborným obsahem, 17 článků ve sbornících, 4 výstupy typu A (audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty). Výběr nejzajímavějších a poutavých
výsledků projektu byl odborníkům i veřejnosti prezentován formou výstavy
a knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Obr. 3. Zatápění starého Bítova s kostelem sv. Václava, 1934 (MZA v Brně)
Fig. 3. Flooding of old Bítov with St. Wenceslas Church, 1934
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Obr. 4. Letecký pohled na Vranovskou přehradu pod hradem Bítov, kde se rozkládala
původní obec Bítov (J. Zvěřina, 2015)
Fig. 4. Aerial view on the Vranov Dam, where was the former village Bítov

Uspořádání 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 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! Reakce návštěvníků a zápisy
v návštěvní knize 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 (obr. 11).
Výstava se konala od května do června 2016 v Moravském zemském archivu
v Brně. Část výstavy byla následně vystavena v budově Ministerstva životního
prostředí v Praze, výstavní panely jsou trvale umístěny ve VÚV TGM, v. v. i.,
v Praze. Průvodcem výstavou byl černobílý tištěný a rozsáhlý barevný elektronický katalog výstavy, který je uložen na webu projektu.

Obr. 5. Staré Kníničky na začátku 30. let 20. století (archiv MČ Brno-Kníničky/Z. Čižmář)
Fig. 5. Old Kníničky on the begin of 30 th years of 20 th century
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Obr. 6. Ulice ve starých Kníničkách (Archiv města Brna, A 34)
Fig. 6. Streets in old Kníničky

V lednu 2017 byla vydána populárně-vědecká publikace s názvem Zatopené
kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (obr. 12). 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, a dalším zájemcům. Kniha v pdf formátu
je trvale veřejně přístupná na webových stránkách projektu: http://heis.vuv.cz/
projekty/zatopene-dedictvi.
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.

VTEI/ 2017/ I

Obr. 8. Náměstí s kostelem sv. Leonarda v Mušově (Z. Zemánková)
Fig. 8. The square with St. Leonard Church in Mušov
Obr. 7. Stavba hráze Kníničské přehrady, v pozadí zatopená obec Kníničky, 1939
(archiv MČ Brno-Kníničky/Z. Čižmář)
Fig. 7. Construction of the Kníničky Dam, in the background flooded village Kníničky, 1939

Dalším typem výstupů projektu jsou edukační programy Procházka starým
Bítovem a Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod hladinami přehradních nádrží? (obr. 13), které byly vytvořeny za účelem informovat o historii zatopených obcí a životě v nich, určené prioritně pro žáky základních škol, ale díky
poutavým a jedinečným informacím mohou zaujmout všechny generace. Oba
edukační programy jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

O KNIZE
Změny v krajině, způsobené stavbami vodních děl, mají zcela zásadní vliv na
její další charakter a vývoj. Zatopení území kompletně mění charakter krajiny,
způsob života a je často příčinou nenávratné ztráty kulturního a přírodního
dědictví. Nové podmínky, které se po napuštění nádrží v krajině vytváří, však
nabízí nové, jiné možnosti jejího využívání a vnímání. Negativní pocity nenávratných ztrát se při navykání na novou neznámou tvář krajiny pomalu mění ve
zvědavé pozorování a sžívání se s tak velkou změnou. Vodní živel zaujímá své
nové místo, mění se vegetace a fauna, vznikají nové biotopy, lidé se učí využívat nové podmínky a vnímat obměněnou krajinu. Smutek ze ztrát zmírňuje čas,
na nepříjemné se zapomíná, očekává se nové, jiné…život jde dál. Takové pocity
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Obr. 9. Záplavy v Mušově (www.pametnaroda.cz)
Fig. 9. Floods in Mušov

převládaly v myslích pamětníků, kteří stavbou nádrží přišli o své domovy, takové
jsou závěry biologů a krajinných ekologů, kteří porovnávali krajinu a její osídlení
před a po zaplavení, tak to vidí v dějinném kontextu historikové.
Při tvorbě knihy se sešli autoři ze širokého spektra oborů, jako je historie,
vodní hospodářství, hydrobiologie, hydrochemie, geografie, jakost vody a krajinná ekologie, a pokusili se o objektivní posouzení ovlivnění historické, sociálně-kulturní a ekologické kontinuity území, změněných vodohospodářskými
úpravami a o porovnání 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
vodních nádrží. Kniha se zabývá současností Vranovské a Brněnské přehrady
a vodního díla Nové Mlýny a minulostí obcí Mušov, Bítov a Kníčky.

Obr. 10. Stavba hráze dolní novomlýnské nádrže, 1987 (Povodí Moravy, s. p.)
Fig. 10. Construction of the lower dam of Nové Mlýny, 1987
8

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.
Po kapitolách, uvádějících čtenáře do tématu zatopeného dědictví, se kniha
postupně věnuje všem třem nádržím v chronologickém pořadí jejich vzniku,
tj. od nejstarší Vranovské přehrady, dostavěné v roce 1934, přes Brněnskou
přehradu, dokončenou v roce 1940, po vodní dílo Nové Mlýny, napouštěné
postupně v letech 1978 až 1989. Po představení vodohospodářských charakteristik, důvodů a účelů vzniku jednotlivých nádrží je obsah knihy podrobně
věnován historickému a přírodopisnému vývoji zaplavených území, včetně
obecného zamyšlení nad historií vodohospodářských úprav vodních toků.
Historická část nás zavede až do pravěku a raného novověku a zmapuje nálezy
archeologických nalezišť na dnes zatopených územích. Historie zatopených
obcí Mušov, Bítov a Kníničky je popsána od poloviny 15. století do novověku,
kdy došlo k jejich zániku. Zatímco obce Kníničky a Bítov byly znovu vystavěny
nedaleko od původních, obec Mušov zcela zanikla a její obyvatelé byli přesunuti do nedalekých vesnic, zejména do Pasohlávek. Z bývalé obce zbyl jen kostel Sv. Leonarda na ostrůvku ve střední Novomlýnské nádrži. Historické kapitoly
jsou doplněny rozpracováním zajímavé hypotézy o lokalizaci přístavu římských
říčních lodí v období vlády Marca Aurelia poblíž obce Mušov. V dalším čísle časopisu VTEI bude publikován velmi poutavý článek Ing. A. Kulta Předpokládaná
plavba římských lodí z Carnunta do Mušova – I.
Téma, věnované dopadům zaplavení území na přírodu a krajinu, bylo autory
zpracováno s velkým zaujetím a do velkých detailů, které nebylo možné v knize
v celé šíři publikovat. 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
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Obr. 11. Výstava Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy v Moravském zemském archivu v Brně (B. Tesařová, 2016)
Fig. 11. Exhibition Submerged cultural and natural heritage of South Moravia in the
Moravian Regional Archives in Brno

Obr. 12. Kniha Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (M. Žák, 2016)
Fig. 12. Book Submerged cultural and natural heritage of South Moravia

až po výstavbě nádrží. Velmi obdobným způsobem reagovala i společenstva
vodních a bažinných rostlin. K jedinečným patří kapitola věnovaná terénním
biologickým stanicím, které byly v minulosti umístěny poblíž dnešní Vranovské
přehrady a vodního díla Nové Mlýny. V kapitole jsou pečlivě citovány všechny
přírodovědné práce věnované výzkumům v oblastech dnes zatopených vodními nádržemi. Pozornost je věnována také změnám jakosti vody v tocích
v souvislosti s výstavbou nádrží a vývoji zdrojů znečištění v důsledku změn
využívání vodních toků. Velmi zajímavé je zpracování problematiky z pohledu
krajinných ekologů, které je zaměřeno na přírodní úkazy v okolí Brněnské přehrady a vegetaci aluviálních luk jižní Moravy. Nápaditým způsobem je představeno údolí Dyje v oblasti dnešní Vranovské přehrady, kde autoři porovnávají
současnou krajinu s díly malířů krajinářů 19. a 20. století. Jedinečná krajina vodního díla Nové Mlýny je také často vzpomínána v literatuře, výtvarném umění,
fotografiích a ve filmech. Zatopením území se významně a viditelně změnil
ráz krajiny a její využívání, což bylo podrobně zpracováno s využitím dostupných historických map. Prostor je věnován i 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.

Obr. 13. Edukační programy
Fig. 13. Education programs

Poděkování
Za umožnění realizace velmi zajímavého projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy v letech 2013–2016 a možnost vytvoření úspěšných výstupů řešitelé
děkují Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Ministerstva kultury ČR (DF13P01OVV012).
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SUBMERGED CULTURAL AND NATURAL
HERITAGE OF SOUTH MORAVIA
MLEJNKOVA, H.
TGM Water Research Institute, p. r. i.
Keywords: water reservoirs – Vranov Dam – Brno Dam – system of
reservoirs Nové Mlýny – submerged villages – Bítov – Kníničky – Mušov

The project “Submerged cultural and natural heritage of South Moravia“ was
solved in the T. G. Masaryk Water Research Institute, p. r. i., in 2013–2016. Project
DF13P01OVV012 was founded by the Programme of applied research and development of national and cultural identity (NAKI) supported by Ministry of
Culture of the Czech Republic. The most interesting results of the project were
presented to professionals and the general public at the exhibition and in the
book Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Extensive searches,
processed data and expert’s results were published in professional outputs as
rewieved articles [1–6], specialised maps [7–10], articles in collections [11–27] and
electronical documents [28–31].
The main subject of the project is the thought about what all was lost
beneath the water of reservoirs. This topic is viewed from the perspective of
many disciplines, characterizing the cultural and natural heritage such as history, water management, hydrobiology, water chemistry, geography, water
quality and landscape ecology. There are evaluated changes in the society, culture, landscapes, rivers, water bodies and their use; habitats and other parts
forming the cultural and natural heritage of South Moravia before and after
flooding of large areas due to the construction of dams. Three characteristically
different water bodies in South Moravia – Vranov Dam, Brno Dam and the system of reservoirs Nové Mlýny were chosen as the model localities. In all these
localities populated areas, including villages Mušov, Bítov and Kníničky, were
submerged.
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Pravěké a středověké osídlení v areálech tří
současných jihomoravských nádrží
JOSEF UNGER
Klíčová slova: archeologie – dějiny osídlení – Pavlovské vrchy – Nové Mlýny – Vranov – Brno

SOUHRN
Všechna tři zatopená území ležela v odlišném přírodním prostředí, které
výrazně formovalo jejich osudy. Pro poznání proměn osídlení mají nezastupitelný význam archeologické prameny. Jestliže před budováním Vranovské
a Brněnské přehrady nebyl v předstihu proveden žádný archeologický výzkum,
takže jsme odkázáni jen na poznatky z okolí, pak před budováním vodního díla
na řece Dyji byl zatopený areál soustavně archeologicky zkoumán.
Rozdíly v průběhu osídlení se projevily především mezi územím v okolí vodního díla Nové Mlýny, ležícího v nížinném prostředí na dolním toku řeky Svratky
a Jihlavy, které se zde vlévají do Dyje, a Vranovské a Brněnské přehrady, které
leží na okraji území osídleného, zřejmě s přestávkami, po celý pravěk. Do okolí
Brněnské přehrady pronikli lidé z Dyjsko-svrateckého úvalu v období neolitu
a potom již zůstalo toto území až do 11. stol. neosídlené. Okolí Vranovské přehrady, ležící v Bítovské pahorkatině, bylo rovněž na okraji území vhodného pro
osídlení v pravěku a časném středověku, ale přesto sem lidé pronikali s menší
intenzitou v různých obdobích, ale teprve kolonizace, jejíž počátky můžeme
sledovat již od 9. stol. a s větší intenzitou od 13. stol., založila osídlení tohoto
území trvající dodnes.

ÚVOD
Podstatným prvkem formování krajiny v odlišných přírodních prostředích byl
její reliéf, nadmořská výška a síť vodotečí. Osídlení bylo dále limitováno způsobem obživy, hustotou obyvatelstva a dálkovými komunikacemi. Proměny osídlení lze studovat na základě archeologických pramenů, které byly v zájmové
oblasti studovaných nádrží k dispozici jen v nejnovějších z nich, kterou je vodní
dílo Nové Mlýny.

VODNÍ DÍLO NOVÉ MLÝNY
Oblast Pavlovských vrchů byla velmi výhodnou pro lovce v mladším paleolitu, kterým vyvýšená poloha, především na severních svazích, poskytovala
dobrý přehled o zvěři pohybující se v koridoru mezi řekou Dyjí a zvedajícími se
svahy (obr. 1). Od dvacátých let minulého století zde archeologové odkryli celou
řadu sídlišť i vzácných hrobů takzvaných lovců mamutů, jejichž vyspělá kultura s řadou dokladů uměleckých děl vydobyla tomuto místu světovou proslulost, takže fáze mladopaleolitického gravettienu se nazývá podle Pavlovských
vrchů či přímo Pavlova – pavlovien (jde o období před 29000 až 24000 lety) [1].
Je samozřejmé, že lovci se zřejmě dostávali i do dnes zatopeného prostoru, ale
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zřejmě zde nesídlili. Zato z období střední doby kamenné – mezolitu, kdy se
změnil způsob lovu, který se zaměřil na menší zvířata a rybolov, jsou známa sídliště těchto lovců z několika míst na původním břehu Dyje.
Podstatná změna v obrazu osídlení nastala díky příznivým klimatickým podmínkám v polovině 6. tisíciletí př. n. l., kdy úrodné břehy řeky Dyje a přítoků
osídlili první zemědělci. Ke svému způsobu života, zaměřeného na pěstování
kulturních rostlin a chovu dobytka, potřebovali již jiné nástroje než lovci, a tak
z vhodných hornin brousili sekerky a kopytovité klíny a provrtávali sekeromlaty.
Pro uchovávání potravin a vaření již potřebovali nádoby zhotovované z vhodných hlín a vlákna spřádali do textilních látek. K trvalejšímu pobytu se již hodily
stabilnější dřevohlinité domy sdružené do sídlišť. Archeologové vypracovali tři
neolitické kultury (kultura s lineární keramikou, kultura s vypíchanou keramikou
a kultura s moravskou malovanou keramikou), jejichž stopy se nacházejí ve sledovaném území [2].
V dalším archeology definovaném období – eneolitu, čili pozdní době
kamenné (3500–2000 př. n. l.), pokračovalo osídlení dnes zatopeného území
v neztenčené míře, ale až koncem tohoto období, charakterizovaném nositeli
kultury se šňůrovou keramikou a kultury zvoncovitých pohárů, je známo více
nalezišť, které patrně svědčí o větší intenzitě osídlení [3]. Lidé se i nadále živili
zemědělstvím a chovem dobytka, ale vedle kamenné industrie začali používat nástroje a ozdoby zhotovené z kovu, především mědi a do jisté míry i zlata.
Přestože lidé v té době pohřbívali zemřelé, převážně uložené ve skrčené poloze
na boku, objevily se i žárové hroby. Vedle toho jsou známy i situace dokládající
existenci sídlišť.
Doba bronzová, která na našem území trvala přibližně od roku 2000 př. n. l.
do 750 př. n. l., se vyznačuje tím, že do života lidí zasáhla slitina mědi a cínu –
bronz, z něhož se zhotovovaly jak nástroje a zbraně (sekery, nože, šídla, meče),
tak i ozdoby (jehlice, náramky). Jinak se způsob života zemědělského obyvatelstva příliš nezměnil. Jen jeho menší část se zabývala kovolitectvím, hrnčířstvím,
tkalcovstvím a obchodem. V dobách společenského pnutí se projevila potřeba
chránit se před nepřítelem a to vedlo v mladší době bronzové k budování
opevněných sídel – hradisek na temeni Pavlovských vrchů, kam se lidé z okolí
mohli při nebezpečí uchýlit. Vzhledem k tomu, že pohřebiště bývala umístěna
ve vyšších polohách než sídliště, v zatopeném území se nenacházejí [4].
Další období, nazývané archeology starší dobou železnou neboli halštatem
(750 až 400 př. n. l.), znamenalo pro území pod Pavlovskými vrchy poměrně
husté osídlení soustřeďující se podél řek. Přestože tato kultura patří již do doby
železné, tak železných předmětů se našlo jen velmi málo [5].
Poslední čtyři staletí před změnou letopočtu osídlilo území pod Pavlovskými
vrchy lidstvo, které bylo nositelem laténské kultury a které můžeme označit za
Kelty. Pro svoje sídliště si vybírali mírně vyvýšené polohy nad tokem řek, především Dyje. Díky zaměření archeologického výzkumu se ví, že sídliště tvořilo jen

VTEI/ 2017/ I

Obr. 1. Archeologické lokality pod hladinou vodního díla Nové Mlýny
Podrobný komentář je uveden v práci UNGER, J.: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Brno, 2016, s. 12–15, 43–44, 101, 149–158. Zde jen doklady osídlení a pobytu člověka
v jednotlivých archeologicky definovaných obdobích:
P – mladší paleolit (40000–11500 př. n. l.) a mezolit (8000–6000 př. n. l.), N – neolit (5700–3500 př. n. l.), E – eneolit (3500–2000 př. n. l.), B – doba bronzová (2000–750 př. n. l.), H – doba halštatská
(750–400 př. n. l.), L – doba laténská (400–50 př. n. l.), R – doba římská (1.–4. stol.), S – doba stěhování národů (5. a 6. stol.), D – doba hradištní (6.–12. stol.), T – středověk (13. –15. stol.) a novověk
Fig. 1. Archaeological sites under the system of water reservoirs of Nové Mlýny
P – the younger Paleolithic (40000–11500 BC) and the Mesolithic (8000–6000 BC), N – Neolith (5700–3500 BC), E – Eneolite (3500–2000 BC), B – Bronze Age (2000–750 BC), H –
Halstatic (750–400 BC), L – Lathean period (400–50 BC), R – Roman period (1st–4th centuries), S – the period of the migration of the peoples (5th and 6th centuries), D – the period of
the fortification (6th–12 th centuries), T – the Middle Ages (13th–15th centuries) and the Modern Age
1. Brod nad Dyjí – Krátké loučky (N, L, D), 2. Brod nad Dyjí – Freiäcker (E, L, R, D), 3. Brod nad Dyjí – Na dolině (B, R, D, T), 4. Mušov, Dolní Dunajovice – Laguny (P, E, B, L, R, D), 5. Dolní
Věstonice – Na pískách (P, N, B, H, L, D), 6. Dolní Věstonice – Zadní písky (P, E, H), 7. Dolní Věstonice – Louky (D), 8. Drnholec – Holenická pole (N, E, B, H, L, R, S, D, T), 9. Milovice –
U hráze (B, L, R, D), 10. Milovice – Na pískách (N, E, B, L), 11. Mušov – U propustě, U dunajovických luk (N, E, B, H, L, R, S, D, T), 12. Mušov – U mlýna (B, L, R, S), 13. Mušov – U svatého Jana
(N, E, B, H, L, R, S, D), 14. Mušov – Štěrkovna, Na pískách (N, E, B, L, R, S, D), 15. Mušov – Duchna (E, B, L, T), 17. Mušov – Soutok (L), 18. Mušov – Kostel (D, T), 19. Mušov – Anger (T),
20. Pasohlávky – Louky u Dyje (N, B, H, L, R, S, D, T), 21. Pasohlávky – U vodárny (D), 22. Pavlov – Horní pole (N, E, B, H, L, R, S, D), 23. Pavlov – Dolní pole (N, E, B, H, L, R, S, D),
24. Strachotín – Petrova louka (E, D, T), 25. Strachotín – Štěrkovna (N, E, B, H, L, S, D), 26. Strachotín – U vazu, Sturnice (N, L, D, T), 27. Strachotín – U dvora (T), 28. Strachotín – Hrůdky (T),
29. Šakvice – Štěpničky (N, E, B, H, L, R, D, T), 30. Šakvice – Rybník (N, B, H, R, D)

malé množství budov postavených ze dřeva a hlíny. Chaty na obdélníkovém
půdorysu měly zpravidla zahloubenou podlahu a kůlovou konstrukci pro sedlovou střechu a sídliště bylo doplněno zásobnicovými jamami a dalšími stavbami, po nichž zůstaly jen stopy po kůlech. Kolem poloviny prvního století
před n. l. Keltové pod tlakem změněných hospodářských podmínek odešli [6].
Okolo přelomu letopočtu osídlili sledované území Germáni patřící do svazku
Svébů, a protože se jednalo o důležité místo kontrolující přechod přes Dyji,
jsou zde již v 1. stol. patrny sídelní aktivity nejen Germánů, ale i Římanů. Zvláště
v době markomanských válek v druhé polovině 2. stol. se aktivita římského
vojska projevuje jednak krátkodobými vojenskými tábory a pevností v trati

„Hradisko“ nad bývalým Mušovem [7]. Na zatopeném území se podařilo objevit celou řadu sídlišť germánského obyvatelstva žijícího v mírně zahloubených
chatách v podstatě čtvercového půdorysu s kůlovou konstrukcí. Germánské
obyvatelstvo běžně pohřbívalo žehem, ale žárové pohřebiště v zatopené
oblasti nebylo nalezeno. Hrobka germánských vládců, pohřbených v nespálené podobě, byla vybavena inventářem svědčícím o přebírání životního stylu
Římanů místní elitou.
Podstatná změna v osídlení území pod Pavlovskými vrchy nastala na přelomu 4. a 5. stol., kdy asi větší část germánského svébského obyvatelstva odešla
a nová síť menších sídlišť se zde utvořila až kolem poloviny 5. stol. [8]. Po etnické
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VRANOVSKÁ PŘEHRADA
Jiná situace byla v prostředí dnešní Vranovské přehrady, která se nachází na
okraji starého sídelního území (obr. 2). Život zde byl mnohem obtížnější než pod
Pavlovskými vrchy. Z okolí Vysočan jsou známy nepříliš průkazné nálezy z paleolitu. Od neolitu před sedmi tisíciletími zde žili lidé, kteří obdělávali svoje pole,
pásli dobytek a pochovávali zemřelé. Další nálezy pocházejí z eneolitu, doby
bronzové i starší doby železné (horákovská kultura). Osídlení Palliardiho hradiska je doloženo jak v eneolitu, tak i době bronzové i hradištní. Hospodářským,
obranným i duchovním centrem byl od 11. stol. hrad Bítov, který prodělal proměnu od hradiska k středověkému hradu [11]. Městečko Bítov, jehož zbytky leží
pod hladinou vodní nádrže, mělo rovněž středověký původ, ale v písemných
pramenech se připomíná až roku 1498. Od 14. stol. střežil okolí šlechtický hrad
Cornštejn, který v letech 1464 až 1465 byl po deset měsíců obléhán vojsky krále
Jiřího z Poděbrad [12].

Obr. 2. Archeologické lokality v okolí Vranovské přehrady
Legenda jako u obr. 1.
Fig. 2. Archaeological sites around the Vranov Dam
Legend is same as in Fig. 1.
1. Bítov – Soutok Želetavky a Dyje (N), 2. Bítov – Naproti Cornštejnu (E), 3. Bítov – Hrad (D, T),
4. Vysočany – Palliardiho hradisko (E, B, D), 5. Vysočany – Na drahách (D)

stránce se jednalo o Germány, kteří již pohřbívali nespálená těla. Koncem
5. stol. osídlili jižní Moravu Langobardi, jejichž svéráznou kulturu známe především z pohřebišť. Kolem poloviny 6. stol. Langobardi odešli, a tak byl vytvořen
prostor pro osídlení Slovany.
Slované přišli do našich zemí v 6. stol. a představili se poměrně jednoduchou kulturou pražského typu, jejímiž nositeli bylo zemědělské obyvatelstvo.
Z obou břehů dolního toku Dyje je známa velká koncentrace pozůstatků jejich
sídlišť sestávajících z chat se zahloubeným dnem, takzvaných zemnic [9]. Tito
Slované pohřbívali zemřelé žehem, ale tato pohřebiště nebyla na sledovaném
území objevena. Také z následující doby od 9. do 12. stol. je známa celá řada
sídlišť venkovského obyvatelstva. Kromě toho zde leželo i hradisko Petrova
louka u Strachotína, opevněné dřevohlinitou hradbou s čelní kamennou zdí,
sloužící v dobách nebezpečí jako možný úkryt obyvatelstva. V areálu hradiska
býval i velmožský dvorec. Souvislost s přechodem přes Dyji v těchto místech je
nabíledni. Od přelomu 8. a 9. stol. Slované již pohřbívali nespálená těla a jejich
hroby bývaly vybaveny keramikou, šperky i zbraněmi, jak o tom svědčí rozsáhlé
pohřebiště u Dolních Věstonic. Po zániku Velkomoravské říše zde život neustal a přechod přes Dyji kontrolovalo hradisko Vysoká zahrada u Strachotína,
známé z písemných pramenů jako Strachotíngrad, ležící však již mimo zaplavené území. Hospodářské zázemí tohoto hradiska tvořila četná zemědělská sídliště v okolí.
Podstatná proměna území pod Pavlovskými vrchy se stala ve 13. stol. za kolonizace, na níž se výrazně podílelo německé obyvatelstvo [10]. V tomto období
obraz krajiny pod Pavlovskými vrchy doplňovaly lesy, řeky s mlýny a některé další
vesnice, které ještě ve středověku zanikly. Řeka Dyje mezi Dolními Věstonicemi
a Strachotínem byla přemostěna několika mosty a v Dolních Věstonicích se
vybíralo mýto zemské, solné a koňské. Také u Mušova byl přechod přes Dyji
a vybíralo se tam mýto.

Obr. 3. Archeologické lokality v okolí Brněnské přehrady
Legenda jako u obr. 1.
Fig. 3. Archaeological sites around the Brno Dam
Legend is same as in Fig. 1.
1. Bystrc – Kotoulky (N), 2. Kníničky – Hrázní (N, D), 3. Bystrc – Na pile (N, E), 4. Kníničky –
U luhu (N), 5. Kníničky – Obora (N), 6. Bystrc – Zadní dlouhé (N)
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Autor

Představu, jak bylo v minulosti osídleno území zaplavené vodami Brněnské přehrady, máme jen z nálezů získaných z břehů a ojediněle i ze dna při snížení vodní
hladiny (obr. 3). Poprvé a na dlouhá tisíciletí i naposledy bylo toto území osídleno
v neolitu. Na tato místa se lidé vrátili až v 11. či 12. stol. Je to doklad poměrně rané
kolonizace, při níž lidé pronikali do výše položených území. Není zřejmé, zda to
platí i o Kníničkách, doložených písemnými zprávami až od 15. stol. Již od přelomu 12. a 13. stol. stával v předpolí dnešního hradu Veveří knížecí dvorec s kostelem, který v první polovině 13. stol. byl nahrazen zeměpanským hradem [13].

prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
unger@sci.muni.cz

ZÁVĚR
Rozdíly v průběhu osídlení se projevily především mezi územím v okolí vodního díla Nové Mlýny, ležícího v nížinném prostředí na dolním toku řeky Svratky
a Jihlavy, které se zde vlévají do Dyje a Vranovské a Brněnské přehrady, které
leží na okraji území osídleného, zřejmě s přestávkami, po celý pravěk. Do okolí
Brněnské přehrady pronikli lidé z Dyjsko-svrateckého úvalu v období neolitu
a potom již zůstalo toto území až do 11. stol. neosídlené. Okolí Vranovské přehrady, ležící v Bítovské pahorkatině, bylo rovněž na okraji území vhodného pro
osídlení v pravěku a časném středověku, ale přesto sem lidé pronikali s menší
intenzitou v různých obdobích, ale teprve kolonizace, jejíž počátky můžeme
sledovat již od 9. stol. a s větší intenzitou od 13. stol., založila osídlení tohoto
území trvající dodnes.
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All three flooded areas lied in a different natural environment that shaped their
fates. Archaeological sources have irreplaceable significance for understanding the changes in settlements. If no archaeological research was carried out
before the construction of the Vranov Dam and the Brno Dam and we only
depend on the findings from the surroundings, so before the construction
of the dam on Dyje, the flooded area was systematically and archeologically
investigated.
Differences in settlement occurred mainly between the area around system
of water reservoirs of Nové Mlýny, situated in the lowlands on the lower reaches
of the river Svratka and Jihlava, which flow into the Dyje and Vranov Dam and
Brno Dam, which lie on the outskirts of the inhabited area, apparently with
breaks throughout prehistory.
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Vývoj zatopených obcí od poloviny
15. do poloviny 19. století
BOHUMÍR SMUTNÝ
Klíčová slova: přehled majitelů Bítova, Kníniček a Mušova – polovina 15. až polovina 19. století – zastaralé formy hospodaření v zemědělství

SOUHRN
Období se zabývá dlouhým vývojovým obdobím, které prodělaly později zatopené obce v souladu s vývojem moravského venkova od doby raného novověku do počátků formování občanské společnosti, život obyvatel ovlivňovalo
nevolnictví, poddanství, robotní práce a vrchnostenská správa majitelů panství.
Pěstování obilí a chov dobytka byly založeny na málo výkonné zemědělské produkci, kde se uplatňoval již zastaralý trojpolní systém, dostatečné hnojení půdy
nemohlo být uskutečněno pro malé ustájení dobytka.

ÚVOD
Během čtyř století prodělaly později zatopené obce dlouhé vývojové období
srovnatelné s celkovým vývojem moravského venkova od doby raného novověku, kde se střídaly jednotlivé epochy modifikované politickými, hospodářskými a kulturními obměnami. Po stránce politické a správní zde byla uplatňována patrimoniální správa, nevolnictví až do josefínských reforem s tíživou
robotou pro vrchnost a současně poddanství. Základem hospodaření zde bylo
feudální vlastnictví půdy a s tím spojené zemědělství, založené na konzervativních výrobních postupech, které bylo nutno změnit. Život poddaného se
odehrával v rámci vesnice a panství, dále než do sousední vesnice nebo na
sousední panství se poddaný obvykle nedostal. Nejvyšším nadřízeným byla
vrchnost zastupovaná vrchnostenskými úředníky v zámecké kanceláři, kam se
poddaný mohl dostat jen výjimečně, neboť prostředníkem styku s vrchností byl
rychtář. Styk s majitelem prostřednictvím úředníků se každoročně odehrával při
výběru naturálních a peněžních dávek určených urbářem, a to ve dvou termínech, připadajících na svátek sv. Jiří a sv. Havla. Feudální velkostatek na vrchnostenské půdě (tzv. dominikál) se již nespoléhal na málo produktivní práci poddaných při robotě a na jejich dávky, ale začal podnikat ve vlastní režii tam, kde to
bylo ekonomicky výhodné v dodávkách potravin a surovin i mimo vlastní panství. Pro jižní Moravu to byla např. produkce ryb a ovčí vlny, stejně jako obilí pro
vzdálené trhy. Rušivým momentem v životě venkova i měst byly válečné konflikty, k nimž došlo v tomto období, zejména zničující důsledky třicetileté války,
dále vpád Prusů a Sasů na Moravu v polovině 18. století a napoleonské války
se dvěma invazemi armády napoleonské Francie na jižní Moravu. Nebyl to jen
vpád nepřítele na území a jeho přímé násilí, ale také průtahy vojsk, placení kontribuce, což vše vedlo v době třicetileté války ke sbíhání obyvatel z jejich gruntů.
Dosud neměnné poměry na venkově se začaly měnit až od poloviny 18. století
v souvislosti s reformami panovníků Marie Terezie a Josefa II., které podstatně
zasáhly do života poddaných nejen zrušením nevolnictví a úpravou robotních
povinností státem, ale stejně také úpravou náboženských poměrů tolerancí
jiného náboženského vyznání. S ohledem na zrušení některých klášterů byla
16

upravena struktura far a škol s povinnou školní docházkou. Stát začal více zasahovat do poměrů na venkově po stránce správní, soudní a hospodářské. Pokrok
a změny v tradiční zemědělské výrobě se však ještě v 1. polovině 19. století těžce
prosazovaly a prostor pro ně se otevřel až po revoluci roku 1848.

BÍTOV
Bítov, nejprve ves a potom městečko nad soutokem Dyje se Želetavkou, sídlo
stejnojmenného panství ve Znojemském kraji, vyrostlo pod zeměpanským
hradem, uvedeným v pramenech poprvé k roku 1046, hodnověrnější pramen
uvádí bítovskou provincii k roku 1185. Hrad byl často zastavován králem jako
léno, od roku 1498 zde vládl rod Lichtenburků až do roku 1576, kdy byl prodán s panstvím Volfu Štrejnovi ze Švarcenavy, roku 1617 byl prodán Fridrichu
Jankovskému z Vlašimi [1]. Městečko pod hradem se poprvé připomíná k roku
1498, kdy je zde uváděna také fara a kostel sv. Václava na levém břehu Želetavky.
Dědictvím získal hrad s panstvím roku 1734 rod Daunů a vlastnil tento majetek
až do roku 1849. Škola je zde uváděna poprvé k roku 1657 [2].
Klimatické podmínky zde byly vzhledem k vyšší poloze uváděny jako drsné
a studené. Největší zásahy do struktury osídlení a hospodaření přinesla třicetiletá válka, kdy řada usedlostí a panství zpustla a musela být osazena později
novými usedlíky, neboť jen z osazených gruntů bylo možno získat peníze do
pokladny vrchnosti. Soupis půdy za účelem zdanění z roku 1671 (lánový rejstřík)
uvádí zde 21 osedlých, zvláštní usedlostí byl mlýn [3]. Podle Tereziánského katastru se hospodařilo na orné půdě a lukách, obvyklá potažní i pěší robota na panském byla po tři dny v týdnu podle velikosti poddanské usedlosti (rustikál) [4].
Spolehlivé údaje jsou již obsaženy v záznamech stabilního katastru ze 40. let
19. století. V roce 1843 zde žilo 393 obyvatel v 56 domech. Hlavním zaměstnáním
obyvatel bylo zemědělství, provozované tradičním neproduktivním trojpolním
systémem (úhor, ozim, jař), překážkou zde byl kopcovitý terén. Někteří obyvatelé vedle zemědělství provozovali také řemesla (švec, krejčí, kovář). Choval se
zde obvyklý hovězí a jiný dobytek, koně měla jen vrchnost, stejně také stádo
zušlechtěných ovcí chovaných pro jemnou vlnu na prodej. Voda Želetavky byla
využívána dvěma moučnými mlýny, z nichž Dvorní mlýn na úpatí hradu patřil
vrchnosti, druhý zvaný Malý měl největší sedlák. Obě části obce podél řeky spojoval dřevěný most. Jarní záplavy škodily přilehlým pozemkům. Největší plochu
katastru tvořily lesy patřící vrchnosti, Bítov spojovala s okolním světem okresní
komerční silnice vedoucí k hradu, jinak zde byly jen špatně udržované spojovací
cesty, sjízdné jen za sucha. Místem pro týdenní trhy bylo město Jemnice. V polovině 19. století byl zde uváděn vrchnostenský pivovar a palírna, dále potašárna
a cihelna, výrobky šly do okolí, potaš byla prodávána do Brna a Znojma [5].
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KNÍNIČKY
Ves Kníničky, ve starších pramenech také uváděná Malé Kuničky (!) na panství
Veveří v Brněnském kraji, je poprvé písemně uvedena roku 1406 jako součást
stejnojmenného zeměpanského hradu na levém břehu Svratky. V 15. století
hrad vystřídal jako královská zástava několik majitelů, v roce 1533 došlo k prodeji
Janu ml. Rokytskému z Ludanic a dále se zde jako majitelé vystřídali v 16. století Pernštejnové, páni z Lipé a Černohorští z Boskovic, od roku 1573 zde sídlili
Lomničtí, a to až do prodeje Tiefenbachům roku 1609. V 17. století zde již byly
cizí rody jako Collaltově a Sinzendorfové, roku 1802 se majetek dostal do rukou
svob. pánu Vilému Mundymu, manufakturnímu podnikateli, což již bylo znamením nové epochy. Vlastnictví pretendenta švédského trůnu Gustava Vasy
bylo krátké a pak roku 1844 přišel jako majitel další podnikatel Jiří Šimon svob.
pán Sina, původem řecký bankéř a velkoobchodník, jehož rod zde vydržel až do
roku 1849. Ves byla přifařena do Bystrce, kde byla také škola. Ačkoliv se Kníničky
nacházely v podhradí, nebyly nejvýznamnější lokalitou veverského panství [6].
Klimatické podmínky zde byly uvedeny jako vlhké a studené. Do struktury
osídlení zasáhla třicetiletá válka spolu se švédským vpádem na Moravu a obléháním Brna roku 1645. Přes tuto skutečnost vyjádřenou v lánovém rejstříku
z roku 1671 bylo panství hodnoceno jako válkou dosti ušetřené [7]. Podle
Tereziánského katastru měla největší rozlohu orná půda a louky, pro majitele pozemků byla stanovena robota na dominikále 3 až 1 den v týdnu podle
gruntu [8]. Množství údajů je obsaženo ve stabilním katastru. Ves se nacházela
severozápadně od Brna na obou březích Svratky. Roku 1843 zde žilo 371 obyvatel v 65 domech. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a několika řemesly
pro místní potřebu, ostatní nalézali práci jako pomocní dělníci v zemědělství
a také již v brněnských továrnách. Významný byl pro ves tok řeky Svratky, která
v údolí protínala celý katastr, vytvářela četné meandry a poháněla také místní
mlýn. Při vysokém stavu vody byly pozvolna zaplavovány okolní louky, což
bylo považováno za výhodné zavlažování. Ves byla spojena s Brnem a hradem
Veveří okresní komerční silnicí dlážděnou kamenem, k níž vedl přes řeku postavený dřevěný most. Týdenní trhy byly navštěvovány obyvateli v Brně ve středu
a v pátek. Poloha Kníniček nedávala dobré možnosti pro zemědělství, které zde
bylo provozováno tradičním zastaralým způsobem s třetinou orné půdy nechávané jako úhor, vyhánění dobytka na pastvu znemožňovalo více hnojit ornou
půdu, obdělávanou tradičními nástroji. Vypěstované plodiny byly dobré jakosti
a jejich skromné přebytky byly prodávány na trzích [9].

MUŠOV

Obr. 1. Nové poustky pololáníků a chalupníků s poli po r. 1657, Lánový rejstřík
Mikulovského panství z r. 1673 (městečko Mušov); D1, inv. č. 138; reprofoto MZA v Brně
Fig. 1. Lahn Register of Mikulov manor from 1673 (town Mušov) (MRA in Brno)

Mušov, nejprve ves a poté městečko na panství Mikulov v Brněnském kraji a na
levém břehu řeky Dyje, je uveden poprvé v listinách z roku 1270 a 1276, dřívější
údaj z roku 1173 je falzum. Ležel na staré významné obchodní cestě z jihu k Brnu,
která překračovala most přes řeku Dyji při ústí přítoků Jihlavy a Svratky do ní. Ves
byla střediskem rybářství v krajině bohaté na vodní toky. Roku 1276 byla ves uváděna jako část statku Dolní Kounice, součástí panství Mikulov se stala roku 1332 za
Lichtenštejnů, na městečko byla povýšena roku 1570 Kryštofem z Lichtenštejna,
jehož rod vlastnil Mušov až do roku 1572, kdy byl jako odúmrť darován císařem Maxmiliánem II. Adamovi z Ditrichštejna, jehož rod vlastnil mikulovské panství až do roku 1849 [10]. Farní kostel sv. Leonarda stál již ve 13. století,
v 16. století se většina zdejších obyvatel hlásila k protestantismu a částečně
k novokřtěnství [11].
Za třicetileté války fara zanikla a byla obnovena až roku 1761 se stavbou nové
budovy, škola byla v Mušově postavena za josefinských reforem, i když se zde
vyučovalo již dříve. Urbář z roku 1560 udává počet 39 usedlých rodin, do třicetileté války jejich počet vzrostl. Městečko na rušné cestě mezi Mikulovem
a Brnem pocítilo za třicetileté války útrapy, jeho neutěšený stav s pustými usedlostmi zachytil lánový rejstřík z roku 1671 [12] (obr. 1). Podle Tereziánského katastru

bylo na katastru největší množství orné půdy, dále následovaly louky a pastviny, významnou část pozemků tvořily zde vinohrady. Na mikulovském panství
byla stanovena robota v týdnu na 1 den pro sedláky s koňmi, menší vlastníci
půdy měli stanovenu pěší robotu na více dní [13]. V roce 1791 bylo v městečku
napočítáno 78 domů a 408 obyvatel. Hlavní dopravní cesta byla roku 1727 přestavěna na císařskou silnici na trase z Vídně do Brna, přes Dyji byl postaven
dřevěný most v roce 1754, přes rozsáhlé zátopové území vedlo několik dalších
mostů [14]. Hodnověrné údaje uvádí stabilní katastr před polovinou 19. století,
kdy místní klima bylo hodnoceno jako přiměřeně mírné k řece Dyji, pro bažiny
a lesy v okolí jako vlhčí, ale nijak škodlivé pro obyvatele a zvířectvo. Žilo zde
roku 1840 celkem 588 obyvatel v 85 domech. V zaměstnání zde převažovalo
zemědělství, uváděno je také jen několik řemesel pro místní potřebu. Bylo zde
napočítáno 52 koní využívaných v zemědělství i k výdělečnému povoznictví.
Chovaný dobytek byl domácího nebo cizího původu, jako např. tažní voli byli
z Uher. Podstatnou částí katastru procházely toky tří uvedených řek, jejich malý
spád a nízké břehy způsobovaly četné záplavy, ustanovené komise zřízené pro
regulaci Dyje zde nemohly bez patřičných financí vytvořit účinná ochranná
opatření. Katastrem obce i Mušovem procházela poštovní silnice, udržovaná
17
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s mostem ve sjízdném stavu s výběrem mýta. Nejbližším tržním místem bylo
městečko Dolní Věstonice s týdenními trhy. V hospodaření s půdou byl zachováván trojpolní systém hospodaření, slabě se hnojilo a mělce oralo, jako jinde
zde byly překážkou staré zakořeněné zvyky a malá zemědělská osvěta. Přebytky
výpěstků, zejména obilí, byly uplatňovány na trzích [15].
Jak možno zjistit z uvedených údajů po čtyři staletí, středobodem každého
z výše uvedených katastrů byla řeka, která svým tokem a výškou hladiny po
celý rok ovlivňovala život obyvatel a jejich možnosti obživy. Ve všech případech
uvedené řeky Dyje a Svratka s přítoky sice způsobovaly povodně a záplavy,
na druhé straně ale poskytovaly užitkovou vodu, roztáčely kola mlýnů a pil
a poskytovaly možnosti rybolovu. Při srovnání způsobu hospodaření se různil
způsob obdělávání půdy Bítova v údolí řeky Dyje a Kníniček v údolí řeky Svratky
na jedné straně a Mušova na Dyji v nížinaté oblasti na straně druhé, kde již byly
příznivější půdní a klimatické podmínky pro zemědělství, takže výnosy pěstovaných kultur byly lukrativnější. Lepším možnostem také odpovídaly používané
nástroje v zemědělství. Rovněž zaměstnání obyvatel se poněkud lišilo, i když
převážná většina pracovala v zemědělství, u Kníniček je možno zjistit, že část
obyvatel nevlastnících půdu nalézala práci v brněnských továrních podnicích
již před polovinou 19. století.
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DEVELOPMENT OF FLOODED MUNICIPALITIES
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The period deals with the long development period, which later flooded the
municipalities in accordance with the development of the Moravian countryside from the early modern period to the beginnings of the formation of civil
society, the life of the inhabitants influenced the serfdom, the subservience,
the robot work and the supremacy of the owners of the estate. Growing grain
and livestock farming was based on low-performing agricultural production,
with an already obsolete three field system, sufficient soil fertilization could not
be done for small cattle housing.
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Výstavba Vranovské a Brněnské přehrady
a vodního díla Nové Mlýny a zánik obcí Bítov,
Kníničky a Mušov
EMIL KORDIOVSKÝ
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SOUHRN
Stále vzrůstající počet povodní na dolních tocích Dyje a Svratky vyvolával
potřebu úprav jejich toků. Ve 20. stol. se jevila proto potřeba výstavby přehrad.
Krajina umožňovala jejich výstavbu nedaleko Vranova na Dyji a Kníniček na
Svratce. Zdejší situaci ale nejvíce ovlivnila poválečná elektrifikace země. Zákon
č. 438/1919 o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace z 22. července
1919 přinesl vedle potřebné elektrifikace zánik obcí Bítova a Kníniček, na jejichž
katastrech měly být přehrady s elektrárnami postaveny. Současně se stavbou
Vranovské přehrady měla být vybudována nová „vzorová“ obec Bítov. Celá
obec zcela zmizela ve vodách přehrady mezi únorem 1934 a dubnem 1935.
V roce 1936 začala výstavba Brněnské přehrady. V té době čítaly Kníničky
108 domů, ve kterých žilo 530 lidí. K dobudování přehrady došlo v roce 1940.
Také v tomto případě bylo rozhodnuto o výstavbě nové obce.
Protože obě přehrady nedokázaly povodním zabránit, bylo v 60. letech
20. stol. rozhodnuto o výstavbě dalšího vodního díla Nové Mlýny, které mělo
vyloučit záplavy na dolním toku Dyje a zajistit závlahy na výměře 35 až 40 tis. ha
zemědělské půdy. Stavba byla rozdělena na dvě etapy a při výstavbě zdrže první
stavby bylo počítáno se zlikvidováním celé obce Mušov. V případě Mušova
byla obyvatelům nabídnuta možnost výstavby v sousedních Pasohlávkách,
Pohořelicích a Mikulově. Městečko zaniklo v letech 1977–1980.

ÚVOD
Po změnách, které postihly monarchii v polovině 19. století, se vývoj ve všech
třech lokalitách odvíjel v podstatě stejně. Nejdůležitější změnou byl zánik patrimoniální správy, vykoupení z roboty a vznik samosprávných obecních úřadů,
do nichž si svobodní občané volili zastupitele, kteří řídili společné zájmy svých
obcí. Po období relativního klidu po skončení prusko-rakouské války všechny
tři obce byly postiženy válečnými událostmi z tzv. Velké Války (1914–1918) ukončené rozpadem monarchie a vznikem Československé republiky. Na rozdíl od
Mušova, který byl osídlen převážně německy mluvícím a monarchisticky cítícím
obyvatelstvem, konec války, rozpad Rakousko-uherska a vznik Československé
republiky lidé v Bítově a Kníničkách vítali.
Poválečný rozvoj republiky přinášel do obcí nové možnosti obživy.
Obyvatelé všech tří obcí se zabývali jako hlavním zdrojem obživy zemědělstvím, i když například v Bítově hrálo větší roli pěstování dobytka, neboť zde

díky přírodním poměrům vládl nedostatek vhodné půdy pro rostlinnou výrobu
na rozdíl od poměrů v Kníničkách a hlavně v Mušově, kde pěstování obilí a řepy
mělo větší význam než chov dobytka. V případě Bítova se začal rozvíjet i turistický ruch, neboť kouzelná krajina v okolí městečka lákala bohatší vrstvy tehdejší společnosti k letní rekreaci, která dávala místním obyvatelům příležitost
k uplatnění svých zemědělských produktů při zásobování a ubytování rekreantů. V případě Kníniček zase kladně působila možnost obživy při zásobování
Brna a poskytování pracovních příležitostí v brněnských továrnách. Všechny tři
katastry však trpěly stále četnějšími povodněmi snad s výjimkou zimy po zbytek
celého roku [1–5]. Ty nakonec ve všech třech případech sehrály jednu z hlavní
rolí při jejich zániku.

VÝSTAVBA PŘEHRAD
Osud Bítova a Kníniček nejvíce ovlivnila poválečná elektrifikace země. Zákon
č. 438/1919 o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace, který byl vyhlášen 22. července 1919, znamenal významný krok v elektrifikaci celé země. Jeho
provádění přineslo zánik obcí, na jejichž katastrech měly být postaveny přehrady s elektrárnami, při čemž obě lokality a část jejich katastrů měly zmizet
pod vodní hladinou. Co se Bítova týče, začalo se uvažovat o výstavbě přehrady na řece Dyji již před první světovou válkou [6]. Válka a období poválečné
rekonstrukce nově vzniklé republiky tyto úvahy na čas zastavily. Na pořad dne
se plány na výstavbu opět obnovily pod tlakem zvýšené povodňové situace
v celém dolním dyjském a svrateckém povodí (obr. 1).
ZME získaly koncesi na stavbu přehrady na Dyji nedaleko Bítova v roce 1921.
Městečku byla už v roce 1912 vydána stavební uzávěra [7]. Zákaz staveb byl
Moravským zemským výborem obnoven 9. 2. 1924. Současně se stavbou přehrady měla být vybudována nová „vzorová“ obec Bítov, pro kterou po složitých jednáních s majitelem pozemků bítovského velkostatku Jiřím HaasHaasenfelsem a okolními obcemi byla vybrána poloha „Vranč“. Moravský
zemský výbor o vyvlastnění potřebných pozemků patřících velkostatku rozhodl 10. 4. 1926 [7–11].
Stavební práce byly zahájeny v prvém květnovém týdnu 1932 a první občan
se do nové obce nastěhoval 3. 1. 1933. Celá obec zcela zmizela ve vodách přehrady mezi únorem 1934 a dubnem 1935 [12].
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Obr. 1. Rezoluce Předsednictva ministerské rady na podporu staveb údolních přehrad
na Dyji a Svratce v roce 1926 (NA Praha, MVP, kar. 190)
Fig. 1. Resolution of the Presidency of the Council of Ministers on the support of the Dyje
and Svratka Dams in 1926

První úvahy o výstavbě přehrady na řece Svratce nad Brnem se objevily již
v roce 1872. V roce 1911 bylo provedeno zaměření uvažované zátopové oblasti
a v r. 1924 byl vypracován první projekt výstavby přehrady [13]. Vedle zabránění
ničivým povodním se objevuje velmi důležitý problém zásobování města Brna
pitnou a užitkovou vodou. Pro novou obec Kníničky bylo vybráno místo na
zbytkových statcích katastrů Bystrce, Prštic, Ostrovačic a Říčan [14, 15]. V roce
1936 začala výstavba přehrady. V té době čítala obec 108 domů, ve kterých žilo
530 lidí [16]. K dobudování přehrady došlo v roce 1940 (obr. 2).
Staré městečko Mušov leželo v jihomoravské oblasti osídlené převážně
německým obyvatelstvem. Při posledním předválečném sčítání lidu v roce 1930
zde bylo napočítáno 667 Němců a 38 Čechů [17].
Povodně ve druhé půlce 19. a ve 20. století se zde stávaly stále častějšími.
Řešení záplav na řece Dyji bylo předmětem různých úvah již v 19. století, avšak
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Obr. 2. Informace Moravského zemského výboru o nutnosti výstavby přehrady
u Kníniček v roce 1926 (NA Praha, MVP, kar. 190)
Fig. 2. Information from the Moravian Regional Committee on the need to build a dam
at Kníničky in 1926

naráželo na nechuť majitelů pozemků na čele s lichtenštejnskou správou vzdát
se zemědělské půdy nebo lesních porostů. Stále se zvyšující četnost a velikost
záplav po scelování půdy a jejím nevhodném obhospodařování JZD ve druhé
polovině 20. století Vranovská a Brněnská přehrada povodním zabránit nedokázaly.
Proto na základě jednání tehdejších krajských stranických a státních orgánů v roce
1960 v rámci vypracování komplexního plánu vodohospodářské investiční výstavby
v kraji měla být situace řešena výstavbou nádrže u Nových Mlýnů. Vyřešení odtokových poměrů na jižní Moravě bylo uloženo usnesením vlády č. 826/1959, na jehož
podkladě byla zpracována Výhledová studie úprav řeky Moravy a Dyje v oblasti jižní
Moravy z r. 1962. Po celá 60. léta pak probíhala různá jednání, která vedla k projektovému řešení vodních nádrží, známých jako vodní dílo Nové Mlýny, pod jehož hladinou mělo zmizet starodávné městečko Mušov [18] (obr. 3).
Projektové řešení vypracovala brněnská pobočka Hydroprojektu v roce 1965.
Toto řešení bylo schváleno Ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství 18. 9. 1969, které doporučilo rozdělit celé vodní dílo na dvě etapy. V první
etapě měla být zřízena první a druhá zdrž s příslušnými stavbami, v níž měl být
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[15] NA Praha: fond Ministerstvo veřejných prací, kar. 190.
[16] Retrospektívní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970. Federální statistický úřad
Praha 1978, I. sv.
[17] BARTOŠ, J., SCHULZ, J., TRAPL, M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, (okresy
Znojmo, Moravský Krumlov, Hustopeče, Mikulov), IX. sv., Ostrava 1984.
[18] Moravský zemský archiv Brno, B124-III. manipulace – KNV Brno (1808) 1945–1960, kar. 27.
[19] MZA, B 338 – JmKNV Brno – 1960–1990 (1991), kar. 663.
[20] Rovnost, 8. 1. 1977.
[21] Dostupné z: http://www.kemp-merkur.cz/ (staženo 20. 5. 2016).
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Obr. 3. Autokemp Rekreačního střediska Merkur Pasohlávky (2016)
Fig. 3. Holiday Resort Merkur Pasohlávky car camping (2016)

zlikvidován i Mušov, a v druhé etapě měla být zhotovena zdrž třetí u Nových
Mlýnů. První etapa byla plánována na léta 1974–1979. Přímým investorem mělo
být Povodí Moravy v Brně, generální dodavatel stavební části Ingstav, n. p. Brno,
technologické části ČKD Blansko a Sigma, n. p. Lutín. ONV Břeclav a ONV Znojmo
na to vydaly v r. 1966 celkem devět dílčích územních rozhodnutí [19].
Ve zdůvodnění stavby bylo uvedeno, že účelem nádrží je snížení kulminace
povodní na Dyji, vyloučení záplav pod přehradou a zajištění závlah na výměře
35 až 40 tis. ha zemědělské půdy včetně nadlepšení průtokových poměrů v řece
Dyji. Mimo jiné měla být přehradou omezena i pravidelná komáří kalamita
v celém dyjském údolí.
Při výstavbě druhé zdrže první stavby bylo počítáno se zlikvidováním celé
obce Mušov se 113 rodinnými domy o 152 bytech. Na rozdíl od výstavby nového
Bítova a nových Kníniček v případě Mušova nebylo uvažováno o výstavbě
nové vesnice. Obyvatelům byla nabídnuta možnost usazení v sousedních
Pasohlávkách, Pohořelicích a Mikulově [20]. Při projektování první nádrže bylo
uvažováno i o jejím rekreačním využití. To časem dalo vzniknout rozsáhlému
rekreačnímu středisku a autokempu s názvem Merkur Pasohlávky s hřišti a možností koupání a vodních sportů v rekreačním zařízení Laguna Pasohlávky [21].
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Příspěvek prošel lektorským řízením.

CONSTRUCTION OF THE VRANOV AND
BRNO DAM AND THE SYSTEM OF WATER
RESERVOIRS OF NOVÉ MLÝNY AND THE
DEMISE OF BÍTOV, KNÍNIČKY AND MUŠOV
KORDIOVSKY, E.
State District Archive in Břeclav based in Mikulov
Keywords: floods – electrification – irrigation – recreation – Bítov –
Kníničky – Mušov – Pohořelice – Pasohlávky – Mikulov

The ever-increasing number of floods in the lower reaches of the Dyje and
Svratka caused the need to adjust their flows. In the 20th century was the need
for dams to be built. The landscape allowed their construction near Vranov at
Dyje and Kníničky at Svratka. But the situation in the country was most affected
by the post-war electrification of the country. Law No. 438/1919 on state aid
for the commencement of systematic electrification on July 22, 1919 brought,
besides the necessary electrification, the demise of the villages of Bítov and
Kníniček, on whose cadastres the dams with the power stations were to be
built. At the same time, a new “model” village of Bítov was built with the construction of the Vranov Dam. The whole village completely disappeared in the
waters of the dam between February 1934 and April 1935.
In 1936 the construction of the Brno Dam began. At that time, Kníničky had
108 houses, inhabited by 530 people. The completion of the dam was in 1940.
Also in this case, it was decided to build a new municipality.
Because both water reservoirs failed to prevent flooding, in the 60´s it was
decided to build system of water reservoirs of Nové Mlýny, which should eliminate flooding in the lower reaches of the Dyje River and provide irrigation
to an area of 35 to 40 thousand ha of agricultural land. The construction was
divided into two stages and during the construction of the first building, it was
planned to destroy the entire village of Mušov. In the case of Mušov, the inhabitants were offered the possibility of construction in neighboring Pasohlávky,
Pohořelice and Mikulov. The town disappeared in 1977–1980.
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Změny využití krajiny v důsledku stavby
vodních nádrží
MAREK HAVLÍČEK, JANA UHROVÁ
Klíčová slova: využití krajiny – struktura krajiny – vodní nádrž – jižní Morava – staré topografické mapy

SOUHRN
Příspěvek se zabývá dopady budování vodních nádrží na změny využití krajiny
v zátopových oblastech a v zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové Mlýny,
Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné staré
topografické mapy: druhé rakouské vojenské mapování 1 : 28 800 (1836–1841),
třetí rakouské vojenské mapování 1 : 25 000 (1876), československé reambulované mapy 1 : 25 000 (1933–1945), mapy z mapování Protektorátu Čechy
a Morava (Messtischblätter) 1 : 25 000 (1943), vojenské topografické mapování Československa 1 : 25 000 (1953–1955), vojenské topografické mapování
Československa 1 : 25 000 (1990–1991) základní mapy ČR 1 : 10 000 (2014). Sledováno
bylo devět základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost,
zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační
plocha, ostatní plocha. Změny využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních
zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1 km). U všech tří vodních
nádrží a v jejich zázemí byl ve zkoumaném období významný pokles podílu
ploch trvalých travních porostů, byly zaznamenány i výrazné úbytky orné půdy,
v případě Nových Mlýnů taktéž lesních ploch. V těsném zázemí vodních nádrží
Vranov a Brno se po zprovozněních vodních děl rozvíjely významně především
rekreační plochy. Dlouhodobý vývoj využití krajiny a jejich změn v zázemí vodního díla a v samotném zátopovém území byl dále hodnocen i s ohledem na
míru ohroženosti pozemků vodní erozí na zemědělsky využívané půdě, a to
před a po vybudování vodního díla Nové Mlýny.

ÚVOD
Sledování dlouhodobého využití krajiny má význam pro pochopení aktuálních
i historických vazeb a vztahů v krajině. Při budování vodních nádrží je možné
sledovat dva základní fenomény v krajině, zánik krajinné struktury v zatopeném území a vývoj využití krajiny v zázemí vodních děl po jejich vybudování.
Jedním ze základních předpokladů pro hodnocení dlouhodobého využití krajiny a vývoje vodních ploch je studium starých topografických map [1]. Mapy
středního měřítka umožňují získat základní přehled o způsobu využití krajiny
větších územních celků [1–4], administrativně nebo i přírodně vymezených
[5–6]. Zkoumání vývoje vodních ploch, zejména rybničních soustav s využitím
starých map, má v České republice dlouhodobou tradici. První studie o vývoji
vodních ploch na jižní Moravě využívaly Müllerovy mapy Moravy z r. 1716 [7].
Dějiny výstavby rybníků a vodních ploch na našem území byly postupně zpracovávány zejména historiky – např. Teplý [8], Hurt [9]. S využitím moderních
geoinformačních technologií se stalo hodnocení historického vývoje vodních
ploch taktéž předmětem zájmu geografů či geoinformatiků [10–13]. Kromě
atraktivního tématu vývoje rybničních soustav se začínají postupně objevovat
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práce zaměřené na studium vývoje využití krajiny v okolí vodních nádrží [1, 14].
Vývoj využití krajiny v zátopovém území vodních přehrad Nové Mlýny a Brno
byl zkoumán v několika studiích a pracích [1, 15–18]. Cílem příspěvku je vyhodnocení dopadů budování vodních nádrží na využití krajiny v těsném zázemí
vodní nádrže a zhodnocení ztráty krajinné struktury zatopené vodním dílem.
Detailnější struktura krajiny použitá pro míru ohroženosti pozemků vodní erozí
byla zkoumána ze tří modelových území jen v zázemí vodního díla Nové Mlýny,
protože pouze zde dlouhodobě převažovala zemědělská půda, a lze tak odvodit dopady socialistického způsobu hospodaření na krajinnou strukturu. Mezi
základní výzkumné otázky řešené v tomto výzkumu patřila otázka společných
trendů ve vývoji využití krajiny v zázemí vodních nádrží po jejich zatopení, popř.
vliv ostatních faktorů na trendy ve vývoji využití krajiny a hledání odlišností
v modelových územích.

MATERIÁL A METODY
Dlouhodobé změny využití krajiny byly analyzovány za použití mapových vrstev vytvořených vektorizací nad mapovými sadami starých map v prostředí
ArcGIS. Pro systematické sledování změn využití krajiny ve třech modelových
územích vodních nádrží Brno, Nové Mlýny a Vranov bylo využito celkem šest
mapových sad vojenských topografických map a současné základní mapy.
Použity byly následující mapové podklady:
—— Druhé rakouské vojenské mapování 1 : 28 800 (1836–1841),
—— Třetí rakouské vojenské mapování 1 : 25 000 (1876),
—— Československé reambulované mapy 1 : 25 000 (1933–1945),
—— Vojenské topografické mapování Československa 1 : 25 000 (1953–1955),
—— Vojenské topografické mapování Československa 1 : 25 000 (1990–1991),
—— Základní mapa ČR 1 : 10 000 (2014).
Při přípravě map využití krajiny byla použita metodika Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. [1]. Tato metodika rozlišuje devět základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost,
zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační
plocha, ostatní plocha. Minimální mapovací plocha má velikost 0,8 ha. Kromě
map využití krajiny byly vytvořeny v prostředí GIS (software ArcGIS) mapy počtu
změn využití krajiny a mapy stabilně využívaných ploch (nezměněných ploch).
Vývoj využití krajiny v zázemí vodního díla a v samotném zátopovém území
byl dále hodnocen i s ohledem na míru ohroženosti pozemků vodní erozí na
zemědělsky využívané půdě, a to před a po vybudování vodního díla Nové
Mlýny. Vodní dílo Nové Mlýny bylo pro tyto účely vybráno proto, že v jeho
zázemí dlouhodobě zůstávají zachovány zemědělské plochy, jejichž krajinná
struktura má základní vliv na ohroženost pozemků vodní erozí. Zároveň zde
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byla dostupná podrobná mapa s detailním zákresem vrstevnic v plochém reliéfu před zatopením vodního díla. Použita byla mapa 1 : 10 000 z 50. let 20. století
a letecké snímky z roku 1940 zobrazující detailní strukturu krajiny před kolektivizací zemědělství. Pro tento účel došlo k rozšíření zázemí vodního díla. Hranice
zájmové oblasti vychází z morfologie terénu a ohraničují hydrologicky uzavřené
celky. Podobně jako v jiných zemích, tak i v České republice se dnes ke stanovení ohroženosti vodní erozí používá tzv. univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí USLE [19]. Rovnice stanovuje průměrnou roční
ztrátu půdy na základě šesti faktorů zohledňujících vliv morfologie terénu (sklon
a délku svahu), využití území, klimatické poměry, půdní poměry a i případné vlivy
již realizovaných protierozních opatření. V podmínkách České republiky je doporučeno použít pro většinu půd jednotnou hodnotu přípustné ztráty půdy, tedy
maximální velikosti eroze půdy, ve výši 4 t.ha-1.rok-1 [20]. Tato hodnota platí díky
složení půdního profilu právě i pro oblast vodního díla Nové Mlýny. Při detailní
struktuře krajiny byly sledovány následující kategorie využití krajiny: bažina, cesta,
hráz, hřiště, lada, les, lom, louka, pole, rozptýlená zeleň, sídlo, sad, vinice, voda,
zahrada, železnice, nejmenší mapovací jednotka byla stanovena na 0,05 ha.

VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Změny využití krajiny podmíněné vybudováním vodních nádrží byly hodnoceny v širším kontextu, proto byla modelová území chápána jako nejbližší okolí
vodních nádrží ve vzdálenosti 1 km od aktuální vodní hladiny. Tato vzdálenost
byla zvolena s ohledem na vliv vodního díla na rozvoj nejbližšího okolí, zejména
možnosti budování rekreačních ploch, zánik zemědělských areálů, popř. zastavěných ploch a navazující infrastruktury. Aktuální vodní hladina vodních nádrží
byla převzata z prostorové databáze ZABAGED z ČÚZK ze současnosti (rok 2014).
V příspěvku byly hodnoceny změny využití krajiny ve třech modelových územích: vodní nádrž Brno, vodní dílo Nové Mlýny, vodní nádrž Vranov.
Nejstarší vodní nádrží z těchto tří modelových území je Vranov, tato přehrada
byla budována v letech 1930–1933. Voda zaplavila údolí řeky Dyje poblíž hranic s Rakouskem. Vzniklá přehrada je dlouhá cca 30 km a zasahuje až pod hrad
Bítov do údolí řeky Želetavky. Podle rozlohy (aktuální vrstva ZABAGED 643 ha)
je to desátá největší přehrada v České republice. Rozloha studovaného území
zahrnující vodní nádrž Vranov a zázemí vodního díla ve vzdálenosti do 1 km od
aktuální vodní hladiny ze ZABAGED činí 5 638 ha. Přehrada v dnešní době slouží
k energetickým a vodárenským účelům a k rekreaci [1].

Brněnská přehrada (vodní nádrž Brno, dříve Kníničská přehrada) je vodní
nádrž vystavěná v letech 1936–1940 na řece Svratce. Přehrada vznikla zatopením území mezi Brnem a Veverskou Bítýškou a měří necelých 10 km. Její účel
byl dlouhou dobu zejména vodárenský a byla zásobárnou pitné vody pro Brno,
v dnešní době už je účel pouze energetický a rekreační [1]. Aktuální výměra
vodní plochy v databázi ZABAGED je 207 ha. Sledované zázemí vodní nádrže
Brno do 1 km od aktuální vodní hladiny díla včetně samotné vodní plochy má
výměru 2 298 ha.
Vodní dílo Nové Mlýny (Novomlýnské nádrže) je soustava tří přehradních
nádrží, ležících na jihu Moravy na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy. Horní nádrž
je nazývána Mušovská, má rozlohu 528 ha a maximální hloubku 4 m, střední
nádrž se jmenuje Věstonická, její rozloha je 1 031 ha a je také poměrně mělká,
největší hloubka je kolem 5 m, třetí z nádrží nazývaná dolní nebo Novomlýnská
je ze všech tří největší a nejhlubší. Rozloha je 1 668 ha a hloubka cca 8 m.
Do střední nádrže ústí řeky Jihlava a Svratka. Nádrže byly postaveny v 70. až
80. letech 20. století. Hlavním oficiálním účelem stavby bylo zamezení každoročním záplavám a zvýšení intenzity zemědělské výroby vybudováním systému zavlažovacích kanálů [1]. Výška hladiny vodního díla Nové Mlýny byla
v minulosti několikrát upravována, především z důvodu ochrany přírody a krajiny (vedení nadregionálního biokoridoru ÚSES). Rozsah zátopových území se
tedy poměrně liší od období vzniku vodního díla – výměry ze ZABAGED (horní
nádrž: 654 ha, střední nádrž: 915 ha, dolní nádrž: 1 468 ha). Kromě vodního díla
Nové Mlýny byly sledovány i další přilehlé vodní plochy – Strachotínský rybník (41 ha), velká laguna (20 ha) a malá laguna (3 ha) v rekreační oblasti v zázemí
vodního díla. Celková plocha modelového území vodních ploch a zázemí vodního díla Nové Mlýny činí 8 538 ha.

VÝSLEDKY A DISKUSE
V první části hodnocení výsledků byly pro všechna tři modelová území vytvořeny přehledné tabulky s procentuálním podílem základních devíti kategorií
využití krajiny pro šest časových období. Dalšími výstupy jsou ukázky map využití krajiny pro první (kolem roku 1840) a poslední sledované období (2014), které
ilustrují zásadní rozdíly v dlouhodobém vývoji využití krajiny. Analýzami v GIS
prostředí vznikly další mapové podklady charakterizující změny využití krajiny –
počet změn využití krajiny s hodnotami od 0 (nezměněné území) až po 5 (pětkrát změněné území) a stabilně využívané plochy.

Tabulka 1. Vývoj využití krajiny v okolí Brněnské přehrady (podíl v %)
Table 1. Development of land use in vicinity of Brno Dam (share %)

Kategorie využití
krajiny

1836–1838

1876

1938–1945

1953

1991–1992

2014

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

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

les

Celkem
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Obr. 1. Využití krajiny u Brněnské přehrady a jejího zázemí v roce 1836–1838 (nahoře) a 2014 (dole)
Fig. 1. Land use in vicinity Brno Dam in 1836–1838 (above) and 2014 (down)

Brněnská přehrada
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 (tabulka 1). Nejvýraznější změny ve vývoji využití krajiny byly evidovány u orné půdy a trvalých travních porostů (tabulka 1, obr.
1), v obecné shodě s dlouhodobým vývojem využití krajiny v ostatních územích
jižní Moravy a zázemí měst [5, 6]. Jejich klesající podíl byl způsoben budováním
vodního díla (zaplavením území), ale i budováním rekreačních ploch a rozšiřováním zastavěných ploch (tabulka 1). 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), vedl k posílení
24

Obr. 2. Počet změn využití krajiny (nahoře) a stabilně využívané plochy u Brněnské přehrady (dole) a jejího zázemí
Fig. 2. Number of land use changes (above) a stable used areas (down) in vicinity of
Brno Dam

rekreační funkce vodní nádrže a jejího zázemí. To se projevilo i v postupném
růstu podílu rekreačních ploch (až na 14,7 %). 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 (obr. 2). Jednalo se především
o úbytek trvalých travních porostů a jejich převod na ornou půdu, popř. střídavé změny mezi různými typy využití krajiny. Tyto trendy ve vývoji využití krajiny v období od roku 1836 do roku 1955 byly popsány i z jiných zájmových území
jižní Moravy, např. z povodí Kyjovky [5, 6], Trkmanky [12], Svitavy [17]. Obdobné
trendy ve vývoji využití krajiny byly však zaznamenány i v dalších částech České
republiky [4], popř. v zahraničí [2, 3]. 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 nejvyšší, byla koncentrována především do jižní části v těsném zázemí města Brna
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Obr. 3. Využití krajiny u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí v roce 1841
Fig. 3. Land use in vicinity of system of water reservoirs of Nové Mlýny in 1841

Obr. 5. Počet změn využití krajiny u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí
Fig. 5. Number of land use changes in vicinity of system of water reservoirs of Nové Mlýny

Obr. 4. Využití krajiny u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí v roce 2014
Fig. 4. Land use in vicinity of system of water reservoirs of Nové Mlýny in 2014

Obr. 6. Stabilně využívané plochy u vodního díla Nové Mlýny a jeho zázemí
Fig. 6. Stable used areas in vicinity of system of water reservoirs of Nové Mlýny

Tabulka 2. Vývoj využití krajiny v okolí vodního díla Nové Mlýny (podíl v %)
Table 2. Development of land use in vicinity of system of water reservoirs of Nové Mlýny (share %)

Kategorie využití krajiny

1841

1876

1933–1945

orná půda

41,9

46,1

43,0

trvalý travní porost

33,9

29,9

zahrada a sad

0,3

vinice

1991

2014

47,5

40,4

38,5

30,0

24,6

3,0

4,7

0,2

0,2

0,7

4,2

1,8

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Celkem

1954–1955
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a severní části v okolí Veverské Bítýšky (obr. 2). 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 (obr. 2). 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). Tlak na zánik trvalých
travních porostů ke konci 19. století je spojován s potřebami záboru nových
ploch orné půdy v souvislosti s rozvojem pěstování technických plodin [12]
a větší spotřebou potravin v zázemí průmyslových center [16].

Vodní dílo Nové Mlýny
V okolí vodního díla Nové Mlýny byl vždy vysoký podíl ploch orné půdy
(tabulka 2, obr. 3 a 4). Budováním vodního díla tento podíl poklesl, protože
došlo k zaplavení části ploch orné půdy (obr. 4). Nejvýraznější změny byly evidovány u kategorie trvalý travní porost (tabulka 2). 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 [1]. Budováním vodního díla Nové Mlýny zaniklo přibližně 1 800 ha trvalých travních porostů. Obdobné výsledky byly zaznamenány i v jiných částech
jižní Moravy, např. v povodí Kyjovky a Trkmanky [12], kde byl velmi významným
fenoménem rozvoj cukrovarnictví s dopadem na rozšiřování ploch orné půdy.
Dynamický pokles podílu byl zaznamenán i u lesních ploch (tabulka 2). 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 [5, 6, 12, 16]. 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 vznikl
kemp, včetně samostatných vodních lagun po těžbě písku a štěrku. V posledních letech se i díky využití termálních pramenů v okolí kempu vybudovala
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.
Analýza 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. Jde o obdobné procesy jako v okolních částech jižní Moravy [5, 6, 12]. Po vybudování vodního

Obr. 7. Ohroženost vodní erozí v okolí vodního díla Nové Mlýny v roce 1940 (nahoře)
a 2014 (dole)
Fig. 7. Vulnerability of water erosion in vicinity of system of water reservoirs of Nové
Mlýny in 1940 (above) and 2014 (down)

díla Nové mlýny se na změnách krajiny nejvíce podílel vznik nových vodních
ploch spojený se zánikem lužních lesů a nivních luk. Podíl kategorií celkového
počtu změn využití krajiny 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 % (obr. 5). 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 (1 953 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

Tabulka 3. Průměrné hodnoty ztráty půdy v t.ha-1.rok-1 v okolí vodního díla Nové Mlýny
Table 3. Average values of soil loss t.ha-1.year-1 in vicinity of system of water reservoirs of Nové Mlýny

Období

Celá řešená oblast (včetně vodního díla)

Oblast okolí vodního díla (bez plochy vodního díla)

1940

4,4

5,3

2014

9,4

9,4

Tabulka uvádí dosažené výsledky průměrných hodnot ztráty půdy v jednotlivých obdobích (před a po vybudování vodní nádrže) pro celou řešenou oblast. Porovnání průměrných hodnot ztráty půdy v zázemí vodního díla v období před vybudováním a v období po vybudování potvrdilo předpoklad, že stav krajiny v období 40. let 20. století účinněji
chránil půdu před vodní erozí. V prostoru současného vodního díla pak průměrná hodnota erozního smyvu dosahovala pouze 0,14 t.ha-1.rok-1. Jednalo se o velmi ploché území
s minimálním převýšením – hloubka vodních nádrží vodního díla Nové Mlýny se pohybuje od 4 m do 8 m.
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Obr. 8. Využití krajiny u Vranovské přehrady a jejího zázemí v roce 1838 (nahoře) a 2014 (dole)
Fig. 8. Land use in vicinity of Vranov Dam in 1838 (above) and 2014 (down)

Obr. 9. Počet změn využití krajiny (nahoře) a stabilně využívané plochy u Vranovské přehrady (dole) a jejího zázemí
Fig. 9. Number of land use changes (above) a stable used areas (down) in vicinity of
Vranov Dam

nedaleko Pasohlávek a lesy na svahu Pavlovských vrchů mezi Pavlovem
a Dolními Věstonicemi (obr. 6). 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,
popř. v okolí zbytků lužních lesů u Křivého jezera a u soutoku Svratky a Jihlavy
(obr. 6). 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 [1]. Stabilně využívané vodní plochy (12 ha) odpovídají původnímu korytu Dyje, které bylo identické v mapováních před zatopením území.

Na rozdíl od údolních nádrží byly vybudováním Novomlýnských nádrží zničeny prakticky všechny cenné biotopy zájmového území. K plošně nejrozsáhlejším přírodním biotopům (obr. 3) patřily před zatopením území trvalé travní
porosty reprezentované druhově bohatými aluviálními loukami [1]. Lesy představovaly jeden z největších komplexů lužního lesa ve střední Evropě, byly
zastoupeny tvrdými luhy nížinných řek ve vyšších částech nivy a měkkými luhy
nížinných řek doprovázejícími říční břehy a sníženiny. Četná mrtvá ramena hostila mokřadní vegetaci, především makrofytní vegetaci přirozeně eutrofních
stojatých a tekoucích vod [1].
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Tabulka 4. Vývoj využití krajiny v okolí Vranovské přehrady (podíl v %)
Table 4. Development of land use changes in vicinity of Vranov Dam (share %)

Kategorie využití krajiny

1838–1841

1876

1933

1954

1990

2014

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

Při hodnocení ztráty půdy erozním smyvem se vycházelo ze základní
metody pro hodnocení intenzity vodní eroze na území ČR, tzv. univerzální rovnice ztráty půdy USLE:

kde

G je
R		
K		
L		
S		
C		
P		

průměrná roční ztráta půdy [t. ha-1.rok-1],
faktor erozní účinnosti deště,
faktor náchylnosti půdy k erozi,
faktor délky svahu,
faktor sklonu svahu,
faktor ochranného vlivu vegetace,
faktor vlivu protierozních opatření.

Stanovení R faktoru
Pro obě posuzovaná časová období (před a po vybudování nádrže) byla využita průměrná roční hodnota faktoru erozní účinnosti deště R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1
platná pro Českou republiku na základě dlouhodobé řady pozorování [20]. Tato
hodnota vstupovala do výpočtu jako konstanta [21].

Stanovení faktorů K, C a P
Pro stanovení K faktoru bylo pro obě posuzovaná časová období využito údajů
z celostátní databáze BPEJ. Na základě hlavní půdní jednotky byla přiřazena
každému elementu vektorové vrstvy BPEJ hodnota K faktoru [20].
Stanovení hodnot C faktoru pro jednotlivá časová období vycházelo ze zkušeností hospodařících subjektů v jihomoravském regionu. Pro období před
vybudováním nádrže, tj. období 40. let 20. století, pro které byla sestavena mapa
detailní struktury krajiny, se předpokládala následující převažující struktura pěstovaných plodin s uvedeným podílem ploch a C faktorem: obiloviny (50 %,
C faktor 0,132), víceleté pícniny (20 %, C faktor 0,01), brambory (10 %, C faktor 0,6),
krmná řepa (10 %, C faktor 0,44). Taktéž pro aktuální období byla hodnota C faktoru stanovena podle podílu převažujících plodin, konkrétně obilovin, kukuřice
a řepky olejné, přičemž průměrná hodnota C faktoru činila 0,325 [21].
Hodnoty K a C faktoru byly převedeny do rastrové podoby. P faktor vstupoval do výpočtů před návrhem opatření jako konstanta P = 1 [21].
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Stanovení faktoru LS
Topografické faktory se počítají dohromady jako LS faktor. Pro plošně rozsáhlá území je metodicky doporučeno pro stanovení LS faktoru použit program USLE2D vyžadující data ve formátu Idrisi. Pro stanovení LS faktoru byl
tedy použit program USLE2D, kde byl zvolen algoritmus, který využívá metodu
výpočtu LS faktoru uvedenou v RUSLE (Revided Universal Soil Loss Equation).
Výhodou této metody je plošné vyjádření LS faktoru. Pro stanovení faktoru LS
je nutno zajistit či vygenerovat digitální model terénu (DMT). Pro období před
výstavbou nádrže Nové Mlýny byl DMT s prostorovým rozlišením 10 m vytvořen jako kombinace výškových poměrů z dvou období. Jako první byly vektorizovány vrstevnice z vojenské mapy v měřítku 1 : 10 000 z 50. let minulého
století. Aktuální terén byl vytvořen na základě výškového modelu z databáze
ZABAGED. Dále je pro stanovení LS faktoru nutná vrstva „pozemků“ rozčleňující území na dílčí odtokové plochy. Výpočet vychází z předpokladu, že hranice
mezi dílčími plochami působí jako překážky pro plošný povrchový odtok, čímž
zde dochází k přerušení odtoku. Tím se snižuje délka odtokové dráhy a faktor L
délky svahu. Pro období před výstavbou nádrže byla využita vrstva historického využití krajiny (viz postup výše). Pro období po výstavbě nádrže byla využita vrstva LPIS. Po provedení výpočtů byla konverzí dat vytvořena rastrová
mapa LS faktoru vstupující do finálního výpočtu ztráty půdy [21].
Výsledná mapa erozního ohrožení je tedy součinem jednotlivých faktorů
v podobě rastru či konstanty. Výpočty průměrné ztráty půdy vodní erozí probíhaly v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Výsledné erozní
ohrožení zemědělské půdy v jednotlivých časových obdobích znázorňuje obr. 7.
Toto zobrazení má vypovídací hodnotu při určování nejvíce problematických
míst v zázemí vodního díla Nové Mlýny z hlediska výše ztráty půdy ze zemědělsky využívaných ploch v krajině. V případě obou časových období jsou nejvyšší
hodnoty ztráty půdy (více než 30 t.ha-1.rok-1) zaznamenány v jižní části území na
svazích v okolí nejvyšší kóty Pavlovských vrchů Děvín (554 m n. m.) a v oblasti
Dunajovických kopců. Větší hodnoty ztráty půdy jsou však evidovány v těchto
částech území zejména v současnosti, protože díky kolektivizaci zemědělství
došlo ke scelování pozemků s negativními dopady na erozní poměry v území –
viz obr. 7. Drobná zemědělská držba se střídajícími plochami vinic, sadů, menších polí byla na většině území zrušena, za velmi negativní a necitelný zásah do
struktury zemědělské krajiny lze považovat i terasování svahů Dunajovických
kopců.
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Vranovská přehrada
V zázemí vodní nádrže Vranov převládaly ve všech sledovaných obdobích
lesy, jejich podíl dosahoval přibližně 60 % (tabulka 4). Vodní nádrží Vranov bylo
zatopeno pouze malé území lesních ploch (obr. 8). 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
(tabulka 4). Při budování vodní nádrže byla zatopena obec Bítov, jejím obyvatelům bylo umožněno se přestěhovat do nové vesnice Bítov v těsném zázemí
vodní nádrže.
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 % (obr. 9). Stabilně využívané plochy v okolí vodní nádrže Vranov
byly tvořeny především lesními plochami na svazích přilehlých k vodní nádrži
(2 526 ha) a ornou půdou v méně příkrých územích dále od přehrady (812 ha) –
viz obr. 9. 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 (obr. 9). Stabilně využívané trvalé
travní porosty se nacházely v lokalitách Česká louka, u obce Vysočany, u soutoku Dyje a Želetavky, Velká louka u Lančovského dvora a U rybníčku v okolí
Helenina Dvoru.

ZÁVĚR
Dopady budování vodních nádrží na využití krajiny ve třech modelových územích ukazují jak na obecné trendy, tak i na specifické změny dané lokalizací
vodní nádrže, vlivy bezprostředního okolí či převládající funkcí vodní nádrže.
Dlouhodobý vývoj využití krajiny na území a v okolí všech tří vodních nádrží
vykazuje shodné rysy ve výrazném úbytku podílu trvalých travních porostů,
největší úbytek byl evidován u vodního díla Nové Mlýny a souvisel především
se vznikem tohoto vodního díla. Přesto i před budováním vodních nádrží podíl
trvalých travních porostů průběžně klesal. Jde o obecný trend v zemědělské
krajině jižní Moravy, na kterém se podílel tlak na zábor nové orné půdy pro
pěstování technických plodin a potravin, včetně zvýšené poptávky po cukrové řepě z konce 19. století. U vodního díla Nové Mlýny byly nenávratně zatopeny lužní lesy a podíl lesů je zde ze všech tří vodních nádrží nejnižší. Naopak
v zázemí vodní nádrže Vranov se podíl lesů po budování vodního díla snížil pouze nepatrně. Podíl lesů u vodní nádrže Brno se snižoval i v období po
vybudování vodní nádrže, zejména na úkor nově vzniklých rekreačních areálů. Plochy orné půdy se v zázemí vodních nádrží většinou zmenšily, nejvýraznější změny byly zaznamenány ve způsobu hospodaření na zemědělské
půdě, spojené se zánikem drobné držby a negativními dopady na erozi půdy.
Specifickým způsobem využití krajiny v okolí vodních nádrží jsou rekreační plochy, které postupně vznikly v zázemí všech tří vodních děl. Nejvyšší podíl rekreačních ploch je v současnosti v okolí vodní nádrže Brno, která leží v zázemí
velkého sídla. Také v okolí vodní nádrže Vranov je významný podíl rekreačních
ploch, přesto dopad na krajinu není tak markantní jako v okolí Brna s výrazně
vyšším rekreačním potenciálem. V okolí vodního díla Nové Mlýny byly původně
vybudovány pouze kempy a jachtařský klub, v posledních letech ale v okolí
obce Pasohlávky vyrostl významný akvapark, ubytovací kapacity a wellness
zařízení, vázané na využití zdejších termálních pramenů. V oblasti vodního díla
Nové Mlýny, vzniklého v široké Dyjsko-svratecké nivě, došlo po zatopení oblasti

k likvidaci převážné většiny přírodovědně cenných biotopů a v současnosti tak
ve vymezeném území nelze hledat vazby vegetace a flóry s využitím území
v okolí. Naopak vodní nádrže Brno a Vranov, vázané na hluboká říční údolí, při
jejichž zatopení zůstaly zachovány rozsáhlé plochy přírodních biotopů v nejbližším okolí, lze sledovat změny vegetace tak, jako v jakémkoliv segmentu
krajiny, kde nedošlo k tak zásadním změnám využití krajiny. Nachází se zde
i několik maloplošných zvláště chráněných území. Problematický je z hlediska
ochrany přírody a krajiny antropogenní tlak na těchto plochách spojený s vysokou intenzitou pěší turistiky a cykloturistiky, zejména v okolí vodní nádrže Brno.
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This paper deals impacts of building of water reservoirs on land use changes
in floodplains and adjacent areas of three reservoirs in southern Moravia –
Nové Mlýny, Vranov, Brno. To monitor the development of land use the old
topographic maps were used: second Austrian military mapping 1 : 28 800
(1836–1841), third Austrian military mapping 1 : 25 000 (1876) Czechoslovak revised
maps 1 : 25 000 (1933–1945), mapping the Protectorate of Bohemia and Moravia
(Messtischblätter) 1 : 25 000 (1943), Czechoslovak military topographic mapping
1 : 25 000 (1953–1955), military topographic mapping 1 : 25 000 of Czechoslovakia
(1990–1991), basic maps of the Czech Republic 1 : 10 000 (2014). Nine basic categories of land use were monitored: arable land, permanent grassland, garden
and orchard, vineyards and hop gardens, forest, water area, built-up area, recreational area, other area. Land use changed not only in their own floodplains,
but also in their wider hinterland (up to 1 km). For three reservoirs and their
adjoining areas a significant reduction of permanent grassland and arable land
was observed. In the case of Nové Mlýny there was also detected a considerable decrease in forest areas. After construction of dams Vranov and Brno recreation areas were significantly expanded on their close hinterlands. The assessment of the long-term development of land use and land use changes in the
background of the water reservoirs and in the floodplain area was further evaluated in the light of the vulnerability of the land to water erosion on agricultural land before and after the construction of system of water reservoirs of
Nové Mlýny.
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Obr. 1. Adolf Friedrich Kunike (kol. r. 1833): Zřícenina Cornštejn (litografie, 244 × 330 mm)
Fig. 1. Adolf Friedrich Kunike (around 1833): Ruins of Cornštejn (lithography, 244 × 330 mm)

Vodní nádrže a jejich krajina
ve výtvarném umění
JAN LACINA, PETR HALAS
Klíčová slova: krajinomalba – přehrady – změny krajinných struktur

SOUHRN
Jedním ze základních směrů krajinné ekologie je hodnocení změn krajiny prostřednictvím srovnání jejího stavu (využití) v různých časových obdobích.
K tomuto účelu se běžně používají mapy, fotografie, letecké i družicové snímky.
Významným podkladem pro krajinně ekologickou interpretaci však mohou
být i malířská a grafická zobrazení krajiny, pokud jsou ovšem dostatečně realistická. Právě výstavba přehrad patří k těm lidským zásahům, které mění krajinu nejvíce. Přitom před zatopením se údolní i nivní poříční krajina zpravidla
vyznačovala obzvláště pestrou a malebnou krajinnou mozaikou, která lákala

malíře k zobrazení více než jiná území. Typickým příkladem jsou údolí řek Dyje
a Želetavky na jihozápadní Moravě, která byla ve 30. letech 20. století z části
zatopena vodami Vranovské přehrady. Již od začátku 19. století tuto romantickou krajinu zobrazovala řada rakouských i českých malířů, kteří zachytili –
často velmi podrobně – její podstatné rysy. K posouzení změn je tak k dispozici
obsáhlý soubor krajinomaleb i grafických listů, zejména litografií, deponovaný
v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Kromě Vranovské přehrady se článek
zabývá i výtvarnou dokumentací krajiny a výstavby údolní nádrže Vír na řece
Svratce, vltavské přehradní kaskády a vodního díla Nové Mlýny na jižní Moravě.
Okrajově je věnována pozornost i výtvarné výzdobě přehradních objektů.
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Obr. 2. Zřícenina Cornštejna v roce 2015
Fig. 2. Ruins of Cornštejn in 2015

ÚVOD
Území, ve kterých bývají budovány přehradní nádrže, patří zpravidla k nejzajímavějším a nejpřitažlivějším částem krajiny. Zaříznutá údolí řek totiž vynikají nejen bohatstvím rostlinných a živočišných druhů a jejich společenstev,
ale i tvary reliéfu včetně výchozů rozmanitých hornin. Vysokou biodiverzitou
a geodiverzitou se vyznačují i nížinné nivy, pokud jsou v nich alespoň částečně
zachovány přirozené fluviální procesy. Zmíněné poříční krajiny tedy bývají výjimečné bizarní mozaikou krajinných, zejména vegetačních, struktur. Proto jsou
předmětem zvýšeného zájmu nejen přírodovědců rozmanitých specializací
a ochránců přírody a krajiny, ale i malířů. Dá se říci, že ekologické hodnoty krajiny podmiňují její kvality estetické. Vodní nádrže vždy znamenají velmi citelný
zásah do krajinných struktur, zánik určitých společenstev, změnu krajinného
rázu. Krajinomalba, realisticky zachycující stav krajiny před jejím zatopením, tak
může být jedním z významných dokumentů a podkladů pro krajinně ekologickou interpretaci změn v důsledku realizace vodních děl. Takovéto využití krajinomalby je hlavním tématem tohoto pojednání.

Obr. 3. Místo a směr malířova záběru
Fig. 3. The place and direction of the painter‘s shot
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Obr. 4. Josef Doré (1865): Hrad Bítov (akvarel, 325 × 458 mm)
Fig. 4. Josef Doré (1865): Bítov Castle (watercolor, 325 × 458 mm)

Kromě původních poříčních krajin zachytili malíři i budování přehrad. Bylo
tak tomu zejména v 50. letech 20. století, kdy tehdejší režim striktně vyžadoval angažované umění v duchu socialistického realismu. Nedá se ovšem upřít,
že nové vodní hladiny učinily krajinu alespoň pro některé malíře přitažlivější,
a proto ji pojali jako dominantu svých krajinomaleb. A nelze, alespoň okrajově, nezmínit, že výstavba některých přehrad vyvolala i zajímavou výtvarnou
výzdobu svých doprovodných objektů.

LITERÁRNÍ PŘEHLED
K běžným metodám studia plošných změn krajiny patří interpretace starých
map. Přibližně v posledních 15 letech se staly i veřejnosti poměrně dostupné
mapy vojenských mapování – I., II. a III. – z let 1764–1768, 1836–1852 a 1876–1880
v měřítku 1 : 28 000, resp. 1 : 70 000. Výhodou topografických map středních
měřítek je jejich využitelnost pro studium změn větších územních celků [1–3].
Kromě zmíněných map vojenského mapování lze z pozdějších období využít
československé topografické mapy z 50. a 90. let 20. století a současné základní

Obr. 5. Hrad Bítov v roce 2015 (fotografie: J. Ptáček)
Fig. 5. Bítov Castle in 2015 (photo: J. Ptáček)
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Obr. 6. Místo a směr malířova záběru
Fig. 6. The place and direction of the painter‘s shot

Obr. 8. Základy kostela sv. Václava ve starém Bítově v roce 2015 (fotografie: J. Ptáček)
Fig. 8. The foundations of the St. Wenceslas in old Bítov in 2015 (photo: J. Ptáček)

mapy České republiky. Zkušenosti se zpracováním starých map prezentovali
odborní pracovníci Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i., na příkladu administrativně i přírodně vymezených území,
např. v krajích, okresech, obcích s rozšířenou působností, geomorfologických
regionech, povodích a chráněných územích [4–10].
Krajinní a vegetační ekologové často zkoumají vztah změn využívání krajiny
a změn biodiverzity [11–13], zaobírají se dlouhodobými změnami využívání krajiny ve velkých prostorových měřítcích, např. [14], v České republice např. [15].
Svérázným a zatím jen málo využívaným přístupem ke studiu změn krajiny
s ohledem na vegetaci a floru je využití zobrazení krajiny a jejích detailů na starých fotografiích, skicách a zejména v krajinomalbách i v kresebných a grafických dílech.

O interpretaci starých pramenů pro potřeby změn v krajině – rozmanitých
map a skic, historických statistických dat o využití půdy a leteckých snímků –
obsáhle a podrobně pojednala ve své knize autorka Trpáková [16]. O využití starých krajinomaleb k témuž účelu je však v tomto díle jen stručná informace. Přitom i krajinomalby, pokud jsou dostatečně realistické, mohou hodnocení změn vegetačního krytu v zobrazené krajině dobře posloužit a podložit
výstupy mapových analýz. Podle V. V. Štecha je „krajinomalbu možno považovat za zrcadlo změn, jimiž procházel lidský vztah k přírodě a ke světu“ [17].
Tento významný historik umění v katalogu výstavy Česká krajina v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou též uvádí, že „sledovat vývoj české krajinomalby je vzácnou poutí po našich krajích a dobách. Otevřené oči a vnímavá
srdce najdou při ní mnohé poučení nejenom o vzhledu domácí přírody a jejím
ovzduší, měnícím se podle ročních dob i postupem věků, nýbrž i závažné zprávy
o duchovní atmosféře časů“ [18]. O tři desetiletí později Ivan Dejmal v letáku
konference a výstavy Tvář naší země – krajina domova píše, že „málo co vypovídá o způsobu našeho života a myšlení tak přesvědčivě jako srovnání minulých
obrazů české a moravské krajiny v malířství a fotografii 19. a 20. století s její současnou tváří.“ Svou stať přitom příznačně nazval Česká krajina od uklizenosti
k vyklizenosti a zpustnutí [19]. Třebaže se jednalo o krajinně ekologickou akci,
ke srovnání starých krajinomaleb se současným stavem krajiny v jejich záběru
ani na této výstavě nedošlo. Ojedinělým příkladem takového srovnání je katalog výstavy Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě, v němž několik reprodukcí starých krajinomaleb provází fotografie současného stavu [20].
Krajinomalba na území dnešní České republiky, a to jak v její české, tak
i moravsko-slezské části, má více než dvousetletou tradici. Od začátku 19. století
se na pražské Akademii výtvarných umění vystřídalo – s přestávkami – několik krajinářských škol – Karla Postla, Antonína Mánesa, Maximiliána Haushofera,
Julia Mařáka, Otakara Nejedlého. Vyrostly zde – často s přispěním dalšího školení v cizině (Mnichov, Düsseldorf, Vídeň, Paříž a plenér v Barbizonu) – desítky
významných krajinářů. Další krajináři se vyškolili mimo krajinářské ateliery –
např. Josef Jambor absolvoval Akademii v grafické speciálce Maxe Švabinského,
Oldřich Blažíček u figuralisty Hanuše Schwaigera. Pro krajinně ekologickou
interpretaci, včetně hodnocení změn vegetačního krytu a flory jakožto ukazatele způsobu a intenzity využití půdy, je tak k dispozici veliké množství děl z různých krajinných typů i časových horizontů [21–25].
Krajinomalbou ve vztahu k přehradním nádržím Vranov a Nové Mlýny se
věnovali autoři této statě v letech 2014–2016 při řešení projektu NAKI Zatopené
kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy [26].

Obr. 7. Oskar Slavíček (1932): Kostel sv. Václava ve starém Bítově (olej na plátně, 50 × 60 cm)
Fig. 7. Oskar Slavíček (1932): Church of St. Wenceslas in old Bítov (oil on canvas, 50 × 60 cm)
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Obr. 9. Místo a směr malířova záběru
Fig. 9. The place and direction of the painter‘s shot

METODICKÝ PŘÍSTUP

Obr. 11. Pohled na hrad Bítov v roce 2015 (fotografie: J. Ptáček)
Fig. 11. View of Bítov Castle in 2015 (photo: J. Ptáček)

VÝSLEDKY

Metodický přístup spočívá ve srovnání staré krajinomalby z období před záplavou se současným stavem přehradní krajiny. Prvním krokem je výběr vhodných
děl krajinomalby (ve stálých galerijních expozicích, depozitářích galerií a muzeí,
na krátkodobých výstavách, v monografiích či v katalozích) a pořízení jejich
reprodukcí. Poté se pomocí topografické mapy předběžně odhadne místo
malířova záběru, které se pak co nejpřesněji dohledá v terénu. Pořídí se srovnávací fotodokumentace současného stavu – celkový záběr obrazu, zachycující
změnu krajinného rázu, i detaily, vystihující změny reliéfu a vegetačního krytu.
Následuje zhotovení podrobné mapky místa a směru malířova záběru a popis
změn.

Krajinomalba jako výtvarný dokument
krajiny před výstavbou přehrad

Obr. 10. Karl Gödel (1910): Želetavka pod Bítovem (tempera, 61 × 71 cm)
Fig. 10. Karl Gödel (1910): The Želetavka River under the Bítov Castle (tempera, 61 × 71 cm)

Obr. 12. Místo a směr malířova záběru
Fig. 12. The place and direction of the painter‘s shot
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K malířsky nejfrekventovanějším patřilo údolí Dyje od Znojma přes Vranov až
nad rakouský Drosendorf Stadt. Romantické údolí na rakousko-moravském
pomezí, které mělo být – aniž to malíři tušili – v budoucnu z části zaplaveno
vodami Vranovské přehrady, vábilo již v průběhu 19. století (označovaného jako
hlavní století krajinomalby) mnohé malíře jak z rakouské, tak i moravské strany
tehdejšího mocnářství. I na výtvarných dílech z Podyjí můžeme sledovat, jak
krajinomalba spěla od romantismu s realistickými prvky k realismu, ale zároveň
i k hlubšímu vyjádření umělcových pocitů a prožitků ze zobrazované krajiny.
V případě území dnešní Vranovské přehrady je to linie od malíře a rytce francouzského původu Josefa Doré (1805–1878) přes absolventa krajinářské školy
Maxe Haushofera na pražské akademii, hrotovického rodáka Františka Bohumila
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Zvěřiny (1835–1908) až po absolventa Mařákovy školy Romana Havelku (1877–1950).
Ten, jako jediný z klasických krajinářů, ve svém oblíbeném území maloval i po
jeho částečném pohřbení vodou, ale tak, aby se pokud možno ve svém záběru
přehradou vzduté hladině vyhnul. Obsáhlý soubor děl, zachycující údolní zářez
Dyje v průběhu dvou století, je ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Všimněme si alespoň některých.
Romantickou a trochu tajemnou atmosféru má litografie Zřícenina Cornštejn
(obr. 1) rakouského malíře A. F. Kunikeho (1777–1838). Zachycuje v ní kolem roku
1833 – v pohledu na východ proti proudu řeky – meandr Dyje a nad ním rozsáhlé zříceniny středověkého hradu Cornštejna. Nad strmým skalnatým břehem
jsou stráně zalesněny smíšenými porosty, kdežto mírnější příbřeží protější je
kryto louk a pastvin. Záběr oživuje stafáž dvou myslivců v popředí a sedlák převážející na loďce přes Dyji seno a kozu.

Obr. 14. Pohled na soutok Dyje s Želetavkou v roce 2015 (fotografie: J. Ptáček)
Fig. 14. View of the confluence of the rivers Dyje and Želetavka in 2015 (photo: J. Ptáček)

Obr. 13. Roman Havelka (kol. r. 1930): Podzim na Bítově (olej na plátně, 41 × 51 cm)
Fig. 13. Roman Havelka (kol. r. 1930): Autumn in Bítov (oil on canvas, 41 × 51 cm)

Vody Vranovské přehrady pohřbily tuto starosvětskou idylu jen částečně
(obr. 2 a 3), zcela zde však zanikly polokulturní květnaté louky. Hlavní změna spočívá v tom, že do kdysi klidného údolí mezi Bítovem a Cornštejnem vtrhla po
obou březích vzduté Dyje rekreační zástavba – doslova chata na chatě. Téměř
nedotčeny zůstaly naštěstí na strmých skalnatých svazích pod zříceninou přirozeně rozvolněné a zakrslé listnaté porosty se vzácnou teplomilnou flórou a faunou. Patří k nejcennějším částem evropsky významné lokality Údolí Dyje, vymezené zde v rámci projektu Evropské unie NATURA 2000.
Josef Doré (1805–1878), malíř, kreslíř a rytec francouzského původu, se usadil ve Vranově nad Dyjí kolem roku 1830. Za čtyři desetiletí svého života zde
vytvořil malířskými i grafickými technikami obsáhlé dílo, které patří k nejcennějším výtvarným dokumentům tvárnosti romantického údolí Dyje v 19. století.
Akvarel Hrad Bítov z roku 1865 (obr. 4) je malován přes ústí Želetavky do Dyje
a zachycuje i spodní konec původního městečka Bítov. Z akvarelu je zřejmé, že
strmé svahy hradního kopce měly tehdy spíše úpravu přírodního parku – kulisy
listnatých dřevin i uměle vysázeného smrku střídají zatravněné pruhy. Nad skaliskem při ústí je výsadba dřevin jen roztroušená, pod skálou těsně vede jedna
z přístupových cest do městečka. Stafáž ženy s nůší trávy v popředí nasvědčuje,
že píce se často nosila do Bítova zdaleka.
Místo prašné cesty v popředí Dorého záběru je dnes (obr. 5 a 6) asfaltovaná silnice s novým mostem, silně frekventovaná zejména v letním období.
Vranovskou přehradou o několik metrů vzdutá Želetavka a Dyje zaplavují ve

srážkově normálních letech do poloviny skály v popředí. Místo zaniklé spodní
části Bítova je zde v pravobřeží vzduté Želetavky mezi novou silnicí a přehradní
hladinou natěsnána chata na chatě. Jen ten hrad na obzoru trčí stále stejně,
strmé svahy pod ním i před ním jsou však zalesněny souvisle.
Oskar Slavíček (1879–1951), učitel v Suchohrdlích u Znojma, byl i dobrým malířem. Jeho olejomalba Kostel sv. Václava ve starém Bítově z roku 1932 (obr. 7) je
kvalitním a cenným výtvarným dokumentem centrální části zaniklého Bítova.
Městečko se táhlo v délce necelého kilometru podél Želetavky pod ostrožnou
se stejnojmenným hradem. Malíř je zachytil – velmi idylicky – nedlouho před
jeho likvidací. Po roce 1934 sem zasáhlo vzdutí Vranovské přehrady, z Bítova
zůstal jen hřbitov, lokalizovaný na terase strmého svahu nad zátopou.
V extrémně suchém roce 2015 poklesla hladina přehrady natolik, že byly
obnaženy zbytky základového zdiva kostela i okolních stavení (obr. 8 a 9). Nebýt
letitých sedimentů, vypadal by zde spodní tok Želetavky téměř stejně jako před
napuštěním přehrady.
Ve srovnání s podobným záběrem Josefa Doré se přiblížil rakouský malíř Karl
Gödel (1870–1948) ve svém obraze Želetavka pod Bítovem (1910) ke hradu Bítovu
proti proudu Želetavky o pár set metrů (obr. 10). Jeho záběr tak minul skalní ostrožnu nad ústím Želetavky do Dyje, zato zachytil v popředí obrazu starosvětský mlýn se zpěněným jezem na spodním konci městečka. Na rozdíl od o půlstoletí staršího zobrazení J. Dorého vedla již do údolního sídla silnice – svědčí
o tom Gödlem namalované betonové zábradlí těsně nad Želetavkou při levém
okraji obrazu.
Mlýn – obdobně jako celé městečko Bítov – zanikl v zátopě Vranovské
přehrady, silnice byla přeložena výše (obr. 11 a 12). Současná chatová zástavba
v úzkém pruhu mezi silnicí a přehradní hladinou má k idyle té tradiční před sto
lety hodně daleko!
Roman Havelka (1877–1950) byl jedním z nejmladších a posledních absolventů slavné krajinářské školy Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarných
umění. Pocházel sice z Jemnice, ale romantické údolí Dyje ho ohromilo již
v jinošských letech a stalo se jeho malířským údělem. Autor Uhlíř [27] uvádí,
že během svého života vytěžil z Podyjí téměř 3 000 krajin, výtečně zachycujících barevné a světelné nálady lesnatých říčních údolí v různých obdobích
vegetace. Obraz Podzim na Bítově (obr. 13) má i přesnější název Ústí Želetavky
do Dyje pod Bítovem. Zachycuje osluněné skalisko s prořídlým porostem borovic v levobřeží Želetavky nad ústím ve směru po proudu, kdežto Josef Doré je
roku 1865 zachytil z opačné strany, tedy proti proudu. Na Havelkově obrazu ze
začátku 30. let minulého století je patrné, že soutok řek byl lemován mokřadními travinnými společenstvy, kontrastujícími s vyprahlou vegetací skal.
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Tento jedinečný kontakt rozmanitých biotopů byl zatopen (obr. 14 a 15). Na
současných velmi strmých přehradních březích s kolísající hladinou se mokřadní lem již nevytvoří. Pohled na přehradní hladinu je ve srovnání s malířovým záběrem velice fádní. Nelze ovšem nepřiznat, že R. Havelka zůstal krajině
údolních říčních zářezů pod Bítovem a Cornštejnem věrný i po jejím částečném
pohřbení vodou. Maloval zde však tak, aby vzdutou hladinu nebylo příliš vidět.
Výtvarně byla často dokumentována i nivní krajina pod Pálavou, která pak
byla v letech 1978–1989 zaplavena třemi nádržemi vodního díla Nové Mlýny. Ve
sbírkách Regionálního muzea v Mikulově je pozoruhodný soubor výtvarných
děl Wenze Grölla (1889–1969), který muzeu věnovala malířova vnučka Gertruda
Gröllová. Tento rodák z vesnice Bavory pod Pálavou vystudoval Vysokou školu
užitého umění ve Vídni a od roku 1919 působil v tomto městě jako učitel kreslení. Jihomoravská krajina jeho dětství a mládí byla námětem jeho tvorby po
celý život, po roce 1945 ji maloval podle fotografií. Mezi Gröllovými akvarely
nechybí ani malířské záznamy záplav pod Pálavou, v nichž se zrcadlí pro tuto
krajinu typické hlavaté vrby.

staršího přítele z hodonínského Sdružení výtvarných umělců moravských
(SVUM), malíře Vysočiny Josefa Jambora (1887–1964). Z kraje pod Pálavou je uváděno jeho dílo Močály u Mušova (1954).
Stejné území výtvarně dokumentoval i hodonínský malíř Karel Novák
(1915–2006) – viz například akvarel Kostel v Mušově (1980), v němž je kostel
sv. Leonarda dosud obklopen domky a zahradami vesnice, či olejomalba Letní
vody pod Pálavou (1977), zachycující hlavaté vrby nad hladinou letní povodně [30].
Stárnoucí malíř stačil ještě namalovat i trvale zatopené území – například v olejomalbě Vody Mušovského jezera (1999), zároveň se však nostalgicky vracel ke starým malebným motivům z období před budováním vodního díla.
Specifickou tajemnou atmosféru lužních lesů a mokřadů pod Pálavou básnivým štětcem vyjádřil Matěj Trojan (1914–1973), poučený dílem Jana Zrzavého,
kterému byl v mládí pomocníkem. Trojan patřil k těm nemnoha malířům, kteří
pronikli až do nitra mokřadů, kde se mohli opájet samotou v království věkovitých stromů, ptáků, komárů a žab. „Je to právě ona Trojanova romanticky založená obraznost, která mu v jednotlivých dílech dovoluje s přímočarou samozřejmostí spojovat realitu s vizí a snem sklenout v jednotu rousseauovsky naivní
vidění světa s kultivovanou malířskou formou,“ napsal o Trojanově tvorbě Jiří
Hlušička [31]. Již názvy Trojanových obrazů navozují tajemnou a snovou atmosféru dnes již z velké části zaniklých biotopů jihomoravské nivní krajiny – jmenujme alespoň Mysterium lužního lesa I a II (1966 a 1968), Torza starých vrb
(1969) a Jezero draků (1971).
Obdobně básnivé je dílo nejen na jižní Moravě velmi oblíbeného Antonína
Vojtka (*1934), který je z uvedených malířů s divočinou poříční krajiny nejsepjatější a je jí nejvíce okouzlen. Navíc jako někdejší přírodovědně poučený učitel
dovede ztvárňované mokřadní a lužní biotopy doplnit o typické druhy rostlin
i ptáků – viz například dnes již u nás vyhynulý slanorožec rozprostřený v obraze
U Strachotína (1980), kyprej vrbice v díle z cyklu Kraj pod Pálavou (80. léta), invazivní slunečnice hlíznatá v olejomalbě Na konci léta – topinambury (2004).
„Mnohá místa, moje místa, pohltila podpálavská jezera“ – vyznal se malíř [32].
Dokáže je však znovu malovat jako vzpomínku, jako sen. Ve Vojtkově díle se
i nadále odrážejí kopule vrb s bílými volavkami ve vodách třeba i dávno zaniklého a zřejmě nejkrásnějšího jihomoravského mokřadu Pansee (obr. 16).

Obr. 15. Místo a směr malířova záběru
Fig. 15. The place and direction of the painter‘s shot

Za nejsystematičtějšího malíře jižní Moravy lze považovat Rudolfa Gajdoše
(1908–1975), který sice pocházel z Měřína na Českomoravské vrchovině, podstatnou část života však strávil v Lednici a v Mikulově. Absolvent pražské Akademie
u Maxe Švabinského a zakládající profesor Školy umění ve Zlíně s láskou zobrazoval především skalnatou a vinorodou Pálavu, vinné sklepy, Mikulov a rybníky
kolem Lednice. V jeho díle však najdeme i řadu děl, zachycujících jedinečný
kontakt vyprahlého vápencového bradla a mokřadní, periodicky zaplavované dyjské nivy, jak je patrné z monografie, vydané ke Gajdošově mikulovské
a brněnské výstavě roku 1973 [28]. Jmenujme alespoň kresby Pálava od Mušova
a Pálava od Strachotína (obě z roku 1937), litografii Pálava od Dolních Věstonic
(1953) z cyklu Jižní Morava, olejomalby a tempery Letní povodeň u Mušova
(1954), Záplavy u Nových Mlýnů (1954), Jarní povodeň pod Pálavou (1956) a Letní
záplavy pod Pálavou (1966). „Gajdoš byl přesvědčen, že je nutno zaznamenávat všechny proměny života, zásahy lidí do přírody a doložit je dílem umělce“ –
vzpomíná na svého přítele Jan Andrys, bývalý tajemník Sdružení výtvarných
umělců moravských v Hodoníně. „Jeden útvar zanikne, vyvstává nový a bude
tak i při velkém vodním díle na Dyji… Pracoval tu tedy Gajdoš velmi pilně,
o všem byl dobře zpraven, mnoho obrazů rozdělal, aby zachoval, co zajde…“
[29]. Byl to zřejmě právě Rudolf Gajdoš, který přivedl na jižní Moravu svého
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Obr. 16. Antonín Vojtek (2003): Pálavská jezera (60 × 50 cm), převzato z www.vojtek-av.com
Fig. 16. Antonín Vojtek (2003): Lakes under the Pavlov hills (60 × 50 cm), taken from
www.vojtek-av.com
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Obr. 18. Jindřich Chmelař (1962): Vírská přehrada (pastel, 30 × 22 cm)
Fig. 18. Jindřich Chmelař (1962): Vír Dam (pastel, 30 × 22 cm)
Obr. 17. Alois Lukášek (1950): Stavba Vírské přehrady II. (olej, 65 × 80 cm), převzato z [34]
Fig. 17. Alois Lukášek (1950): Construction of the Vír Dam II. (oil, 65 × 80 cm), taken from [34]

Výtvarná dokumentace výstavby přehrad
Nová situace i pro výtvarné umělce nastala po roce 1948, kdy se přehrady staly
protežovanými stavbami socialismu a vyžadovanou uměleckou formou byl
socialistický realismus neboli sorela. Svědčí o tom katalog Třetí členské výstavy
Krajského střediska československých výtvarných umělců v Brně roku 1952.
Některé vystavované práce byly – jak v katalogu píše Dr. František Kubišta –
„výsledkem úkolové akce, při nichž bylo dbáno, aby těžily z budovatelského úsilí,
které bylo možno sledovat na stavbě vírské přehrady.“ [33]. Náročnou přehradní
stavbu v hlubokém údolí Svratky nad Vírem začátkem 50. let v různých fázích
a z různých pohledů zachytila řada brněnských malířů – Jan Brukner, Jaroslav
Dvořáček, Eduard S. Kostrhon, František Malý. A také Vojtěch Štolfa (1921–2002),
brněnský scénograf a portrétista bylin a trav. Dlužno ovšem dodat, že V. Štolfa
ve své olejomalbě Vírské údolí (1952) zachytil stavbu až v pozadí dosud nezatopené lučinaté nivy s kopulemi vrb a s prašnou cestou do Chudobína, vesničky
odsouzené k zániku. Jeho obraz je tak spíše než oslavou budovatelského úsilí
ojedinělým a kvalitním výtvarným dokumentem vegetačního krytu před zaplavením údolí pár let na to. Naopak jeden z nejplodnějších krajinářů Vysočiny
Alois Lukášek (1911–1984), žijící blízko k Víru v Nedvědici, dal ve svých olejomalbách Stavba Vírské přehrady I a II z roku 1950 (obr. 17) betonování hráze dominantní postavení [34].
Podobně, jako se na Moravě věnovali malíři výstavbě údolní nádrže Vír,
angažovali se výtvarníci v Čechách v letech 1953–1954 při úkolové svazové akci
„Povltaví“, tedy při budování vltavské přehradní kaskády. Ochránce přírody a krajiny zaujmou z této akce zejména obrazy Václava Vojtěcha Nováka (1901–1969).
Známý malíř panoramaticky rozmáchlých záběrů jihočeské rybniční krajiny
v olejomalbě Vltava u Županovic (1953) a dalších věrně zachytil skalnaté a vegetačně zajímavé údolí Vltavy, které pak roku 1957 zmizelo v záplavě nádrže Slapy.
Kdežto malíř sociálních motivů a zadumaných krajin městské periferie Karel
Holan (1893–1953) maloval na sklonku svého života například v obraze Přehrada
(1952) rozestavěnou přehradní hráz.

Přehradní nádrže jako hlavní motiv krajinomalby
Jistě není překvapením, že kromě budování přehrad malíři zobrazovali – a dodnes
zobrazují – i hotová přehradní jezera. Jejich hladiny jsou výtvarně zajímavé a lákavé.
Třeba hladina Brněnské (dříve Kníničské) přehrady, dokončené roku 1940. „Mám za
to, že snad všichni malíři žijící v Brně, kterým učaroval jako projev životního postoje
fenomén KRAJINA, alespoň jednou se o přehradu pokusili,“ píše ve svých obsáhlých vzpomínkách Brno – černá bílá [35] brněnský výtvarník Jan Rajlich. A jmenuje
celou řadu malířů i malířek. Vyberme z nich alespoň Miroslava Netíka (1920), který
se ve svém obsáhlém díle vracel k Brněnské přehradě nejčastěji – od „budovatelské“ olejomalby Sázení stromků na Kníničské přehradě (1952) až po nedostižně
svižné akvarely z 60. a dalších let, např. Přístav (1965). Z dalších slavných tvůrců se
v souvislosti s přehradou u Brna objevuje dokonce i František Foltýn (1891–1976),
proslulý především svými abstraktními kompozicemi. V olejomalbě Přehrada (1951)
však spíše realisticky zachycuje výletní loď pod Hůrkou u Bystrce.
Vírskou přehradu v Hornosvratecké vrchovině, připomínající skandinávská
jezera, opakovaně maloval již zmíněný Alois Lukášek a řada regionálních malířů.
Ale také třeba i dendrolog docent Jindřich Chmelař (1926–2001), přední evropský znalec vrb (rodu Salix spp.), který často spolupracoval s vodohospodáři na
volbě vhodných dřevin při ozeleňování přehrad. Byl též výborným malířem, jak
dokumentuje i jeho pastel z roku 1962 Vírská přehrada (obr. 18).
Dominantní postavení v krajině jihovýchodní Šumavy má od roku 1960 hladina naší největší přehradní nádrže Lipno. Tam u Horní Plané, kde kdysi maloval
a kreslil pestrou krajinnou mozaiku básník a prozaik šumavské přírody Adalbert
Stifter (1805–1868), zachytili podstatně jednodušší současnou vodní krajinu
například Josef Hodek (1888–1973) v obraze Lipenské jezero u Horní Plané (1965)
či Ada Novák (1912–1990) v olejomalbě Lipno (1981). Rekreační využití – jachting na Lipně pak zobrazuje například dynamicky pojatý Poslední vítr (1984) od
Josefa Gregra (1938).
Antonín Smažil (1923–2011) vystavil roku 1983 v Mikulově rozsáhlý soubor
akvarelů a několika olejomaleb pod názvem Pálavské metamorfózy [36]. Tyto
zobrazené přeměny se však týkají více než vápencového bradla Pálavy, především nivní krajiny pod nimi. A. Smažil zobrazil jak zbytky autochtonní přírody –
např. Mušovské vrby (1970), Lužní lesy u Nových Mlýnů (1976) a jejich zánik –
Lužní lesy odcházejí (1975), tak i budování vodních nádrží – viz např. Betonárka
pod Pálavou (1976) i přehradní jezera napuštěná – např. Nové zrcadlení Pálavy
(1981) a Nad přehradou (1982).
37
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Výtvarná výzdoba přehradních objektů
Zejména v 60. až 80. letech minulého století bývaly některé stavby doplňovány
výtvarnými díly. Stávalo se tak i u doprovodných objektů přehrad. Zmiňme
alespoň dva případy. S vodárenskou nádrží Kružberk na řece Moravici souvisí
úpravna vody v Podhradí u Vítkova. Její hlavní budova je od roku 1967 vyzdobena komplexem kamenných reliéfů Voda v našem životě. Jedná se o poslední
monumentální dílo předního českého sochaře Vincence Makovského
(1900–1966).
Na stěně hydroelektrárny u výpustního objektu dolní nádrže vodního díla
Nové Mlýny je již z dálky nápadný modravý reliéf (obr. 19). Jedná se o čtyřverší
Jana Skácela (1922–1989), do tvaru klínu táhnoucích divokých hus ztvárněné
všestranným brněnským výtvarníkem Milošem Slezákem (1921–1989). Toto čtyřverší, dráždící některé ekologické aktivisty, zní: „Divoké husy s křikem táhnou
k jihu / a vodní slípky po hladině plavou. / Rozmlouvá vítr v řádkách kukuřice. /
Je konec žízně v kraji pod Pálavou.“ Veliký moravský básník tím vlastně přitakal
rozsáhlým vodohospodářským úpravám na jižní Moravě, které jsou z pohledu
i profesionálních ekologů poněkud problematické. Jan Skácel, neohrožený –
a v době normalizace zakázaný – básník, který si vždycky bubnoval v rytmu
vlastní krve, však na svém názoru trval. Už proto, že vyrůstal v jihomoravské
Poštorné, kde zažíval povodně i suchem vyprahlá pole, považoval novomlýnské
nádrže nejen za užitečné, ale i za krásné [37].

společenstev ba i konkrétních druhů. K nejcennějším pro hodnocení krajinných
změn patří ta stará zobrazení krajiny, která byla tvořena ještě před vynálezem
fotografie. V každém případě lze krajinomalbu i grafické listy použít při hodnocení krajinných změn alespoň jako doplněk ke starým mapám a fotografiím.
Platí to samozřejmě i při rekonstrukci rázu a vegetačních formací krajinných částí, které byly dotčeny výstavbou přehrad. Protože se jednalo zpravidla o území se zvláště přitažlivou a malebnou krajinnou mozaikou, patřila
tato území – jak o tom svědčí údolí Dyje a Želetavky, zatopená ve 30. letech
Vranovskou přehradou – k malířsky nejfrekventovanějším. Proto je odtud k dispozici dostatek výtvarných dokumentů pro krajinně ekologickou interpretaci.
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One of the fundamental branches of landscape ecology is the assessment of
changes in a landscape through comparisons of its state (usage) at different
points in time. This typically employs maps, photographs, and aerial and satellite photography. However, important groundwork for the interpretation of
landscape ecology may also be supplied by paintings and drawings of a landscape, provided they are sufficiently realistic. The construction of water reservoirs is among the human interventions that change the face of a landscape
most profoundly. Before being dammed and flooded, valley and floodplain
landscapes usually featured a varied and picturesque mosaic, attracting artists to favour it over other areas in their work. Typical examples are the valleys
of the Dyje and Želetavka River in south-western Moravia, which were partially
flooded during the construction of the Vranov Dam in the 1930´s. From the early
19th century, this romantic landscape had been portrayed by a large number
of Austrian and Czech painters who captured its distinct features, often to the
smallest detail. To assess the landscape changes, there thus exists a large series
of landscape paintings and prints, especially lithographs, held by the Museum
of South Moravia in Znojmo. Apart from the Vranov Dam, the article discusses
the artistic documentation of landscape and the construction of the Vír Dam
on the Svratka, the Vltava reservoir cascade and system of water reservoirs of
Nové Mlýny in South Moravia. The artistic decoration of reservoir structures is
briefly mentioned as well.
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Přehrady a vodní bezobratlí živočichové
DENISA NĚMEJCOVÁ, SVĚTLANA ZAHRÁDKOVÁ, MAREK POLÁŠEK
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SOUHRN
Budování vodních nádrží (přehrad) zásadně mění přírodu a krajinu nejen na
zaplaveném území, ale i mimo něj, včetně všech struktur a vazeb. V rámci řešení
projektu Ministerstva kultury ČR Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní
Moravy (DF13P01OVV012) byla věnována pozornost třem jihomoravským lokalitám – Vranovské přehradě, Brněnské přehradě a vodnímu dílu Nové Mlýny.
Na územích ovlivněných výstavbou přehrad se vyskytovaly specifické akvatické biotopy, vázané na vodní režim krajiny. Ty na zaplaveném území zanikly,
nicméně některé typy existují i v současnosti v blízkém či širším okolí nádrží. Se
změnami v biotopech logicky docházelo ke změnám ve struktuře akvatických
biocenóz.
Cílem studie bylo dokumentovat dopad vybudování vodních nádrží na
různé typy vodních biotopů a na bezobratlé živočichy. Výsledkem je přehled
strategií a modelových reakcí vodních bezobratlých na takto vyvolanou změnu
jejich životního prostředí.
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 jednu
z posledních populací v ČR, se zánikem vhodných biotopů na území ČR
vyhynuly úplně. Jepice podeňka (Ephoron virgo), říční druh, podle červeného
seznamu kriticky ohrožený, má ve sledovaných oblastech jednu z posledních
lokalit v ČR. Mezi velmi postižené biotopy patří také vysychající (periodické)
tůně a jejich obyvatelé, většinou korýši.

ÚVOD
Trvalým zaplavením určitého většího území se zcela nevratně změní nejen
řeka a vodní biotopy v přilehlém inundačním území, ale i krajina, včetně všech
struktur a vazeb. Změní se typy biotopů a současně s tím také jejich obyvatelé.
Stavba údolních nádrží vytváří v přírodě zcela nové životní prostředí, které je
dílem člověka a je jím i nadále ovlivňováno [1].
Vodní druhy rostlin i živočichů si dlouhodobě vyvíjely životní strategie
v přímé vazbě na přirozené režimy toků. Jakákoliv úprava či změna těchto
režimů nutně vede 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 [2]. Po výstavbě vodního díla je ovlivněn nejen samotný zaplavený
úsek toku nad hrází, ale i poměrně dlouhý úsek toku pod hrází. Mění se i 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 a ke změnám v plaveninovém režimu, protože
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Obr. 1. Kaňonovité koryto řeky Dyje ve starém Bítově
Fig. 1. The Dyje River and its deep-cut meandering canyon in former Bítov village

přehrady fungují jako lapače sedimentovaných částic organického i anorganického původu. Výstavba hráze také přeruší říční kontinuum, a coby migrační překážka způsobí izolaci jednotlivých populací říčních druhů živočichů i přerušení
vazeb a následně zapříčiní změny v druhovém složení vodních společenstev.
Vazby vodních 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. generalisté), je to známka degradace. Hodnocení podle
výskytu organismů je důležité, protože ukazuje skutečnou funkci přírodních procesů v daném biotopu. Zánik určitých typů biotopů nebo podstatné přerušení
přirozených vazeb mezi nimi vede k 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.
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VÝSLEDKY
Vranovská přehrada

Obr. 2. Nepůvodní druh ploštěnka americká (Dugesia tigrina)
Fig. 2. Immigrant, the North American planarian Dugesia tigrina

Narušení přirozeného vodního toku se dotýká nejen výlučně vodních organismů, ale i těch rostlin a živočichů, kteří mají pouze některou svou životní etapu
spjatou s vodním prostředím, ačkoliv nejsou jeho stálými obyvateli. Důležitá
je také míra 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.

METODIKA
Metodický přístup řešení spočíval v porovnání historických údajů a záznamů
z období před výstavbou vodních nádrží se současným stavem. 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 bylo možno rozlišit čtyři
základní skupiny vodních bezobratlých podle jejich reakce:

Vranovská přehrada je nejstarší ze tří v projektu zkoumaných vodních nádrží.
Výstavba díla byla provedena v letech 1930 až 1934. Rozhodnutím o přehradě nad
Vranovem byla umožněna výstavba Vranovské přehrady a rozhodnutí zahrnovalo vodoprávní povolení včetně povolení provozu vodní elektrárny (VE Vranov).
VE Vranov byla uvedena do provozu v roce 1937 a patří mezi elektrárny, které
umožňují doplňovat rozdílnou potřebu energie v průběhu dne výrobou v době
tzv. energetické špičky. Zadržování vody a její nárazové vypouštění má však
významný negativní vliv z pohledu života v řece pod nádrží, znamená nekončící
střídání nízkých hladin s průtoky blížícími se povodňové úrovni [3, 4].
Vodní nádrž Vranov byla postavena v hlubokém, meandrovitě zakřiveném
kaňonu řeky Dyje (obr. 1). Nádrž má výrazně korytovitý charakter, je značně
členitá, dlouhá a hluboká. Z hlediska říční zonace je Dyje v oblasti Vranovské
nádrže řazena k epipotamálu, tomu odpovídá rybí pásmo parmové s význačným výskytem druhů ryb ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) nebo
parma obecná (Barbus barbus). Řeka Dyje pod Vranovskou přehradou má
zcela specifický teplotní a průtokový režim – vykazuje charakter podhorského
toku [3], který je původnímu stavu dlouhodobě velmi vzdálen. Zelinka a kol. [5]
uvádějí letní teplotu vody na lokalitě Podhradí 20,5 °C (srpen 1953), pod nádrží
však již jen 15 °C. Z hlediska rybích pásem bylo původní pásmo parmové nahrazeno sekundárním pstruhovým pásmem.
Ačkoliv přípravné práce na podkladové dokumentaci k provedení tohoto
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. 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,

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.

Obr. 3. Velmi vzácný druh jepice podivné (Arthroplea congener), larva
Fig. 3. Very rare species of mayfly Arthroplea congener, larva
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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 autorů Haempel a Stundl [6], kteří studovali
nádrž z hlediska rybářského 6 let po jejím napuštění a uvádí šestnáct 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). 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 [7, 8], analýzy vzorků zooplanktonu i zoobentosu z období 1950–1951 hodnotila Vlčková [9]. 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 [10]. Materiál
zoobentosu ze sběrů profesora Hraběte z let 1952–1957 a také vlastní sběry
z roku 1970 zpracovala Bartáková [11]. 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 historic-

pro potřeby výzkumných úkolů VÚV TGM a ZVHS (např. [16]) i Rámcového
programu monitoringu v souladu s § 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 třech
lokalitách pod nádrží v NP Podyjí podrobný výzkum vlivu nádrže, zejména vlivu
energetického špičkování [17]. Tento výzkum byl zaměřený na makrozoobentos i další složky bioty, v pozdější etapě doplněný i analýzami vzorků z hlubších
vrstev dna – hyporeálu [3]. Studie prokázala, že nádrž způsobuje 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 menších
druhů mlžů jsou v úseku pod přehradou značně početně redukovány (Pisidium
sp. a Sphaerium sp.), některé druhy velkých mlžů, četných nad nádrží, zde chybí
(rody Anodonta a Unio). Pod nádrží je hlášen nepůvodní druh ploštěnky americké (Dugesia tigrina) – obr. 2.
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. Na oživení potoků usuzujeme podle
stavu v NP Podyjí. Potoky na území NP Podyjí, popř. na jeho hranicích, byly sledovány např. v roce 1993 pro tehdejší Český ústav ochrany přírody, ve druhé
polovině 90. let v rámci projektu PERLA [16] nebo později v rámci výzkumů
Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity [18–20]. Ty byly orientovány
zejména na Gránický potok, jehož charakter v dolním úseku je zřejmě blízký
potokům na zkoumaném území.
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 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 [21] uvádí výskyt vzácného druhu jepice (Arthroplea
congener), viz obr. 3, z rybníka mezi Chvalaticemi a Bítovem. Tůněmi v oblasti NP
Podyjí se ve své diplomové práci zabývala Kvardová [22], 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

Obr. 4. Larva vzácného, kriticky ohroženého říčního druhu jepice podeňka (Ephoron virgo)
Fig. 4. The rare, critically endangered large potamal mayfly Ephoron virgo, larva

kých 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 samozřejmě ovlivněn
nádrží a provozem vodní elektrárny [12] a pro porovnání je nepoužitelný.
V rámci výzkumu jakosti vody přehrad v povodí řeky Moravy v polovině
20. století byl sledován makrozoobentos na lokalitách na Dyji, na lokalitě nad
nádrží v Podhradí a také pod nádrží i na ústí Želetavky jakožto významného přítoku [5]. V roce 1959 byly studovány významné skupiny vodního hmyzu (jepice,
pošvatky a chrostíci) v rámci tajného výzkumného úkolu s označením „210“,
výsledky viz [13, 14], zčásti nepublikováno.
Lokality nad nádrží i pod nádrží byly od 70. let 20. století sledovány v rámci
saprobiologického monitoringu [15], dále v rámci monitoringu hraničních vod
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Obr. 5. Larva říčního druhu jepice Ecdyonurus insignis
Fig. 5. The riverine mayfly Ecdyonurus insignis, larva
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Znojemska, lze přepokládat výskyt periodických tůní a v nich několik druhů
korýšů: žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii), listonoha letního (Triops cancriformis) a možná i žábronožky divorohé (Streptocephalus torvicornis); recentní
nálezy [23] však nepochází přímo z kaňonu řeky Dyje v okolí Vranovské nádrže.
Blíže k nálezům velkých lupenonohých korýšů v ČR, mezi něž výše uvedené
druhy patří, je uvedeno v práci Merta a kol. [24].

C. Druhy, které na území dnešních nádrží žily a žijí tam i dnes: Mimo plankton je tato
skupina zastoupena především některými druhy pakomárů (Chironomidae)
a máloštětinatců (Oligochaeta), tedy organismy obývajícími dno tekoucích vod
i nádrží (Limnodrilus sp., Tubifex sp. aj.).
D. Druhy, které na území dnešních nádrží nežily a vyskytly se tam až po výstavbě
nádrží: 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) – obr. 2, nebo plž levatka (Physella acuta) – obr. 10. Korýš Gammarus
fossarum byl zajisté přítomen v řece i před výstavbou nádrže, jeho početnost se
však v úseku ovlivněném energetickým špičkováním mnohonásobně zvýšila.

Obr. 6. Larva říčního druhu chrostík Cheumatopsyche lepida
Fig. 6. The riverine caddisfly Cheumatopsyche lepida, larva

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 [25] druh jepice Ephoron virgo
(obr. 4) 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 (obr. 5) 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), viz obr. 6, 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), viz obr. 7, který 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 (obr. 8) a Unio (obr. 9) se
nevyskytují [3].

Obr. 7. Plž kamomil říční (Ancylus fluviatilis)
Fig. 7. Ancylus fluviatilis is a species of very small, freshwater, air-breathing limpet

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. V případě nádrže Vranov, řeky Dyje v NP Podyjí a navazující
nádrže Znojmo 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.

Brněnská přehrada
Vodní dílo Brněnská přehrada bylo postaveno v letech 1936–1940. Řeka Svratka
měla tehdy v oblasti dnešní zátopy z hlediska geomorfologie a teplotních
poměrů charakter odlišný od vyšších, ale i nižších úseků toku. Tekla zde převážně v úzké údolní nivě a pouze v oblasti horního konce vzdutí meandrovala (obr. 11 a 12). Řeka ve výchozím stavu nejspíše představovala přechod mezi
chladnější říční zónou (ritrál) a zónou teplejší (potamál). V Zelinkově studii [5] 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 [26] 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
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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 Brno.
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 – z 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 [27, 28].
Na počátku 30. let hodnotil řeku Svratku z hlediska hygienického Roček [29].
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 samočisticí 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.

Obr. 8. Mlž škeble rybničná (Anodonta cygnea)
Fig. 8. The swan mussel, Anodonta cygnea, is a large species of freshwater mussel

Obr. 9. Mlž velevrub malířský (Unio pictorum)
Fig. 9. The painter’s mussel, Unio pictorum, is a species of medium-sized freshwater mussel
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Obr. 10. Nepůvodní plž levatka (Physella acuta)
Fig. 10. Physella acuta is a small, left-handed or sinistral, air-breathing freshwater snail

Studiem oživení v nádrži se v poválečném období jako první zabývali studenti Musil a Procházka v diplomové práci, věnované zooplanktonu [30]. Losos
[31] studoval planktonní společenstva (mimo vířníky) a bentos (organismy 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. [5, 32]. Ve vlastní nádrži zjistil běžné druhy planktonu, z makroskopických
bezobratlých obývajících dno nad nádrží uvádí taxony: plže kamomila říčního
(Ancylus fluviatilis), viz obr. 7, pijavku 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).
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 [33] druh jepice Ephemerella notata (obr. 13), který byl již tehdy označen v povodí Moravy jako 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 [26]. Z lokality Veverská Bítýška neuvádí ani jeden z dvou výše uvedených druhů jepic, zato
nalezl dříve na lokalitě nezjišťovaný druh jepice Oligoneuriella rhenana (obr. 14).
Tento druh nebyl v posledních letech zjištěn, má však krátké období výskytu ve
vodě, navíc mimo obvyklé termíny odběrů vzorků a může tedy unikat pozornosti. Autor 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 (http://hydro.chmi.cz/isarrow/), stejně jako opět se
vyskytující jepice Potamanthus luteus. Makrozoobentos lokality celkově vykazuje
směs druhů ritrálu a potamálu.
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Obr. 13. Larva vzácného druhu jepice Ephemerella notata (fotografie: J. Halouzka)
Fig. 13. Very rare riverine mayfly Ephemerella notata, larva (photo J. Halouzka)

Obr. 11. Most přes řeku Svratku v horní části dnešní zátopy – nad Roklí
Fig. 11. The bridge over the Svratka River – the upper part of a flooded area

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 [27, 28, 40, 41]. Autor uvádí nálezy listonohů Branchipus schaefferi (obr. 15) ve velkých množstvích, dále žábronožek
Eubranchipus grubii, lasturnatek Herpetocypris reptans a Cyclocypris laevis, u kriticky
ohroženého druhu Cyzicus tetracerus (obr. 16) však uvádí, že nebyl zjištěn od roku
1915. Přímo z okolí hradu Veveří udává výskyt lasturnatky Notodromas monacha.
V tůňkách v oblasti záplavy je také pravděpodobný výskyt jepice Siphlonurus
armatus, který je udáván jako v té době obecně hojný v rybnících i periodických tůňkách, imaga byla chycena na blíže neurčené lokalitě v roce 1949 a za
Komárovem (část Brna) v roce 1952 [33].

Obr. 12. Řeka Svratka ve starých Kníničkách v oblasti dolní zátopy Brněnskou přehradou
Fig. 12. The Svratka River in former Kníničky village – the lower part of a flooded area

Hrabě [34] popsal z této nádrže nález nepůvodní mechovky Pectinatella magnifica, v dalším období podrobně studoval faunu litorálu nádrže [35]. Sledoval
osm 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 nebo blešivce potočního (Gammarus fossarum),
ukazuje na ovlivnění přítokem. Zooplanktonem se zabýval Šrámek-Hušek [36, 37]
a Kubíček [38].
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 [39].

Obr. 14. Larva proudobytné jepice sporožilné (Oligoneuriella rhenana)
Fig. 14. Larva of Oligoneuriella rhenana is rheobiont
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Obr. 15. Kriticky ohrožený korýš periodických vod žábronožka letní (Branchipus schaefferi) (fotografie: L. Merta)
Fig. 15. The critically endangered crustacean of periodic pools – fairy shrimp (Branchipus schaefferi ) (photo: L. Merta)
46

VTEI/ 2017/ I

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 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 (obr. 13),
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
(obr. 5) v současnosti 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), viz obr. 15,
nebo listonoh jarní (Lepidurus apus), viz obr. 17, tedy druhy, které jsou recentně
zjišťovány i v oblastech nepříliš vzdálených, např. na Břeclavsku či Znojemsku
[22]. Do této skupiny patří také kriticky ohrožený korýš škeblovka oválná (Cyzicus
tetracerus), viz obr. 16, která dříve žila v tůních v údolí Svratky, vymizení tohoto
druhu však nelze dávat do přímé souvislosti s výstavbou nádrží.
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 (obr. 7), pijavky Erpobdella octoculata a Glossiphonia
complanata (obr. 18), korýši blešivci Gammarus fossarum a Gammarus roeselii,
jepice Potamanthus luteus a Ephemerella ignita, chrostík Rhyacophila nubila aj.).
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 [35].
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), viz obr. 19, kterou Spandl [40]
nalezl v umělé nádrži u Kamenného mlýna, v přirozených biotopech však 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 loukami.

Obr. 16. Kriticky ohrožený korýš periodických vod škeblovka oválná (Cyzicus tetracerus)
(fotografie: L. Merta)
Fig. 16. The critically endangered crustacean of periodic pools, large branchiopods
Cyzicus tetracerus (photo: L. Merta)

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 i ze srážek, a to jak v jarním období, tak i v letním až podzimním období.
V některých místech voda zůstává celoročně, v některých jen dočasně. Stojaté
vody v nivě tak mají v zásadě charakter periodických nebo permanentních tůní
(obr. 20). 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 zátopy i blízkého okolí. Významně se tak změnila struktura vodních biotopů v celé oblasti.
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 za použití vojenské mapy z let 1952–1957, na které byly
vyznačeny periodické tůně, mokřady, podmáčené louky, slepá a mrtvá říční
ramena, rybníky a další stanoviště, která s výstavbou vodního díla nenávratně
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zanikla. 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,
kde leží významná lokalita na řece Jihlavě u obce Ivaň [42].

Obr. 18. Pijavka chobotnatka plochá Glossiphonia complanata
Fig. 18. Leech Glossiphonia complanata

Obr. 17. Korýš periodických vod listonoh jarní Lepidurus apus (fotografie: L. Merta)
Fig. 17. Tadpole shrimp, Lepidurus apus, inhabits periodic pools (photo: L. Merta)

Pro hodnocení změny byli sledováni vodní bezobratlí a 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 analogických
biotopech, které se nacházely v oblasti dnešního VD NM, např. [43].
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)
či 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 i z 19. století. Beran
a Horsák [44] 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 [45].
Pokud jde o samotné sledované území, tedy plochu VD NM a jeho blízkého
okolí, tak z období před počátkem budování VD NM pochází práce Kubíčka [46],
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 [47] v samostatné publikaci pak popisoval periodickou sněžní
tůň jako biotop a uváděl i konkrétní lokality a jejich oživení ze zájmové oblasti.
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Informace o oživení řeky Dyje jsou k nalezení v komplexní studii, která se
zabývala jakostí vod v řece Dyji včetně hodnocení biologického. Pozornost byla
věnována biosestonu a makrozoobentosu, ze kterých byla stanovována saprobita, tedy hodnocena míra znečištění rozložitelnými organickými látkami [48].
Jedná se o zprávu Výzkumného ústavu vodohospodářského, zachycující stav
v letech 1951–1952 a u části analýz též v roce 1954. Z deseti kontrolních profilů se
oblasti VD NM týkají Drnholce a Dolních Věstonic.
Poměrně podrobně sledovanou skupinou byly jepice (Ephemeroptera).
Skalníková [49] zpracovávala materiál ze sbírek tehdejšího Zoologického ústavu
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, u Mušova a také Dyje v Drnholci.
Zelinka [50] 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

Obr. 19. Dravá perloočka ramenatka velká Leptodora kindtii má téměř průsvitné tělo
Fig. 19. Leptodora kindtii is a quite large, nearly transparent predatory water fleas
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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 [55]. 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 [56]. Mimo běžné druhy zaznamenal druh periodických tůní, listonoha jarního (Lepidurus apus), viz obr. 17, který uvádí jako hojný
v blízkosti obce Brod nad Dyjí.
Makrozoobentosu tůní v oblasti budoucí nádrže byly věnovány také některé
práce diplomové, popř. rigorózní, vázané na stanici v Mušově. K významnějším
patří studie Halouzkovy a Gajdůškovy [57–59].
Výzkumy ovšem pokračovaly i během výstavby nádrží. Například Halouzka [60]
sledoval makrozoobentos horní zdrže ve druhém roce po jejím napuštění
a také tůně v území střední zdrže. Výsledky [61] jsou pak včleněny do monografie nazvané Biologie nově napuštěné nádrže.

Obr. 20. Periodická tůň v Plačkově lese
Fig. 20. A periodic pool in the floodplain forest Plačkův les

v letech 1963 a 1964 Brabec [51]. Autor zjistil celkem 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 (obr. 21) 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 [52] uvádí řadu druhů jepic včetně druhů
vzácných i takových, které nejsou v ČR od 70. let 20. století nalézány (Ephemerella
mesoleuca) – viz obr. 22.
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 [53] sledoval v letech 1962–1964 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. 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 [54]. Údaje pocházejí např. ze Strachotína (1976–1979) a také
z dalších lokalit v širším okolí VD NM.

Obr. 21. Jepice Isonychia ignota – druh v České republice vyhynulý
Fig. 21. Mayfly Isonychia ignota became extinct in the Czech Republic

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 v 80. letech
20. století, shrnul v diplomové práci Kuczman [62]. 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 zdrže,
byla Horsákova studie [61]. 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 pět 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. [64] 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 coby refugií pro druhy ohrožené na straně druhé [65]. Autor sledoval
celkem 75 lokalit, z toho značná část náleží k území sledovanému při hodnocení
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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 zejména o tzv. ubikvistní druhy (generalisté), tedy druhy
s širokou ekologickou valencí schopné úspěšně přežívat v široké škále vodních
biotopů, např. o hojně rozšířenou jepici dvoukřídlou (Cloeon dipterum) nebo
o motýlici lesklou (Calopteryx splendens). 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. Do této kategorie patří také
mlž velevrub malířský (Unio pictorum), viz obr. 9, a škeble rybničná (Anodonta
cygnea), viz obr. 8.

Obr. 22. Larva vymizelé říční jepice Ephemerella mesoleuca (fotografie: J. Halouzka)
Fig. 22. Riverine mayfly Ephemerella mesoleuca disappeared from the South Moravia
(photo: J. Halouzka)

VD NM. Dílčí informace o říčním makrozoobentosu jsou uloženy také v datových zdrojích tzv. saprobiologického monitoringu [66]. V současnosti jsou
samotné nádrže a říční úseky sledovány především v Rámcovém programu
monitoringu v souladu s § 13 vyhlášky č. 98/2011 Sb.
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 velké
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. Na nich
lze doložit modelové reakce na důsledky výstavby vodního díla:
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 Isonychia ignota (obr. 21)
a Ephemerella mesoleuca (obr. 22), které na území dnešního VD NM tvořily
poslední žijící populace v ČR [51], se zánikem vhodných biotopů na území
ČR vyhynuly úplně [67]. Jedná se o citlivé a teplomilné druhy velkých řek,
jejichž lokalit ubývá vzhledem k rozsáhlé degradaci tohoto typu biotopu [68].
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), viz obr. 17. Tyto druhy jsou uváděny např. v práci
Valouška [47] a Kuczmana [62]. 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,
viz obr. 4 (historické nálezy [51]), která je na území ČR kriticky ohrožená, a jedna
z posledních lokalit v ČR, kde se tento druh recentně vyskytuje, je Jihlava
u Ivaně. 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.

50

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) –
viz obr. 19, která je vázána právě na velké vodní nádrže a jezera, a drobný plž
písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum) – viz obr. 23. 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 k 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. 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.

ZÁVĚR
Řeky tekoucí v kaňonech patří k nejvhodnějším místům pro výstavbu přehrad a také na řadě míst jsou již nádrže vybudovány. Výstavbou vodních děl
tak zanikla celá řada unikátních oblastí se specifickými podmínkami, které byly
z přírodovědného hlediska nesmírně cenné, jak z hlediska terestrických, tak
akvatických biotopů. Ve sledovaných oblastech došlo ke značné redukci rozlohy původních biotopů a na ně vázané fauny a flóry. Z výsledků analýz vyplynulo, že nejvíce zasaženým akvatickým biotopem ve sledované oblasti (oblast
zátopy a její blízké okolí) jsou nížinné řeky, značně redukovány byly poříční
a periodické tůně, mokřady a podmáčené louky i lužní les.
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DAMS AND AQUATIC INVERTEBRATES
NEMEJCOVA, D.; ZAHRADKOVA, S.; POLASEK, M.
TGM Water Research Institute, p. r. i.
Keywords: benthic macroinvertebrates – South Moravia – water
reservoirs – river channelization – water management – natural heritage

The construction of water dams fundamentally changes nature and landscape
not only in the flooded areas but also out of them, including all structures
and links and leading to habitat loss. Three characteristically different South
Moravian water reservoirs – the Vranov Dam, the Brno Dam and system of
water reservoirs of Nové Mlýny have been studied in the project “Submerged
cultural and natural heritage of South Moravia” (DF13P01OVV012) supported
by the Ministry of Culture of the Czech Republic. There were specific aquatic
habitats linked to the water regime of the landscape in the areas beneath the
water of present-day reservoirs. Those have disappeared on the submerged
areas however some types are still present nowadays in the near or wider area.
Logically, changes in the habitats resulted in changes of aquatic biocenoses.
The objective of the study was to document environmental impact of water
dam constructions and reservoirs on different types of aquatic habitats and
benthic macroinvertebrate species. The result is an overview of strategies and
model responses of benthic macroinvertebrate to such environmental change.
The analysis has shown that the most impacted type of water habitat is
a lowland river biotopes and fauna specially bound to the lowland rivers. The
species of Ephemerella mesoleuca and Isonychia ignota, which had the last living
population in the Czech Republic in today’s system of water reservoirs of Nové
Mlýny, became extinct altogether with suitable biotopes loss in the Czech
Republic. Mayfly Ephoron virgo, a critically endangered river species, inhabits
one of the last areas in the Czech Republic in the study areas. Periodic pools
were found as a heavily impacted type of water habitat, fauna inhabits vernal
periodic pools, mainly large branchiopods, is endangered.
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Jak stavby jihomoravských nádrží ovlivnily
společenstva vodních a mokřadních rostlin
ZDEŇKA ŽÁKOVÁ
Klíčová slova: vodní a bažinné rostliny – řasová flóra – zátopová území nádrží – Brněnská přehrada –
Vranovská přehrada – vodní dílo Nové Mlýny

SOUHRN
V rámci řešení projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy bylo
shromážděno velké množství údajů o složení společenstev vodních a bažinných
rostlin v řekách Svratce a Dyji před vybudováním Brněnské přehrady (1935–1940),
Vranovské přehrady (1930–1933) a vodního díla Nové Mlýny (1975–1988).
Vyhodnocení získaných údajů potvrdilo, že v důsledku výstavby nádrží byla
rostlinná společenstva v řece Svratce a v řece Dyji v zátopovém území nádrží
i pod nádržemi silně ovlivněna.
Studie byla založena na srovnání údajů ze starších floristických prací se současným stavem flóry. V oblasti vodního díla Nové Mlýny studie vychází z extenzivního floristického výzkumu, prováděného před výstavbou nádrží. Řasová
společenstva byla monitorována v rámci projektů Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Brně (v oblasti Brněnské přehrady v letech 1985
a 1992–1993, Vranovské přehrady po roce 1988 a v oblasti vodního díla Nové
Mlýny od padesátých let minulého století) a dalších institucí (Povodí Moravy
Brno, Botanického ústavu AV ČR aj.).

ÚVOD
Brněnská přehrada
V rámci projektu [1] jsme shromáždili velké množství podkladů o složení společenstev vodních a bažinných rostlin řeky Svratky před vybudováním Brněnské
přehrady [2].
Vycházeli jsme ze starých floristických prací, hlavně autorů Nave [3] a Makowski [4],
a dále z výsledků monitoringu brněnské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Povodí Moravy Brno.
Řasová společenstva zátopového území Brněnské přehrady byla zkoumána již dlouho před jejím vybudováním např. [3, 5–9]. V roce 1955 vydali autoři
Lhotský a Rosa [10] Soupis Moravskoslezských sinic a řas, který zahrnoval i oblast
Brněnské přehrady. Před vybudováním Brněnské přehrady – v druhé polovině
19. století – Nave [3] prováděl průzkum, zaměřený na výskyt nárostových řas
a sinic v zátopovém území. Johann Nave (1831–1864) byl jeden z nejvýznamnějších algologů Rakouska-Uherska, 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. Při
hodnocení podkladů o složení společenstev vyšších vodních a bažinných rostlin v zátopové oblasti řeky Svratky před vybudováním Brněnské přehrady jsme
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vycházeli ze starších floristických prací – hlavně z prací Alexandra Makowskiho
(1882–1964) [4], který v té době byl profesorem brněnské reálky, a Johanna
Hrubého [11], německého botanika, působícího ve dvacátých letech minulého
století v Brně. Spolkový časopis Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in
Brünn, který vycházel až do roku 1944, se stal hlavní publikační platformou brněnských, německy píšících floristů, 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 [4], vyšla v prvním ročníku časopisu čerstvě založeného přírodovědeckého spolku (pojednáním o podnebí do ní přispěl i Gregor Johann Mendel) [12].
Jaký vliv mělo vybudování vodního díla na společenstvo řas a sinic, demonstrujeme na období posledních desetiletí, kdy se provádělo sledování za účelem zlepšování jakosti vody v Brněnské přehradě [11, 13–16].

Vranovská přehrada
Při hodnocení vlivu vybudování Vranovské přehrady na složení společenstev
vodních a bažinných rostlin řeky Dyje jsme vycházeli ze starších publikovaných
floristických prací a z výsledků monitoringu brněnské pobočky Výzkumného
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (dále VÚV Brno) a Povodí Moravy
Brno. Potvrdilo se, že po vybudování přehrady byla zatopena hodnotná společenstva, obsahující velké množství ohrožených rostlin [17–19].
Pro znojemskou oblast včetně zátopového území Vranovské přehrady existují popisy flóry již z první poloviny 19. století [20–23]. Velmi důkladný fytogeografický průzkum oblasti Znojma a Retzu prováděli Wolfgang Himmelbaur
z Vídně a Emil Stumme ze Znojma v letech 1914–1918 v době vojenské služby
za podpory nestora moravských botaniků profesora Antona Oborného ze
Znojma. Navzdory potížím poválečné doby (po první světové válce) se jim
podařilo vytvořit dosti ucelený floristický obraz této oblasti [24]. Údaje o sledování řasové flóry v zátopové oblasti Vranovské přehrady před jejím napuštěním
(před rokem 1930) se nám nepodařilo získat. V této práci bylo proto hodnocení
vlivu nádrže na řasovou flóru provedeno porovnáním řasových společenstev
v Dyji nad a pod Vranovskou přehradou z dostupných údajů brněnské pobočky
Výzkumného ústavu vodohospodářského [25, 26] a Povodí Moravy Brno.

Vodní dílo Nové Mlýny
Jak vyplynulo ze shromážděných materiálů [27], bylo území vodního díla Nové
Mlýny a její blízké či vzdálenější okolí v minulosti botanicky hojně studováno.
Autoři Husák [28] a Heteša [29] uvádějí odkazy na práce odborníků, kteří tuto
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oblast zkoumali v minulosti [23, 30–42], i odborníky, kteří se zúčastnili organizovaného průzkumu před vybudováním nádrží v červenci 1977. Studiu jihomoravských mokřadních ekosystémů bylo věnováno rovněž mnoho práce a úsilí [43].
Soustavnější sběr dat o výskytu vláknitých řas v zátopové oblasti vodního díla
Nové Mlýny a jeho 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 [44]. Sledování řasových společenstev volné vody
(fytoplanktonu) řeky Dyje nad a pod soustavou nádrží Nové Mlýny, jednotlivých nádrží po jejich napuštění a jednotlivých přítoků prováděli systematicky
pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, pobočky
Brno, od šedesátých let minulého století [45–50], a též pracovníci dalších institucí (Povodí Moravy Brno, Botanického ústavu AV ČR Třeboň aj.) [44, 51].

VÝSLEDKY A DISKUSE

v Brněnské přehradě je snaha znevýhodnit podmínky pro život sinic (narušit
shromažďování těchto organismů s plynovými měchýřky při hladině), a tím
tedy podpořit rozvoj jiných fototrofů – zelených řas, rozsivek apod. (podle
Marvana – ústní sdělení).
Po zavedení těchto opatření se stav postupně zlepšoval [13, 14]. V období
2010–2012 v letním období na vrcholu vegetační sezony ani jednou nedosáhly
objemové dominance sinice 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 –
obr. 2, Asterionella formosa – obr. 3, 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.).
Změny rozvoje fytoplanktonu v nádrži se odrážely ve složení společenstev
volné vody i ve Svratce pod nádrží.

Brněnská přehrada
ZMĚNY SPOLEČENSTVA ŘAS A SINIC
VE VODĚ (FYTOPLANKTONU)
Změny množství řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) řeky Svratky pod Brněnskou
přehradou jsou podmíněny procesy, probíhajícími v nádrži, režimem vypouštění vody, popř. 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 v důsledku nadměrné eutrofizace povodí. Se stoupajícím přísunem živin se začal ve vodě vyskytovat sinicový vodní květ, který svou schopností
uvolňovat toxiny, může být nebezpečný pro koupající se lidi. Z hlediska rekreačního využití přehrady to byl vážný problém, přetrvávající do dnešních dnů.
Brněnská přehrada patřila k povrchovým vodám s pravidelným masovým rozvojem sinicového vodního květu, ve kterém převládal rod Microcystis (obr. 1) [13–15].
Silný výskyt této sinice jsme zaznamenali již v roce 1985 při nesystematických
rozborech, prováděných VÚV Brno – nepublikované rozbory z archivu Žákové.
V roce 1993 jsme sledovali rozvoj fytoplanktonu v průběhu celé vegetační
sezony od dubna do října [16]. Zachytili jsme průběh rozvoje vodního květu,
tvořeného převážně druhem Microcystis aeruginosa, v menším množství dalšími
druhy sinic (Aphanizomenon flos-aquae, Planktothrix agardhii aj.). V době vegetačního maxima v červenci jsme zjistili 2 500 kolonií Microcystis aeruginosa (o prům.
200 µ) v 1 ml vody v hladinové vrstvě u hráze. V dalších letech se situace dále
postupně zhoršovala.
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, popř. v nádrž s extrémně krátkou dobou zdržení).
Letecké ošetření obnaženého dna vápenným hydrátem proběhlo na podzim
roku 2007, v únoru a listopadu 2008 a poslední v dubnu 2009. Dále bylo zahájeno
dávkování chemikálií – vápna 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 cíl vysrážet
fosfor přitékající do nádrže z povodí nad nádrží. Prostřednictvím nízké dávky
síranu železitého poklesla koncentrace fosforečnanů až o 96 %. Dále bylo zahájeno provzdušňování hypolimnia, kterým se zajišťuje oxidace sedimentů, a tím
omezený přestup živin do vodního sloupce. Provzdušňování je realizováno
pomocí kyslíkových věží [14, 52]. Prvořadým posláním provzdušňování vody

Obr. 1. Microcystis aeruginosa – nejtypičtější složka vodního květu Brněnské přehrady
před nápravnými opatřeními (fotografie: R. Geriš [13])
Fig. 1. Microcystis aeruginosa – major component of water bloom in the Brno Dam before
corrective actions (photo: R. Geriš [13])

Obr. 2. Fragilaria crotonensis – typický zástupce fytoplanktonu po nápravných opatřeních
v Brněnské přehradě (fotografie: P. Sedláček)
Fig. 2. Fragilaria crotonensis typical representant of phytoplankton in the Brno Dam after
corrective actions (photo: P. Sedláček)
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Obr. 3. Asterionella formosa – další typický zástupce fytoplanktonu po nápravných opatřeních v Brněnské přehradě (fotografie: R. Geriš)
Fig. 3. Asterionella formosa – another typical representant of phytoplankton in the Brno Dam
after corrective actions (photo: R. Geriš)

ZMĚNY SPOLEČENSTVA ŘASOVÝCH A SINICOVÝCH
NÁROSTŮ DNA (FYTOBENTOSU)
Nave [3] uváděl ve Svratce v zátopové oblasti Brněnské přehrady v nárostech
na dně a ponořených předmětech druhově pestré společenstvo řas (v hranaté
závorce současně používané názvy):
Epithemia zebra (Ehbg.), Epithemia sorex Kg., Ceratoneis amphioxys Rabenh.
[Hannea arcus], Encyonema prostratum Ralfs, Achnanthes minutissima Kg.
[Achnanthidium minutissimum], Cymatopleura solea Bréb., Amphora ovalis (Ehrenb.)
Kg. (obr. 4), Navicula borealis Kg. f. robusta, Navicula anglica Ralfs, Navicula rhynchocephala Kg., Navicula amphisbaena Kg. [Caloneis amphisbaena], Navicula inflata Kg.,
Navicula dicephala, Kg., Navicula producta, W.Sm [Neidium productum], Navicula
affinis, Ehrenb [Neidium affine], Navicula exilis Kg. [Anomoeoneis exilis], Pleurosigma
scalproides Rabh. [Gyrosigma scalproides], Pleurosigma Spenceri W.Sm., Synedra
bilunaris Kg., Synedra ulna Ehrb., Synedra amphirhynchus Ehrenb., Nitzschia sigmoidea W.Sm., Nitzschia vermicularis Kg., Nitzschia tenuis W.Sm., Sphenella angustata Kg
[Gomphonema angustatum], Gomphonema micropus Kg., Characium acutum A.Br.
[Characiopsis acuta], Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh., Palmogloea macrococca A.Br., Closterium moniliferum Ehrenb., Cosmarium Meneghinii Bréb., Spirogyra
communis Kg., Spirogyra jugalis Kg., Spirogyra setiformis (Roth.) Kg., Conferva bombycina Ag., Cladophora lacustris Kg. [Cladophora globulina], Oedogonium capillare Kg.,
Chara foetida A.Br.
Nejhojnější řasy a sinice na dně řeky Svratky nad Brněnskou přehradou
(Veverská Bítýška) v letech 1991 a 2005 (nesoustavné rozbory Žakové – VÚV Brno):
— Rozsivky (Bacillariophyceae): Melosira varians, Cymbella ventricosa [Encyonema
ventricosum], Navicula cryptocephala, Navicula avenacea, Navicula gracilis
[Navicula tripunctata], Rhoicosphenia curvata [Rhoicospenia abbreviata], 2005 –
navíc Diatoma vulgaris,
— Ulotrichales: Stigeoclonium tenue (obr. 5), Siphonocladiales: Cladophora glomerata,
— Chlorococcales: Scenedesmus bicaudatus [Desmodesmus bicaudatus],
Scenedesmus obliquus; 2005 – Scenedesmus quadricauda [Desmoesmus
quadricauda],
— Rhodophyta: 2005 – Audouinella chalybaea.
Nejhojnější řasy a sinice v nárostech na dně ve Svratce pod Brněnskou přehradou (Pisárky) v roce 1991 (podle rozborů Žákové – VÚV Brno):
— Sinice (Cyanobacteria): Oscillatoria sp. div.
— Rozsivky (Bacillariophyceae): Cocconeis pediculus, Melosira varians, Navicula
cryptocephala, Nitzschia sp., Rhoicosphenia curvata [Rhoicospenia abbreviata],
— Xanthophyceae: Vaucheria sp.,
— Ulotrichales: Oedogonium sp.,
— Siphonocladiales: Cladophora glomerata,
— Chlorococcales: Monoraphidium arcuatum, Monoraphidium contortum,
Scenedesmus sp. div. [Desmodesmus sp. div.] aj.
Podle složení společenstva fytobentosu (nárostů) byla voda ve Svratce nad
Brněnskou přehradou hodnocena jako mírně znečištěná, stav fytobentosu pod
přehradou byl sledován ve větší vzdálenosti, která neumožňuje spolehlivé hodnocení vlivu přehrady.

Obr. 4. Amphora ovalis – nárostová rozsivka, jejíž výskyt pozoroval v zátopové oblasti
Nave již v době před vybudováním Brněnské přehrady (fotografie: P. Sedláček)
Fig. 4. Amphora ovalis – periphytic diatom, observed by Nave in the flooded area before
construction of the Brno Dam (photo: P. Sedláček)
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ZMĚNY SPOLEČENSTVA VYŠŠÍCH VODNÍCH
A BAŽINNÝCH ROSTLIN
V zátopové oblasti Brněnské přehrady byl zaznamenán výskyt více než 50 druhů
vodních a bažinných rostlin, které zmizely pod hladinou nádrže. Vyskytoval se
zde větší počet ohrožených druhů, uvedených v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky jako druhy kriticky ohrožené až po druhy vyžadující zvýšenou ochranu [53].
Makowski [4] uváděl v zátopové oblasti Brněnské přehrady a širším povodí
Svratky výskyt těchto druhů vodních a bažinných rostlin (v hranaté závorce současné názvy podle Kubáta [54]):
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Většina uvedených rostlin po napuštění nádrže vymizela. Mezi nimi byl
i větší počet 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.).

Obr. 5. Stigeoclonium tenue (C. Agardh) Kütz – typická vláknitá řasa v řece Svratce nad
Brněnskou přehradou (fotografie: J. Kaštovský)
Fig. 5. Stigeoclonium tenue (C. Agardh) Kütz – typical filamentous benthic alga in the
Svratka River upstream of the Brno Dam (photo: J. Kaštovský)

Obr. 6. Zblochan vodní Glyceria aquatica Presl. [G. maxima] – hojný druh vyšších vodních
rostlin v řece Svratce před vybudováním Brněnské přehrady
Fig. 6. Glyceria aquatica Presl. [G. maxima] abundant plant species of marshes in the
Svratka River before construction of the Brno Dam

A. MONOCOTYLEDONAE (JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY):
Glyceria fluitans R.Br., Glyceria aquatica Presl. [G. maxima] (obr. 6), Phragmites communis Trin. [P. australis], Carex vulpina L., Carex remota L. (u hradu Veveří), Carex
acuta L., Carex riparia Curt., Carex pseudocyperus L., Carex vesicaria L., Scirpus
setaceus L. [Isolepis setacea], Scirpus lacustris L. [Schoenoplectus lacustris], Scirpus
acicularis L.[Eleocharis acicularis], Scirpus compressus Pers., Scirpus maritimus L.
[Bolboschoenus maritimus], Cyperus fuscus L., Iris pseudacorus L., Potamogeton
natans L., Potamogeton lucens L., Potamogeton crispus L., Potamogeton pusillus L., Lemna polyrrhiza L. [Spirodela polyrhiza], Lemna gibba L., Lemna minor L.,
Lemna trisulca L., Acorus calamus L., Typha latifolia L., Typha angustifolia L. (obr. 7),
Sparganium ramosum Huds. [S. erectum], Sparganium simplex Huds.[S. emersum].
B. DICOTYLEDONEAE (DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY):
Ceratophyllum demersum L., Callitriche verna L. [C. palustris], 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., Ranunculus divaricatus
Schrank.[Batrachium trichophyllum], Caltha palustris, L., Roripa amphibia Bess.,
Elatine triandra Schk., Epilobium parviflorum Schreb., Myriophyllum spicatum L.,
Lythrum salicaria L.

Obr. 7. Orobinec úzkolistý Typha angustifolia L. – druh vyšších vodních rostlin v řece
Svratce před vybudováním Brněnské přehrady
Fig. 7. Typha angustifolia L. – plant species of marshes in the Svratka River before construction of the Brno Dam
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Vranovská přehrada
ZMĚNY SPOLEČENSTVA ŘAS A SINIC
VE VODĚ (FYTOPLANKTONU)
Vranovská přehrada je hluboká nádrž, korytovitého tvaru, která zachycuje téměř
úplně přinášený i vyprodukovaný fytoplankton (působí jako účinný lapač fytoplanktonu). Je to zřejmé z dlouhodobého znázornění koncentrace chlorofylu-a
ve vodě, který je nepřímým měřítkem množství řas a sinic ve vodě (obr. 8).
Z porovnání obsahu chlorofylu-a v řece Dyji nad a pod Vranovskou přehradou
je zřejmé, že nad přehradou Dyje obsahuje ve vegetačním období velké množství fytoplanktonu, který zůstává zachycen v nádrži, takže pod nádrží je množství fytoplanktonu většinou zanedbatelné.

Obr. 9. Lemanea fluviatilis (Linnaeus) C. Agardh vzácná bentická ruducha v řece Dyji nad
Vranovskou přehradou (fotografie: J. Kaštovský)
Fig. 9. Lemanea fluviatilis – a rare filamentous benthic alga (Rhodopyta) in the Dyje River
upstream of the Vranov Dam (photo: J. Kaštovský)

Obr. 8. Změny množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) v řece Dyji nad a pod Vranovskou
přehradou v letech 2000–2012 (data: PM Brno)
Fig. 8. Variation of phytoplankton abundance (Chlorophyll-a) in the Dyje River upstream
and downstream of the Vranov Dam (2000–2012) (data: PM Brno)

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 počet druhů
výrazně snižuje.
ZMĚNY SPOLEČENSTVA ŘASOVÝCH
NÁROSTŮ DNA (FYTOBENTOSU)
Druhová pestrost společenstva nárostových řas a sinic (fytobentosu) je v Dyji
nad Vranovskou přehradou vysoká (v roce 2010 bylo v Dyji v Drosendorfu identifikováno přes 86 druhů). Pod nádrží se počet druhů snižuje (zjištěno maximálně něco přes 20 druhů), ale v následném úseku až po profil Devět Mlýnů se
opět zvyšuje (zjištěno 93 druhů).
Nad nádrží Vranov v profilu Podhradí ve fytobentosu v roce 1992 převládaly zelené řasy (Chlorophyceae), zastoupené převážně vláknitými řasami
Cladophora glomerata a Oedogonium sp. spolu s pestrým společenstvem chlorokokálních řas s převahou druhů rodu Scenedesmus [Desmodesmus] a dále
rozsivky (Bacillariophyceae) s dominantními druhy Aulacoseira subarctica,
Melosira varians, Fragilaria ulna a druhy rodu Navicula. Byl zjištěn i výskyt ruduchy (Rhodophyta) Lemanea fluviatilis (obr. 9). V nárostech v řece Dyji pod nádrží
Vranov ve stejném roce (1992) se ve velkém množství vyskytovaly vláknité sinice
rodu Phormidium a druhově chudé společenstvo rozsivek (Bacillariophyceae)
bez výrazné dominance některého druhu. Vyskytovaly se zde též silné porosty
vláknitých řas rodů Spirogyra (obr. 10), Ulothrix, Rhizoclonium a v menším množství rodu Vaucheria.
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Obr. 10. Vláknitá řasa šroubatka Spirogyra sp. v nárostech v Dyji pod Vranovskou přehradou
(fotografie: P. Sedláček)
Fig. 10. Filamentous alga Spirogyra sp. in periphyton of the Dyje River below the Vranov Dam
(photo: P. Sedláček)

Vranovská přehrada po většinu roku eliminuje nepříznivé vlivy horního
povodí Dyje – přinášené organické znečištění a fytoplankton. Na složení společenstev nárostů v řece Dyji pod nádrží se také projevuje vliv energetického
provozu špičkové vodní elektrárny Vranov [55]. Složení řasových nárostů (fytobentosu) v Dyji pod Vranovskou přehradou charakterizovalo Dyji v roce 2000
jako mírně znečištěný tok.
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ZMĚNY SPOLEČENSTVA VYŠŠÍCH VODNÍCH
A BAŽINNÝCH ROSTLIN
Autoři Himmelbaur a Stumme [24] publikovali přehled flóry oblasti Znojma
a Retzu, ve kterém byly zahrnuty též významné druhy vodních a bažinných
rostlin v zátopové oblasti nádrže Vranov před jejím napuštěním (v závorce
druhy vyskytující se řídce až ojediněle). V přehledu je znázorněno porovnání se
stavem, zjištěným pod Vranovskou nádrží v roce 2008 [56] – podtržené druhy.
Dále jsou tučně zvýrazněny ohrožené druhy podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky [55] a v hranatých závorkách jsou současné názvy
podle Kubáta [54]:
VODNÍ ROSTLINY (STŘEDOEVROPSKÁ KVĚTENA)
Potamogeton natans – rdest plovoucí, (Potamogeton lucens – rdest světlý),
Potamogeton crispus – rdest kadeřavý, (Potamogeton pectinatus – rdest hřebenitý), (Potamogeton pusillus – rdest maličký), (Sagittaria sagittifolia –
šípatka střelolistá), Alisma plantago [aquatica] – žabník jitrocelový, (Butomus
umbellatus – šmel okoličnatý), (Hydrocharis morsus ranae – voďanka
žabí), Spirodela polyrhiza – závitka mnohokořenná, (Lemna trisulca – okřehek trojbrázdý), Lemna minor – okřehek menší, (Lemna gibba – okřehek
hrbatý), Polygonum amphibium syn. Persicaria amphibia – rdesno obojživelné,
(Nuphar luteum [N. lutea] – stulík žlutý), (Castalia candida [Nymphaea
candida] – leknín bělostný), (Ceratophyllum demersum – růžkatec ponořený), (Ranunculus aquatilis [Batrachium aquatile] – lakušník vodní),
(Ranunculus circinatus [Batrachium circinatum] – lakušník okrouhlý),
Ranunculus [Batrachium] fluitans – lakušník vzplývavý, (Ranunculus
trichophyllus [Batrachium] trichophyllum – lakušník vláskolistý [niťolistý], (Callitriche platycarpa – hvězdoš mnohotvárný [hranoplodý]),
Callitriche verna [C. palustris] – hvězdoš jarní, (Callitriche hamulata – hvězdoš háčkatý), (Myriophyllum verticillatum – stolístek přeslenitý), Myriophyllum spicatum – stolístek klasnatý, (Hippuris vulgaris – prustka obecná), (Utricularia
vulgaris – bublinatka obecná).

RÁKOSINY
Okraje mělčích, pomalu tekoucích a stojatých vod zarůstalo společenstvo rákosin, tvořené hlavně rákosem obecným (Phragmites australis) – viz obr. 11, orobincem (Typha latifolia a Typha angustifolia), zblochanem vodním (Glyceria maxima)
a několika druhy vysokých ostřic (Carex sp. div.). Mezi nimi se občas objevovaly
i vysloveně vodní rostliny. Na březích přecházely rákosiny do zazemňovaných
oblastí a pronikaly případně až do vlhkých luk.
DRUHY PÍSČITÝCH BŘEHŮ DYJE
(Equisetum ramosissimum – přeslička větevnatá), (Equisetum hiemale [E. hyemale] – přeslička zimní), (Cyperus fuscus* – šáchor
hnědý), (Heleocharis [Eleocharis] acicularis – bahnička jehlovitá), Heleocharis
[Eleocharis] ovata – bahnička vejčitá, (Carex cyperoides – ostřice šáchorovitá),
Juncus compressus – sítina smáčknutá, (Juncus sphaerocarpus* – sítina kulatoplodá), Juncus bufonius – sítina žabí, Polygonum (syn. Persicaria) hydropiper –
rdesno peprník, Polygonum mitis – rdesno řídkokvěté, Sagina procumbens – úrazník poléhavý [úrazník položený], Herniaria glabra – průtržník lysý, (Myosurus
minimus – myší ocásek nejmenší), Potenilla supina – mochna poléhavá,
(Melilotus dentatus* – komonice zubatá), Gnaphalium uliginosum –
protěž močálová [protěž bažinná].
(**panonská květena, *středoevropská květena)
Ze shromážděných údajů je zřejmé, že vybudováním Vranovské přehrady
zaniklo v jejím zátopovém území velké množství lokalit chráněných druhů
rostlin (obr. 12). Průzkum dna Vranovské a Znojemské přehrady, obnaženého
v souvislosti s opravou jejich hrází v roce 2005 přinesl nové zajímavé poznatky
o flóře a vegetaci regionu středního Podyjí. Oproti dřívějším údajům je možno
zde považovat za běžný výskyt druhů Limosella aquatica, Peplis portula, Cyperus
fuscus, Carex bohemica, Eleocharis ovata a Bidens radiata, které byly dosud hodnoceny jako vzácné či řídce se vyskytující [57].

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 koryta se uchytily porosty vodních rostlin.
BAŽINNÉ ROSTLINY
Glyceria aqutica [G.maxima]* – zblochan vodní, (Holoschoenus vulgaris* –
kamýšek římský, [Scirpoides holoschoenus – kamýšek obecný]), (Carex pseudocyperus – ostřice nedošáchor, Carex riparia – ostřice pobřežní, Carex disticha – ostřice
dvouřadá), (Juncus atratus** – sítina tmavá), (Rumex hydrolapathum –
šťovík koňský), Polygonum tomentosum – rdesno plstnaté, Ranunculus sardous* –
pryskyřník sardinský, (Thalictrum lucidum* – žluťucha žlutá ssp. světlá
[ž. lesklá]), (Trifolium fragiferum* – jetel jahodnatý), (Lotus siliquosus –
štírovník přímořský [Tetragonolobus maritimus – ledenec přímořský]), (Lathyrus
paluster [L. palustris] – hrachor bahenní), (Euphorbia palustris – pryšec
bahenní), (Hypericum acutum* – třezalka čtyřkřídlá), (Lythrum virgatum* –
kyprej prutnatý, Lythrum hyssopifolium – kyprej ysopolistý), (Sium latifolium – sevlák širolistý [s. potoční]), (Cnidium venosum [C.dubium] – jarva
žilnatá), (Gratiola officinalis – konitrud lékařský), (Peplis portula – kalužník šruchový), (Centaurium pulchellum – zeměžluč spanilá), (Teucrium scordium –
ožanka česneková [o. čpavá]), (Scutellaria hastifolia – šišák hrálolistý [š.
hrálovitý]), (Leonurus marrubiastrum* – buřina jablečníkovitá), (Mentha aquatica – máta vodní, M. pulegium** – máta polej), (Lycopus exaltatus* – karabinec
statný), Veronica scutellata – rozrazil štítkovitý, (Veronica anagalloides –
rozrazil bařinný), (Aster tripolium – hvězdnice slanistá), (Pulicaria dysenterica – blešník úplavičný), (Pulicaria vulgaris* – blešník obecný), Bidens
cornuus [B. cernua] – dvouzubec nící, Senecio erraticus** – starček bludný, Cirsium
canum – pcháč šedý, (Sonchus uliginosus [S. arvensis] – mléč rolní).

Obr. 11. Rákos obecný Phragmites australis – hojný druh bažinných rostlin v zátopové
oblasti Vranovské přehrady před zatopením
Fig. 11. Phragmites australis – abundant plant species of marshes in floodded area of the
Vranov Dam before flooding these wetlands
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Vodní dílo Nové Mlýny
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 přítoků střední nádrže – řek
Svratky a Jihlavy. Vytváří se planktonní společenstvo eutrofních rybníků, které
má sice větší počet druhů než Dyje na přítoku a zaniklé přirozené tůně, jde
však o běžné druhy v silně úživných vodách. Velká část pomnoženého fytoplanktonu je sice v nádržích eliminována – zčásti se stává potravou zooplanktonu a ryb, zčásti odumírá a zvětšuje na dně množství sedimentu, bohatého
na živiny. 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 obr. 13 a 14. Fytoplankton, namnožený v nádržích, ve
vegetačním období negativně ovlivňuje řeku Dyji pod nádržemi.
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Obr. 13. 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)
Fig. 13. Distribution of algae and Cyanobacteria (Phytoplankton) in the Nové Mlýny
Reservoirs at the vegetation maximum of 1992 (inflow – Drnholec, overflow of the
upper basin – Mušov, middle basin – Strachotín and lower basin – Nové Mlýny)
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Obr. 12. Zastoupení vyšších vodních a bažinných rostlin v řece Dyji před a po výstavbě
Vranovské přehrady (1914–1918 – Himmelbaur a Stumme [24], 2008 – Chytrý a kol. [56])
Fig. 12. Distribution of water and marsh plants in the Dyje River before and after construction of the Vranov Dam (1914–1918 – Himmelbaur and Stumme [24]; 2008 – Chytrý
et al. [56])

Obr. 14. Změny množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) v řece Dyji nad (přítok –
Drnholec) a pod (Nové Mlýny) vodním dílem Nové Mlýny v letech 2002–2006
(data: Povodí Moravy Brno)
Fig. 14. Variable abundance of phytoplankton (Chlorophyll-a) in the Dyje River upstream
(Drnholec) and downstream (Nové Mlýny) of the Nové Mlýny Water Reservoirs in 2002–2006
(data: Povodí Moravy Brno)

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.) apod. Ve velkém množství se zde vyskytovala i ruducha Audouinella chalybaea, která je považována
za indikátor čistých vod. Nárosty mikroskopických řas tvořily hlavně rozsivky
Melosira varians, Diatoma vulgaris, druhy rodů Navicula, Fragilaria, Nitzschia aj.
Na dně převládali čistobytní živočichové. Řeka byla vhodná ke koupání. 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,
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 jsme stanovili na ploše 1 m2 dna a kamenitých břehů
přibližně 25 kg vláknitých bakterií (obr. 15). Postupně se zvyšovalo 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 v Dyji na vtoku do nádrže 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 [45–50, 58].
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Obr. 15. Bakteriální nárosty v říčním korytě řeky Dyje pod ústím Pulkavy v roce 1982
Fig. 15. Bacterial "Aufwuchs“ in the Dyje riverbed downstream of the inflow of the
Pulkava River in 1982

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 čistobytné druhy – rozsivky Synedra [Fragilaria] ulna a Melosira varians (obr. 16),
vláknité řasy Cladophora glomerata, Enteromorpha intestinalis [Ulva 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 těmito druhy řas: z rozsivek se vyskytovaly ve větším množství
Melosira varians, Diatoma vulgaris, Synedra [Fragilaria] ulna, Fragilaria construens,
Rhoicosphenia curvata [Rhoicosphenia abbreviata] a Cocconeis placentula, z vláknitých řas Cladophora glomerata, Oedogonium rivulare, Enteromorpha intestinalis
[Ulva intestinalis] a dále zelená řasa rodu Tetrasporidium. Z vyšších vodních rostlin
Potamogeton crispus a Potamogeton pectinatus (rozbory VÚV Brno v rámci zpráv
o monitoringu pro Československo-rakouskou komisi hraničních vod – archiv
Žáková).

Obr. 16. Melosira varians – typický zástupce nárostových rozsivek v Dyji nad i pod soustavou vodního díla Nové Mlýny (fotografie: P. Sedláček)
Fig. 16. Melosira varians – a typical representant of periphyton diatoms in the Dyje River
upstream and downstream of the Nové Mlýny Water Reservoirs (photo: P. Sedláček)

Obr. 17. Cladophora glomerata (žabí vlas) typický zástupce nárostových vláknitých řas
řeky Dyje nad i pod soustavou vodního díla Nové Mlýny (fotografie: P. Sedláček)
Fig. 17. Cladophora glomerata – a representative of filamentous periphyton algae in the Dyje
River upstream and downstream of the Nové Mlýny Water Reservoirs (photo: P. Sedláček)

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 autoři Ettl,
Gardavský a Marvan [44]: Stigeoclonium tenue (AG.) Kütz. sensu lato, Cladophora
glomerata (L.) Kütz. (obr. 17), Ulothrix zonata (Web and Mohr) Kütz., Vaucheria spp.
a Phormidium autumnale Gom.
V důsledku výstavby VD Nové Mlýny zanikla i lokalita rozsivky Entomoneis
costata, z níž byl tento vzácný druh popsán [59].
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 (obr. 18) 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. Postupně se
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 porostů v celém úseku inundační zóny řeky Dyje od Drnholce až
po Podivín [44].

Obr. 18. Vláknitá řasa Tribonema sp. Derbes & Solier, typický druh hromadně se vyskytující řasy
v době jarních záplav před napuštěním vodního díla Nové Mlýny (fotografie: J. Kaštovský)
Fig. 18. Tribonema sp. Derbes & Solier, a typical species with mass occurrence in the
period of spring floods before the construction of the Nové Mlýny Water Reservoirs
(photo: J. Kaštovský)
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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, Potamogeton
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 Potamogeton pectinatus, podobně jako v Dyji nad nádržemi (rozbory VÚV Brno) [58].
Husák [28, 43] publikoval přehled významných druhů vodních a bažinných
rostlin řeky Dyje v zátopové oblasti Novomlýnských nádrží před jejich napuštěním (horní nádrž [25], střední a dolní nádrž [28]; hojnost na sledovaných lokalitách + až 5, min.–max.). V hranatých závorkách současně používané názvy.
Vymizelo velké množství chráněných druhů vodních a bažinných rostlin (zvýrazněny tučně) podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky [53]:

BAŽINNÉ ROSTLINY:

Oenanthe aquatica (1–2), Persicaria amphibia (1), Butomus umbellatus (1), Alisma
plantago-aquatica (1), Phragmites australis (1–2), Carex gracilis (2), Carex vesicaria (2),
Carex vulpina (2), Phalaris arundinacea (2), Galium palustre (2), 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).

HORNÍ NÁDRŽ
VODNÍ ROSTLINY:

Lemna minor (1–4), Lemna gibba (1–5), Lemna trisulca (1–5), Wolffia arrhiza (2–5),
Spirodela polyrhiza (1–3), Elodea canadensis (1–5), Nuphar lutea (1–4), Ceratophyllum
demersum (1–5), Ceratophyllum submersum (2), Batrachium rionii (3),
Callitriche sp. (2), Hydrocharis morsus-ranae (1–5), Potamogeton berchtoldii (5),
Potamogeton pectinatus (3), Stratiotes aloides (2).
BAŽINNÉ ROSTLINY:

Phragmites australis (5), Typha latifolia (4), Glyceria maxima (1–5), Carex riparia (2–5),
Carex gracilis (1), Acorus calamus (5), Bolboschoenus compactus [B. maritimus var.compactus] (5), Oenanthe aquatica (1–5), Rorippa amphibia (1–4), Sium latifolium (+),
Iris pseudacorus (1), Lysimachia vulgaris (1), Galium palustre (1–2), Persicaria amphibia (1), Phalaroides arundinacea (1), Lythrum salicaria (1) (obr.19), Rumex crispus (1),
Rumex maritimus (+-3), Rumex hydrolapathum (+-1), Alopecurus aequalis (+-1),
Lycopus europeus (1), Stachys palustris (1).
STŘEDNÍ NÁDRŽ
VODNÍ ROSTLINY:

Alisma plantago-aquatica (1), Lemna gibba (1), Lemna minor (2), Spirodela polyrhiza (2),
Ceratophyllum demersum (1), Ceratophyllum submersum (4), Nuphar lutea (1–4),
Potamogeton pusillus agg. (2), Riccia fluitans (1).
BAŽINNÉ ROSTLINY:

Acorus calamus (+-4), Bolboschoenus compactus [B.maritimus var.compactus] (1),
Galium palustre (1–2), Glyceria maxima (2), Phragmites australis (+-5), Rumex hydrolapathum (+-2), Rumex maritimus (1), Rorippa amphibia (2), Rorippa palustris (3),
Limosella aquatica (1), Alisma lanceolatum (1), Lythrum salicaria (1–2), Lysimachia vulgaris (1), Carex hirta (1), Glyceria maxima (4), Carex gracilis (1–2), Carex riparia (2),
Sium latifolium (1–2), Oenanthe aquatica (1–5), Butomus umbellatus (1–2), Iris
pseudacorus (1–2), Persicaria amphibia (1), Leucojum aestivum (1), Phalaroides
arundinacea (1), Stachys palustris (1).
DOLNÍ NÁDRŽ
VODNÍ ROSTLINY:

Hottonia palustris (5), Lemna gibba (1), Lemna minor (1), Lemna trisulca (1–2),
Ceratophyllum demersum (1–3), Spirodela polyrhiza (1–2), Potamogeton lucens (5),
Potamogeton trichoides (1–2), Nymphaea alba (5), Sagittaria sagittifolia (1),
Potamogeton pectinatus (1).
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Obr. 19. Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) – méně hojný druh bažinných rostlin v zátopovém území vodního díla Nové Mlýny před zatopením
Fig. 19. Lythrum salicaria – less abundant plant species of marshes in floodded area of
the Nové Mlýny Water Reservoirs before flooding these wetlands

Zápisy fytocenologických snímků byly prováděny semikvantitativní odhadovou metodou podle Braun-Blanqueta [60].
Již v období schvalování projektů vodohospodářských úprav na jižní Moravě
upozorňovali přírodovědci na to, že jejich realizace způsobí velké snížení druhového bohatství přírody v postižené krajině údolních niv Dyje a Moravy.
Poříční nivy kolem dolního toku řeky Dyje byly ještě před 40 lety prostoupeny stovkami drobných vod, které zde vytvořila meandrující a pravidelně se
rozlévající řeka. V těchto vodách a v těsné návaznosti na ně vznikala specifická společenstva organismů, výjimečná svou druhovou rozmanitostí. Navíc
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tato krajina, charakteristická svými lužními lesy, loukami a mokřady, měla nejen
vysokou ekologickou, ale i estetickou hodnotu. Vodohospodářské zásahy, spojené s regulací dolního toku Dyje (v 60. a 70. letech), výstavbou Novomlýnských
nádrží (v 70. a 80. letech), rozoráním téměř poloviny z celkové rozlohy luk, vykácením asi 1 300 ha lužního lesa a vysoušením půdy, znamenaly tvrdý zásah do
stávajících vyvážených společenstev. Kvantitativní snížení celkového počtu
těchto vod však není zdaleka tak citelné, jako úplný zánik (Pansee, Podkovy,
Sajlovka, Sand) nebo výrazná degradace některých výjimečných mokřadů
(Květné jezero, Kutnar). Zmizely tak lokality charakteristické výskytem vzácných druhů fauny i flóry a zbylé lokality byly navíc zřetelně poškozeny postupující eutrofizací a znečišťováním vod. Odstranění přirozených každoročních
záplav se pak na biologické diverzitě území projevilo nejsilněji. Zánik většiny
periodických tůní s jejich typickou a neopakovatelnou flórou a zejména faunou
postihlo druhové bohatství a specifiku této krajiny nejvíce. Kromě pozitivního
vlivu přivádění vody z Dyje do lužního lesa pod nádržemi u Nových Mlýnů,
který v důsledku této stavby přišel o každoroční přirozené záplavy, dochází každým rokem též k masivnímu zavlékání vodního květu sinic do velkého počtu
lesních tůní a ohrožení původních společenstev [51].
Ekologové se snažili zachránit některé vzácné druhy rostlin jejich přesazením na vhodná místa mimo zátopu. Ve snaze o zachování genetického materiálu z podmínek aluvia byly přeneseny do nové lokality Betlém rostliny těchto
druhů: kosatec dvojbarevný (Iris variegata), leknín bílý (Nymphaea alba), stulík
žlutý (Nuphar lutea), řezan pilolistý (Stratiotes aloides) [61]. Po dobu deseti let
před napuštěním dolní nádrže probíhalo přesazování velmi vzácné bledule
letní Leucojum aestivum (obr. 20), 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. [62].

ZÁVĚRY
Projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy přinesl cenné
poznatky o změnách výskytu společenstev vodních a bažinných rostlin
řeky Svratky po vybudování Brněnské přehrady a řeky Dyje po vybudování
Vranovské přehrady a vodního díla Nové Mlýny.
Změny množství řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) řeky Svratky pod
Brněnskou přehradou jsou podmíněny procesy, probíhajícími v nádrži, režimem vypouštění vody, popř. opatřeními, prováděnými v nádrži pro zlepšení jakosti vody (zamezení hromadného výskytu sinicového vodního květu).
V zátopové oblasti Brněnské přehrady byl popsán výskyt více než 50 druhů
vodních a bažinných rostlin, které zmizely pod hladinou nádrže. Vyskytoval se
zde značný počet ohrožených druhů, které se uvádějí v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky [53].
Vranovská přehrada, hluboká nádrž korytovitého tvaru, zachycuje téměř
úplně přinášený i vyprodukovaný fytoplankton (působí jako účinný lapač fytoplanktonu). Po napuštění Vranovské přehrady se v jejím zátopovém území
kromě řas a sinic ve vodě (fytoplanktonu) nezachovala v podstatě žádná společenstva vyšších vodních a bažinných rostlin. Celkem bylo v zátopové oblasti
Vranovské přehrady před zatopením popsáno kolem 80 druhů vodních a bažinných rostlin, téměř polovina z nich byly ohrožené druhy.
V Novomlýnských nádržích se po jejich napuštění vytvořilo bohaté planktonní společenstvo silně úživných (eutrofních) vod, tvořené větším počtem
druhů než v Dyji na přítoku a v zaniklých přirozených tůních, jde však o běžné
druhy eutrofních vod. Fytoplankton, namnožený v nádržích, ve vegetačním
období má negativní vliv na vlastní nádrže i řeku Dyji pod nimi. V zátopové
oblasti všech tří Novomlýnských nádrží byl před jejich napuštěním zaznamenán výskyt přes 23 druhů vodních rostlin, z nich 12 druhů ohrožených a 41 druhů
bažinných rostlin, z toho 8 druhů ohrožených [28, 43].
Naše bádání ukázalo, že v zátopových oblastech všech tří hodnocených
nádrží byla výrazně ovlivněna řasová společenstva a zmizela hodnotná společenstva vyšších vodních a bažinných rostlin, tvořená velkým počtem ohrožených druhů – od kriticky ohrožených až po druhy vyžadující zvýšenou ochranu
podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky [53].
Shromážděné údaje umožňují hodnotit dopady vybudování vodních děl na
přírodní prostředí a poskytnout tím podklady pro posuzování dalších projektovaných nádrží u nás i ve světě.
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HOW CONSTRUCTION OF WATER RESERVOIRS
IN SOUTH MORAVIA AFFECTED COMMUNITIES
OF AQUATIC AND WETLAND PLANTS
ZAKOVA, Z.
BIOTES
Keywords: communities of aquatic and marsh plants –
flooded area of reservoirs – Brno Dam – Vranov nad Dyje Dam –
Nové Mlýny system of reservoirs
Within the project “Submerged cultural and natural heritage of South Moravia”
a large amount of data was collected on the composition of aquatic and marsh
plant communities in the Svratka and Dyje/Thaya Rivers before building reservoirs on these rivers. Evaluation of the obtained data confirmed that plant communities found in the Svratka and Dyje/Thaya River floodplains and below the
water reservoirs were strongly influenced by the construction of dams of Brno
(1935–1940), Vranov (1930–1933), as well as the system of the Nové Mlýny reservoirs (1975–1988). The study was based on a comparison between older floristic
evidence with the state of the respective flora in the recent period. Regarding
the Nové Mlýny area, the study is based on the results of intensive floristic
research conducted before construction of these reservoirs. Algal communities
were monitored within the framework of projects of the T. G. Masaryk Water
Research Institute in Brno (Brno Dam 1985, 1992–1993, Vranov Dam after 1988 and
Nové Mlýny Water Reservoirs after 1950) and of projects implemented by other
institutions – Povodí Moravy Brno, Institute of Botany AS CR at Třeboň etc.
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Rozhovor s doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc.,
českým krajinným ekologem
Pane docente, ve Vaší profesi krajinného ekologa se dlouhodobě věnujete ochraně přírody a krajiny, za propracování teoretických základů
územní ochrany přírody, zejména zpracování Územních systémů ekologické stability krajiny a jejich prosazování v praxi, za trvalou činnost
v praktické ochraně přírody a krajiny a osvětovou a vzdělávací činnost v této oblasti jste byl v roce 2008 oceněn prestižní Cenou Josefa
Vavrouška. Pozorujete, že se chování člověka v chápání hodnoty přírody
a krajiny a ve snaze ovládat přírodu po roce 1989 změnilo?
Za velmi důležité považuji to, že v současné době mohou lidé aktivně přispívat k tvorbě harmonické kulturní krajiny. Podpora zachování nebo vzniku harmonické kulturní krajiny je cílem tvorby územních systémů ekologické stability
krajiny, známých pod zkratkou ÚSES. Inspirací pro vznik koncepce ÚSES byly
různé odvětvové plány technické infrastruktury. V územních plánech, jejichž
základním posláním je optimalizovat využití území z hlediska mnohostranných potřeb společnosti, nebyl žádný nástroj, jak prvky technické infrastruktury
uvést do souladu se „zájmy přírody“. Tvorba ÚSES směřuje k zajištění alespoň
minimálního prostoru pro přírodu v kulturní krajině, a to i v krajině intenzivně
využívané, kde je třeba přírodní prvky postupně doplňovat.
První biokoridory byly založeny v roce 1991 v zemědělské polní krajině
u Křižanovic a u Vracova a od té doby vznikly v různých oblastech ČR stovky
nových biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Výjimečným příkladem
úspěšné realizace všech projektovaných skladebných prvků ÚSES v katastru obce je např. tvorba regionálního ÚSES v katastrálním území Čehovice na
okrese Prostějov. Díky dlouhodobé spolupráci okresního pozemkového úřadu,
starosty obce, projektanta a realizátora se na ploše 23 ha podařilo vybudovat
regionální biocentrum s malou vodní nádrží, lesními a travinnými společenstvy
a navazující regionální biokoridory. V intenzivně využívané polní krajině Hané
vznikla funkční přírodní infrastruktura. Její fungování potvrzuje například to, že
po patnácti letech od založení nového regionálního biocentra sem doputoval
bobr evropský, který zde nalezl vhodné podmínky k založení populace.
Dalším příkladem úspěšné tvorby ÚSES je lokální biokoridor Obecní hájek
v obci Šakvice. Po provedených dílčích pozemkových úpravách v trati Díly pod
vinohrady v roce 2004 získala obec 5,5 ha pozemku, který se zastupitelstvo rozhodlo využít k vysázení lokálního biokoridoru. Občané Šakvic, kteří nezištně
poskytli části svých pozemků, zastupitelstvo obce i starostka dokázali, že jim
stav přírody není lhostejný. Lokální biokoridor Obecní hájek je situován v blízkosti severní hráze dolní novomlýnské nádrže a alespoň zčásti nahrazuje lužní
lesy, zatopené jejími vodami.
Nelze očekávat, že všechny návrhy nových biocenter, biokoridorů a interakčních prvků budou bezprostředně realizovány. Tvorba optimálně vyvážené ekologické sítě, zahrnující stávající i nově zakládané části od lokálních biocenter až
po evropsky významné biokoridory, je dlouhodobé poslání a bude nesporně
trvat několik desetiletí. Další osud ÚSES bude závislý na tom, podaří-li se zajistit
cílevědomou správu, ochranu a adekvátní prostředky na tvorbu nových biocenter a biokoridorů a také na dlouhodobou soustavnou péči. Skladebné prvky
ÚSES tvoří významnou součást přírodní (zelené) infrastruktury kulturní krajiny a měla by jim být věnována nejméně stejná pozornost jako prvkům infrastruktury technické. Potěšitelné je to, že přibývá osvícených starostů, zastupitelů a občanů, kteří věnují velké úsilí tvorbě nových biocenter a biokoridorů ve
správních obvodech svých obcí. Tvorba ÚSES je totiž také významnou součástí
adaptačních opatření na možné klimatické extrémy.
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Obávám se, že „snaha ovládat přírodu“ je věčná. Domnívám se, že typickým příkladem je opakovaná snaha o vybudování průplavu Dunaj–Odra–Labe.
Za první úřední zmínku o tomto gigantickém záměru je považováno usnesení
moravských stavů z roku 1653 o vypracování plánů na splavnění Moravy a její
spojení s Odrou. V roce 1795 byl zpracován projekt regulace Moravy k plavebním účelům. Včetně spojení s Odrou činily náklady 2 238 033 zlatých. K realizaci
nedošlo. Další projekty byly zpracovány v roce 1809 (náklady 9 milionů zlatých),
v roce 1873 a 1882 (40 milionů zlatých), žádný z nich nebyl realizován. V roce
1901 poslanecká i panská sněmovna schválila vodocestný zákon, předpokládající do 20 let vybudování průplavu mezi Dunajem a Odrou s náklady 140 milionů korun a plavebního kanálu, spojujícího tento průplav s Labem s náklady
112,1 milionů korun. V roce 1931 byl v Československu přijat nový vodocestný
zákon, předpokládající výstavbu průplavu ve dvou šestiletých etapách s celkovými náklady 3 miliardy Kčs. V letech 1938–1943 byly s pomocí vězňů koncentračních táborů vybudovány na okraji Vídně u Lobau tři úseky kanálu, který měl
spojit Dunaj s řekou Moravou u Angern. Těchto 9 km kanálu představuje jediný
realizovaný úsek průplavu Dunaj–Odra–Labe v celé dlouhé historii záměru.
V roce 1989 vznikla akciová společnost Ekotrans Moravia, jejímž cílem bylo zahájit výstavbu průplavu. Náklady byly odhadnuty na 14 miliard Kčs. V roce 1997
vzniklo zájmové sdružení na podporu vodní cesty Dunaj–Odra–Labe se sídlem
v Praze. Celkové náklady na vybudování průplavu v cenové úrovni roku 2001
byly kalkulovány na 206,58 miliard Kč.
Od počátku 70. let 20. století až do současné doby je na základě usnesení
vlády ČSSR č. 167/1971 a vlády ČR č. 635/1996 v územních plánech závazně zajištěna územní ochrana trasy průplavu Dunaj–Odra–Labe podle tzv. generálního řešení, případně jeho různých dílčích lokálních variant. V celém dotčeném
území dochází k limitování návrhů a realizace opatření, vedoucích k harmonizaci využití krajiny a také sídelních aktivit. Neexistující průplav tak nepříznivě
ovlivňuje krajinu údolních niv dotčených řek.
V kontextu stavu a vývoje krajiny a životního prostředí v České republice na
počátku 21. století lze záměr budování vodní cesty Dunaj–Odra–Labe odpovědně označit jako nereálný a neúčelný. Na základě historických zkušeností
nelze ovšem pochybovat o tom, že záměr průplavního spojení tří významných středoevropských řek bude pokračovat i v budoucnu. Doufám, že při jeho
posuzování se bude stále více prosazovat celospolečenská potřeba zajištění
harmonického vývoje krajiny říčních niv jako přirozené ekologické páteře středoevropské krajiny.
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Co Vás napadlo, že se skrývá pod názvem Zatopené kulturní a přírodní
dědictví jižní Moravy, když jste byl poprvé osloven s žádostí o odborné
posouzení materiálů k projektu?
Považoval jsem za paradoxní, že v programu Ministerstva kultury ČR, zaměřeném na výzkum národní a kulturní identity, se vodohospodářské výzkumné
pracoviště zabývalo tím, jaké hodnoty byly v minulosti zaplaveny vodami přehradních nádrží, které vodohospodáři navrhli, prosadili, projektovali a vybudovali. Teprve když jsem se seznámil se souborem výsledků, dosažených řešením
projektu, pochopil jsem, že díky multidisciplinárnímu přístupu se obdivuhodně
podařilo vystihnout změny podstatných přírodních a socioekonomických jevů
a procesů v krajinách, ovlivněných vybudováním přehrad. V ekologii krajiny se
začíná uplatňovat termín paměť krajiny, označující historické kořeny současných krajinných struktur. Soubor materiálů projektu podrobně charakterizuje
paměť krajiny území, zaplaveného Vranovskou přehradou, Brněnskou přehradou a vodním dílem Nové Mlýny. Výsledky projektu dokazují, že paměť krajiny
zatopených území je integrální součástí kulturní identity naší vlasti.

Projekt byl pojat velmi komplexně, pokusil se spojit odbornosti
a pohledy, které se spolu obvykle nehodnotí. Překvapily Vás některé
závěry a souvislosti, které z projektu vyplynuly? Zdá se Vám smysluplné
hledat odpovědi na současné problémy v minulosti?
Komplexní přístup k řešení projektu se nesporně osvědčil. Díky tomu, že
v řešitelském týmu pracovali vodohospodáři, historici a přírodovědci, se podařilo vystihnout podstatné rysy kulturního a přírodního dědictví ve všech zkoumaných lokalitách. Největším překvapením pro mne bylo, jak výstižně dokázali
historici pojednat historický vývoj území – od pravěkého osídlení ke středověkému vývoji obcí až po jejich zánik výstavbou přehrad. Mohli využít a také perfektně využili dokumentaci zachovanou v archivech. Najít podklady k zatopenému přírodnímu dědictví bylo mnohem obtížnější. Proto se podařilo pojednat
především proměnu vodních a bažinných biotopů.
Rozhodně si myslím, že vystižení podstatných rysů paměti krajiny může přispět k pochopení současných problémů a k nalézání vhodných způsobů začleňování přehradních nádrží do okolní krajiny.

Cílem knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy nebylo
hodnotit správnost rozhodnutí o výstavbě přehradních nádrží, ale
objektivně zhodnotit změny, které konkrétní stavby doprovázely. Přesto
se v některých reakcích na knihu objevují názory, že některé závěry nejsou zcela nezaujaté.
Kniha o zatopeném dědictví jižní Moravy je první českou monografií o historii a hodnotách území zaplavených vodními nádržemi. Na jejím zpracování se
podílelo 20 autorů a přitom se Haně Mlejnkové podařilo editovat celé dílo tak,
že vznikl ucelený soubor poznatků o kulturních a přírodních hodnotách zatopených krajin. Rozdílná doba vzniku a velikost zaplavené plochy ovlivnila význam
zatopených kulturních a přírodních hodnot a také rozsah i dostupnost informací. Vranovská přehrada s plochou 761 ha byla vybudována v letech 1930–1934,
Brněnská přehrada s plochou 231 ha v letech 1936–1940 a tři nádrže vodního díla
Nové Mlýny s celkovou plochou 3 232 ha vznikly v letech 1975–1989. Monografie
je velmi pěkně a nápaditě graficky upravená, texty doprovází množství účelně
vybraných kvalitních fotografií, map a tabulek. Významnou částí monografie
je obsáhlý závěrečný seznam historických pramenů, literatury, internetových
zdrojů, mapových podkladů a jiných zdrojů.
Všechny části knihy jsou napsány zasvěceně a střízlivě a jsou podloženy
pečlivou analýzou rozsáhlého faktografického materiálu, nenalezl jsem v knize
žádné subjektivní, nepodložené závěry. Nevím tedy, co může vést k názorům
o nezaujatosti závěrů. Snad se někoho může dotknout kapitola Vodní hospodářství na soutoku řek Dyje, Svratky a Jihlavy od historie po současnost, kterou
David Veselý končí se střízlivým optimismem: „V této kapitole se ne vždy lichotivě
hovořilo o činech generací minulých, doufejme, že budoucí generace naše současné
počínání zhodnotí s větším pochopením.“ Myslím, že všichni, kdož toto území znají,
vědí, že problematické řešení vodohospodářských úprav jižní Moravy v minulém století nelze hodnotit bezvýhradně kladně.
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Do projektu byli zapojeni odborníci mnoha profesí – historikové, vodohospodáři, hydrobiologové, hydrochemici, geografové a krajinní ekologové. Zdá se Vám komplexní pojetí práce, zahrnující takto velké množství
odborností pro vědeckou práci, cílenou na prezentaci široké veřejnosti
formou výstavy a populárně-vědecké publikace, přínosné nebo spíše
ztěžující orientaci v problematice?
Zvolená forma prezentace výsledků projektu se nesporně osvědčila. Výstava
v Moravském zemském archivu v Brně umožnila názorně a přesvědčivě prezentovat význam zatopeného kulturního a přírodního dědictví jak odborníkům různých profesí, tak i široké veřejnosti. Důležitým počinem trvalé hodnoty
bylo vydání podrobného katalogu výstavy s přiloženým seznamem 722 položek databáze projektu. Za nejvýznamnější výsledek s trvalou hodnotou považuji vydání výtečné monografie, prezentující výsledky projektu. Škoda, že vyšla
v nákladu pouhých 250 výtisků. Předpokládám, že v současné době je již rozebrána. Rozhodně by si zasloužila dotisk, neboť by ji měli mít všichni, kdož mají
něco společného s problematikou vodních nádrží současných i plánovaných.
Srozumitelná prezentace výsledků projektu je důležitá nejen pro veřejnost, ale
i pro odborníky různých profesí, kteří málokdy mohou sledovat výsledky všech
oborů, které se mnohostrannou tematikou krajiny vodních nádrží zabývají.
Vybudování vodního díla Nové Mlýny bylo v rámci socialistického zřízení před rokem 1989 zdůvodňováno vidinou zefektivnění zemědělské
výroby (závlahy) a snahou „posílit“ moc nad přírodou a bránit se povodním. Polemik o výstavbě soustavy nádrží se vedlo nekonečné množství,
jak se Vy s odstupem času díváte na vybudování vodního díla Nové Mlýny?
Výstavba tří nádrží tvořících vodní dílo Nové Mlýny na řece Dyji byla součástí
komplexních vodohospodářských úprav na jižní Moravě, realizovaných v letech
1969–1989. Ekonomické propočty předpokládaly návratnost investice do 7 let
po dokončení, především z výnosů závlah 65 000 ha zemědělských pozemků
na jižní Moravě a jihozápadním Slovensku. Nákladem zhruba 1,5 miliardy Kčs
bylo vodní dílo Nové Mlýny realizováno, poslední, dolní, nádrž byla napuštěna
na jaře roku 1989.
Výsledkem rozsáhlého souboru geoekologických prognóz, zpracovaných
před rozhodnutím o realizaci tohoto kontroverzního záměru, bylo varování
před nepříznivými účinky vodního díla na ekologicky velmi cennou krajinu
údolní nivy s parametry biosféricky významného národního parku a upozornění na to, že předpokládané ekonomické užitky jsou velmi problematické.
Soubor studií, zpracovaných v 60. letech 20. století, před zahájením výstavby,
analyzoval a posoudil v roce 1969 prof. A. Zlatník z Vědecké laboratoře geobiocenologie a typologie lesa lesnické fakulty VŠZ v Brně, který závěrem svého
posudku konstatoval: „Pokládám postup, který vyústil ve vypracování technického
díla bez ekologických záruk, za nesprávný, protože odporuje logickému komplexnímu
řešení v jihomoravském rajonu a vyžaduje ohromný investiční náklad bez zmíněných
záruk… Varuji před uskutečňováním projektu, než by byly získány spolehlivé vědecké
podklady o zajištění ekologických podmínek rentabilní zemědělské produkce na plochách nynější nivy a říčních teras.“ Přes varovné přírodovědné prognózy byly komplexní vodohospodářské úpravy realizovány.
V roce 1985, po dokončení 1. etapy výstavby vodního díla Nové Mlýny, zpracovali odborníci z brněnských ústavů tehdejší Československé akademie věd
soubornou studii, shrnující geoekologické aspekty vodohospodářských úprav
na jižní Moravě. Vyhodnocení přírodovědných a ekonomických prognóz vlivů
vodohospodářských úprav zpracovaných v době před výstavbou ukázalo, že
„většina prognóz jevů v přírodním prostředí se postupně naplňuje, neboť autoři
dokázali obvykle vystihnout reálný trend změn v krajině, včetně negativních jevů
a jejich důsledků. Prognózy socioekonomických jevů, které obvykle vycházely z bezkonfliktních trendů vývoje krajiny, obvykle nedokázaly vystihnout skutečný vývoj.“
Toto konstatování platí dodnes.
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Z hlediska biodiverzity krajiny mělo vybudování vodního díla Nové Mlýny
katastrofální vliv. Zanikly nivní mokřadní, travinné a lesní biocenózy s provinciálním až biosférickým biogeografickým významem, kde se vyskytovala
celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů, patřících do nejvyšších kategorií ohrožení v Červených knihách. Vědomí hodnoty zanikajících biotopů vedlo
v období výstavby dolní nádrže v letech 1981–1987 k pokusu o záchranný transfer některých vzácných rostlinných druhů v akci DNO, kterou uskutečnili dobrovolní ochránci přírody. Na náhradní lokality v podyjské nivě bylo přeneseno více
než 100 000 bledulí letních, 30 000 sněženek, více než 2 000 ladoněk a několik set oddenků leknínů. Bledule, sněženky a ladoňky, které přežily na náhradních lokalitách, jsou nepatrným zbytkem původního bohatství podyjské přírody. Krásná podyjská lužní krajina s parametry jádrové zóny národního parku
je nenávratně zničena.
Ukazuje se, že snad největší přínos výstavby vodního díla Nové Mlýny spočívá v tom, že představují jedinečný krajinně-ekologický experiment, neboť sledování stavu a vývoje různých krajinných struktur vodohospodářskými úpravami postiženého území přináší nové, zcela originální přírodovědné poznatky.
Zásadní význam má také objektivní verifikace souboru ekonomických a ekologických prognóz, na jejichž základě byly nákladné nádrže vybudovány. Soudím,
že nádrže rozhodně nepatří k těm stavbám, na které by mohli být vodohospodáři pyšní, a že v současné době by vodohospodářské úpravy jižní Moravy byly
realizovány jinak, v souladu s historickými strukturami této památné krajiny.
V současné době je Česká republika ovlivňována extrémními výkyvy
počasí, které jsou příčinou i důsledkem klimatických extrémů v podobě
sucha a povodní. Jaká opatření by mohla podle Vás do budoucna pomoci
s hospodařením s vodou v krajině na území ČR? Jak by se mělo do
budoucna přistupovat k plánování a posuzování výstavby nádrží a co lze
v této problematice vyvodit z výsledků řešení projektu?
Změny klimatu již dnes naši krajinu ovlivňují a budou ji nesporně ovlivňovat
i v budoucnu. Snahy o celosvětové omezení emisí plynů, vyvolávajících skleníkový efekt, jsou dosud málo úspěšné, jejich koncentrace v atmosféře se bohužel stále ještě zvyšuje. Proto klimatologové, kteří se zabývají prognózou změn
klimatu, doporučují soustředit se již v současné době na realizaci adaptačních opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé následky klimatických změn.
Hospodaření s vodou je třeba zaměřit především na zvýšení retence vody
v zemědělské, lesní i urbanizované krajině. Ke zvýšení retence vody přispívají
významně revitalizace vodních toků a také výstavba malých vodních nádrží.
Malé vodní nádrže je vhodné zakládat tak, aby se staly biocentry, revitalizované
vodní toky budou fungovat jako biokoridory, tvořící páteř ekologické sítě v naší
krajině. Častější výskyt sucha vede k tomu, že naše společnost si začíná uvědomovat, že skončil věk plýtvání s vodou.
Kapitolu věnovanou historickému vývoji hospodaření s vodou v monografii Zatopené dědictví jižní Moravy uzavírá D. Veselý konstatováním, že „budováním přehrad vlastně přiznáváme, že nedokážeme problém řešit jiným modernějším
a méně drastickým způsobem…“ Výstavba nových přehradních nádrží by měla
být v ČR navrhována jen výjimečně a po velmi důkladném posouzení. Výsledky
řešení projektu by se měly stát součástí povinného studia všech, kdož rozhodují a budou rozhodovat o záměrech výstavby nových přehrad. Najdou v nich
mnoho podnětů k zamyšlení.
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Historie a současnost vodního hospodářství
v ploše a povodí Vranovské a Brněnské
přehrady a vodního díla Nové Mlýny
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plavba – umělé vodní toky – meliorační práce – plány regulace

HISTORIE VÝSTAVBY VODNÍCH NÁDRŽÍ
Při zamyšlení nad vývojem vodního hospodářství a změnami přírodního prostředí v povodí sledovaných vodních děl je zjevné, že k nejzásadnějším změnám
došlo na plochách přímo zatopených přehradní vodou, nicméně vliv vodohospodářských děl je významně rozsáhlejší. Nádrže významně ovlivnily vodní
režim celé krajiny, jsou na ně navázaná další vodní díla, jako jsou soustavné
regulace toku, nebo rozsáhlé závlahové soustavy. Pokud se jedná o tři nádrže,
na které jsme se soustředili, zřejmě jsme si nemohli vybrat lépe. Vranovská přehrada byla postavená na řece Dyji v roce 1934 a jedná se o 46. vodní nádrž
postavenou v České republice. Můžeme ji tedy směle řadit mezi doyeny našich
přehrad. Brněnská přehrada byla pod dívčím jménem Kníničská přehrada
postavena v roce 1940 a jednalo se už o 54. nádrž na našem území. Vznikla
na samém počátku přehradního boomu, kdy po více jak půl století byla téměř
každý rok dokončena jedna přehrada. A když se nějaký rok náhodou vynechal,
vznikly v dalším roce nádrže dvě nebo tři. Rekordní byl pak rok 1959, kdy bylo
v jednom roce dokončeno hned šest nádrží. Poslední dolní nádrž Nové Mlýny
byla naopak dokončena až v roce 1988 jako 142. v pořadí. Po ní už bylo v české
republice dokončeno jen devět nádrží. Stojí tedy na samém konci rozmachu
budování přehrad a můžeme ji řadit mezi jednu z nejmladších. Jako zajímavost
můžeme ještě uvést, že blízko nad Novomlýnskými nádržemi se do Dyje vlévá
řeka Jevišovka, na které leží nádrž Jevišovice postavená již v roce 1897 jako 21.
v pořadí. Před ní byly stavěny pouze rybníky, jedná se sice o tak monumentální
stavby jako např. rybník Svět nebo Rožmberk, ale za první skutečnou údolní
nádrž jsou považovány právě Jevišovice. Symbolicky se nám tak na Jižní Moravě
uzavírá historický kruh vodního hospodářství [1].
Důvodem k výstavbě Vranovské přehrady byla zejména častá záplavová
aktivita řeky Dyje a také využití toku k výrobě elektrické energie. První myšlenka na postavení Vranovské přehrady se zrodila již před první světovou válkou. Syn vranovského stavitele Schmidta, student architektury na technice ve
Švýcarsku, podal o prázdninách v roce 1903 se skupinou spolužáků návrh na
výstavbu přehrady u Vranova nad Dyjí. Projekt na využití vodní síly řeky Dyje
projednala společnost Podyjské závody (Thayawerke) v roce 1912, v té době však
na tak odvážné dílo nebyly peníze. Až po vzniku Československa se po dohodě
s Podyjskými závody stal investorem stát a Země Moravskoslezská za přispění
akciové společnosti Západomoravské elektrárny. Realizací stavby byly pověřeny
tři akciové společnosti: Českomoravská stavební společnost, společnost Lanna
z Prahy a brněnská společnost Pittel und Brausewater. Na stavbě pracovalo dva
a půl tisíce lidí a hráz byla podle projektu, který se v průběhu realizace doplňoval o nové poznatky získané při stavbách velkých přehrad v zahraničí, dokončena za tři a půl roku. Po dokončení se přehrada stala největší vodní stavbou

Obr. 1. Ještě dlouho po napuštění Vranovské přehrady proplouvaly výletní lodě kolem
věží dvou zatopených kostelů

v tehdejší ČSR. Přehrada není jen špičkovým inženýrským stavebním dílem své
doby, které slouží svému účelu déle než 80 let. Její stavbou vzniklo velké, či
přesněji dlouhé jezero, které se klikatí na délce téměř 30 kilometrů bývalým
kaňonem Dyje od Podhradí až k Vranovu. I když je těleso přehrady zaklesnuto
na obou stranách do skalního masivu, nejde o přehradu klenbovou, ale gravitační, která zadržuje vody Dyje vlastní vahou. Materiál na stavbu se dopravoval po úzkokolejné dráze, jejíž stopy lze dodnes vysledovat. Je zajímavé vědět,
že hráz podléhá pohybům v důsledku tlaku vody, ale také vlivem slunečního
svitu na vzdušnou část tělesa. Tyto řádově milimetrové odchylky měří tzv. hrázové kyvadlo umístěné uvnitř hráze. Zaplavením území došlo k zatopení obce
Bítov, která byla přestěhována do zcela nově vybudovaného nového Bítova,
na kopci poblíž hradu Bítov. Obyvatelům původní obce byly ztráty majetku
71

VTEI/ 2017/ I

Obr. 2. Brněnská přehrada pod hradem Veveří

kompenzovány a nová obec jim nabídla novodobé vymoženosti, např. tekoucí
vodu, což přispělo k celkově pozitivnímu vnímání ztráty domovů.
Brněnská přehrada je také nazývaná vodní nádrž (dílo) Brno, dříve též
Kníničská přehrada, místní obyvatelé ji však nařeknou jinak než „prygl“, což
je slovo brněnského hantecu, který je pro zbytek obyvatel české republiky
zcela nesrozumitelný. Myšlenka na stavbu přehrady na Svratce se objevuje od
počátku 20. století, ale k její realizaci došlo až v letech 1935 až 1970 v období
německé okupace. Při silnici u hráze přehrady stojí malý památník s pamětní
deskou věnovanou zdejšímu hráznému Františku Šikulovi, který díky své obětavosti a odvaze znemožnil destrukci nádrže, kterou naopak chtěla na konci
okupace provést ustupující německá armáda. Dílo vzniklo na základě projektu skupiny vedené prof. Janem Bažantem, který byl ještě přepracován pracovníky Vysoké školy technické v Brně. Původním účelem díla bylo zajištění
dostatku vody pro rozvíjející se město Brno. Stavební práce byly zadány pražské
firmě Kapsa a Müler, technologii pro vodní dílo zajišťovaly Strojírny Vítkovice
a Blansko, vybavení elektrárny dodala firma F. Křížík. Dodnes můžeme nedaleko
přehrady vidět malou pyramidu z betonových kvádrů, nejedná se o nic jiného,
než vzorky betonu použitého na stavbu přehradní zdi.
Přehrada vznikla zatopením území mezi Brnem a Veverskou Bítýškou a zaplavuje území o délce necelých 10 km. Dlouhou dobu si nádrž udržela zejména
vodárenský účel a byla zásobárnou pitné vody, v dnešní době je již účel pouze
energetický a rekreační. Kolísající průtok pod přehradou, který je způsoben
špičkovým režimem malé vodní elektrárny, vyrovnává malá nádrž v Komíně,
jejíž vzdutí sahá téměř k patě přehrady a která je spíše známá jako Komínský jez.
Při stavbě došlo k zatopení obce Kníničky, které byly přestěhovány a v roce
1957 připojeny k Brnu. Jejím obyvatelům přidělil stát blízké náhradní pozemky
ve vzdálenosti do jednoho kilometru od původní obce, kde vznikla nová obec
Kníničky. Obyvatelé vnímali stavbu nádrže a nucené vystěhování bez negativních emocí, ztráty jim byly přiměřeně kompenzovány. Ačkoli, jakmile opadne
voda, táhne je to podle slov pamětníka p. J. Ondry ještě stále „domů“.
Již od konce druhé světové války je na přehradě provozována lodní doprava.
První dvě plavidla – Morava a Brno – zahájily plavbu v roce 1946. V současnosti
provozuje plavbu Dopravní podnik města Brna. S lodní dopravou je spojena
také rekreace. Právě zvýšený zájem o rekreační využití souběžně s obrovským
přísunem živin z povodí zapříčinil zhoršení kvality vody v nádrži. Se stoupajícím
znečištěním se začal ve vodě intenzivně vyskytovat nežádoucí sinicový vodní
květ, který na dlouhou dobu zkomplikoval plnohodnotné rekreační využívání
nádrže. V posledních letech se díky soustředěnému úsilí odborníků daří tento
negativní trend zvrátit.
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Vodní dílo Nové Mlýny leží na soutoku tří řek. Zatímco Jihlava si soutok se
Svratkou ještě uchovala, soutok Svratky s Dyjí zanikl pod hladinou nádrží. Dílo
je tvořeno soustavou tří nadrží jdoucích za sebou, ležících na jihu Moravy pod
Pavlovskými vrchy. Poměr počtu obyvatel Moravy a velikosti tohoto vodního
díla je přibližně stejný jako počet obyvatel Číny a mamutí přehrady Tři soutěsky. Horní nádrž je nazývána Mušovská, je rozlohou nejmenší ze tří novomlýnských nádrží a má maximální hloubku 4 m. Na jejím břehu se nachází známá
obec Pasohlávky či Brod nad Dyjí. Vznikla společně se střední nádrží v rámci
I. etapy vodního díla Nové Mlýny. Střední nádrž se jmenuje Věstonická, její rozloha je zhruba dvojnásobná než plocha horní, ale je také poměrně mělká, největší hloubka je kolem 5 m. Realizace nádrže si vyžádala vykácení a zatopení
velké části lužního lesa a obce Mušov, z níž zůstal pouze ostrov s kostelíkem
sv. Linharta. Střední nádrž byla již od počátku výstavby přednostně vyhrazena
pro účely ochrany přírody. V roce 2005 byla vyhlášena ptačí oblastí soustavy
Natura 2000. Je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného, zrzohlávky
rudozobé a racka chechtavého, zároveň je i jediným pravidelným hnízdištěm racka černohlavého, racka bělohlavého a racka bouřního. Nádrž představuje největší pravidelné zimoviště morčáka bílého, husy polní, husy běločelé
a orla mořského. Kdo někdy viděl zvedat se v ranním oparu zimního dne nekonečná hejna ptáků z vodní hladiny, nikdy tento zážitek nezapomene. Pro zvýšení plochy vegetace bylo ve střední nádrži vybudováno několik umělých ostrovů. Třetí z nádrží nazývaná dolní nebo Novomlýnská je ze všech tří největší
a nejhlubší, cca 8 m. Do střední nádrže ústí řeky Jihlava a Svratka. Po obvodu
celého vodního díla byla vybudována také řada bočních hrází pro omezení plochy nádrží. Území za těmito bočními hrázemi je odvodněno příkopy a voda
je z nich čerpána zpět do nádrží. Čerpací stanice musí do nádrží přečerpávat
také vodu z drobných přítoků, které hrázový systém přerušil. Kapacita čerpadel
tak musí odpovídat objemu víceletých povodní. Zhotovitelem projektu všech
nádrží byl Hydroprojekt Brno, dodavatelem stavebních prací byl Ingstav Brno.
Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století. Hlavním oficiálním účelem
stavby bylo zamezení každoročním záplavám a zvýšení intenzity zemědělské
výroby vybudováním systému zavlažovacích kanálů. Výstavbu nádrží doprovázely intenzivní diskuse ekologů, vodohospodářů a politiků, zpochybňující jejich
účel a význam. Pod hladinou vodního díla Nové Mlýny zmizelo území o ploše
32 km² a s ním historicky i přírodovědně unikátní území, zahrnující rozsáhlou
oblast lužních lesů a obec Mušov. Vystěhování obyvatel Mušova a jejich začlenění do obce Pasohlávky neproběhlo zcela bez emocí, s odstupem času je zlé
zapomenuto a obyvatelé žijí novým životem.
Pro ilustraci předkládáme dva texty, které pochází z doby budování vodního
díla Nové Mlýny.
První pochází z pera tehdejšího náměstka ministra lesního a vodního hospodářství Ing. Josefa Vančury: „… příznivé klimatické podmínky jižní Moravy
dávají vhodné předpoklady pro život člověka i pro rozvoj hospodářské činnosti.
Jedním z rozhodujících prvků, ovlivňujících vývoj této oblasti, byla a je dosud voda.
Vodohospodářské poměry v této oblasti však nebyly vyrovnané… odtokové poměry
na jižní Moravě byly nepříznivě ovlivňovány úpravami ve středním a horním toku…
škody vznikaly v zemědělství, poškozením nebo zničením úrody, zamokřením půdy,
na komunikacích, objektech, v lesním hospodářství a způsobovaly celkové zhoršení
životního prostředí… dílčí úpravy toků nemohly vyřešit tuto základní problematiku…
proto byl dán usnesením vlády v roce 1959 impuls k návrhu komplexních vodohospodářských úprav… komplexní vodohospodářské úpravy svým zásahem do odtokových
poměrů a specializací zemědělské výroby ovlivňují výrazně i společenské funkce krajiny
jižní Moravy… vytváří model pro komplexní řešení oblasti v podmínkách socialistického státu.“ Tento text byl napsán jako předmluva k publikaci Vodohospodářská
výstavba Jižní Moravy [2].
Druhý text jako by zasněně hleděl na historické obrazové materiály dokumentující lužní krajinu před vodohospodářskými úpravami: „ … bývala to prvořadá specialita jižní Moravy: Dyje se Svratkou a Jihlavou na západě a Morava v jihovýchodním úvalu. Za jarních vod to dovedly být pořádné veletoky, ale v létě se už jen líně
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Obr. 3. Když se Dyje na jaře rozlila do své nivy, mohlo se zdát, že zde již tehdy stála
vodní nádrž

protahovaly džunglí jihomoravského luhu. Řeky v dolním toku jsou vždy majestátné,
podsadité, životem poučené a vyrovnané matróny a širokými, hlubokými a někdy
zlovolnými vodami. Pravý opak těch neposedných čiperek, hopsajících bláznivě přes
oblázky a balvany v podhorských kaňonech. Takových máme u nás dost, ale matrón
už mnoho není. Všechny jsme je zkanalizovali…“ Tento text napsal jako předmluvu
ke své knize Sbohem, staré řeky fotograf Miloš Spurný [3]. A toto své krédo dokázal pravě Miloš Spurný nenapodobitelně zachytit na svých snímcích širých niv
s rozptýlenými vrbami, lužních lesů v časném předjaří, zeleného ticha, pohádkového světa krajiny mokřadů nebo neproniknutelné divočiny „moravské Brazílie“.

PRVNÍ VODNÍ STAVBY – MLÝNY A MOSTY
Jeden pohled je striktně technokratický, druhý bytostně emotivní. Nechávám
na čtenáři, aby si vytvořil vlastní rovnováhu mezi těmito názory.
V předešlých odstavcích jsme popsali vývoj vodního hospodářství přímo
v ploše vyjmenovaných nádrží, pokud se zaměříme na jejich povodí, musíme
se vrátit na úplný začátek, který v naší lokalitě leží zřejmě někde na konci 12. století. Někdy se také nevyhneme nutnosti zmínit související skutečnosti z „širšího“ povodí řeky Moravy. V tomto období dochází k osídlení rozsáhlých území
v povodí moravských řek, a to především v hornatějších oblastech, ale například i v dolním Podyjí. V průběhu této kolonizace byly vykáceny rozsáhlé plochy
lesů na horních tocích řek, což mělo za následek změnu vodního režimu. Velké
odlesnění krajiny tedy nezůstalo bez následků ani v oblasti soutoku řek Dyje,
Svratky a Jihlavy. Archeologické průzkumy potvrzují zánik hustého osídlení
na vyvýšeninách v inundaci i nízko položených sídlišť, zakládaných těsně nad
inundací, které se díky růstu intenzity povodní staly neobyvatelné [4]. Zřejmě
právě v této době začali obyvatelé dolního toku řeky Dyje, Svratky a Jihlavy přemýšlet, jak zamezit častým povodním a řeky spoutat.
První psaná zmínka o povodních pochází z roku 1244 a pojednává o vyrovnání sporů mezi Sigfridem Sirotkem a velehradským klášterem. Oznamuje se
zde, že Sigfrid Sirotek vystavěl na svém majetku v Bulharech mlýn, který vzdouváním vody v době záplav působí škody na polích, loukách a lesích vesnice
Přítluky, majetku kláštera velehradského [4]. Tento zápis nás informuje nejen
o tom, že ve 13. století byly záplavy na Dyji zřejmě běžné, ale také o tom, že nejpozději v této době vznikaly první vodní stavby na sledovaných vodních tocích.
Jejich počet se postupně zvětšoval a v pozdějších záznamech se hovoří již
o deseti mlýnech a k nim příslušným vzdouvacím stavbám. Jednalo se o mlýny
v Novosedlech, Drnholci, Mušově, Dolních Věstonicích a Nových Mlýnech, dále
o Panenský mlýn mezi Novými Mlýny a Nejdkem a o mlýny v Nejdku, Ladné,
Břeclavi a Ramšpurku [4].
Mlýny obecně patří k jedněm z nejstarších vodních staveb. Energie vody byla
po lidské a zvířecí jednou z prvních, kterou dokázal člověk použít a úspěšně
přeměnit v mechanickou práci. Díky specifickým hydrologickým poměrům
byl vodní pohon o malých výkonech na Moravě (i v Čechách) velmi rozšířen.

Archeologické nálezy ukazují, že již v neolitické době používal člověk zařízení
na mačkání zrn. Od 2. století před naším letopočtem se pro jejich pohon již využíval nový vynález vodního (kolového) mlýna. Do Evropy se ale dostal až s křížovými výpravami z Orientu. Na našem území kladou historikové vznik vodou
hnaných mlýnů do 8. století. Vodní kolo ale nepohánělo jenom mlýny. Vodní
energie byla využívána také pro pily, stoupy, olejny, brusírny či hamry. Velký
rozvoj mlýnů a využívání vodního kola začalo za Karla IV, který vydal zákon na
podporu mlynářů. Od 16. století již nebylo vlastnictví mlýnů výsadou pouze
panovníka, šlechty, církve či měst, ale mlýny podle možnosti stavěli i poddaní
a svobodní. Z hlediska výkonu nebylo možné postavit vodní mlýn kdekoliv,
pokud byl spád nedostatečný, musel být na vodoteči zbudován jez. Typickou
konstrukcí byl dřevěný jez, jeho vnitřní prostor byl vyplněn velkými balvany
a jílem, aby vznikl vodotěsný blok. Dubové piloty a dubové desky příčných
stěn měly životnost až 100 let. Borové nebo modřínové obložení horní částí
jezu snadno poničila velká voda, za příznivých podmínek ale vydrželo až 20 let.
Obdobné jezy dodnes nalezneme třeba na řece Dyji pod Vranovskou přehradou. Provoz mlýna taká vyžadoval zaručený průtok, proto bylo nutné nad mlýnem někdy zbudovat retenční nádrž. V ní se postupně shromažďovala voda,
která pak byla vypouštěna v době mletí pro zajištění dostatečného průtoku.
Naše mlynářství patřilo od začátku k evropské špičce. Je nemálo technických zlepšení, která zavedli právě naši mlynáři a sekerníci. Podle jejich vzoru se
také pro určitý mlecí systém staršího vzoru vžil obecný termín „české složení“.
Zhruba v polovině 19. století se i v našem mlynářství objevil nový typ mlýnu
s tzv. uměleckým či americkým složením. Mimo české a umělecké složení se
u nás vyskytovalo ještě tzv. kašové a francouzské složení.
Na osudu vodních mlýnů se pravidelně podepisovaly každoroční povodně
a dalším vážným nebezpečím byl oheň. Při provozu mlýnů plných dřevěného
zařízení vznikalo množství moučného prachu, což tvořilo snadno vznětlivou
směs. Konec vodních mlýnů ale nakonec v 19. století přivodilo rozšiřování parního stroje. Ránu z milosti jim pak uštědřilo zavedení elektrického pohonu.
V roce 1925 se na našem území nacházelo ještě více než 11 tisíc mlýnů, do roku
1989 jich nepřežila ani padesátka [5].
S vodními toky jsou od nepaměti spojeny také mosty, umožňující jejich překonání a propojení břehů cestní sítí. Pozoruhodné jsou nejen mosty na velkých
řekách, ale zajímavé stavby najdeme na říčkách i potocích. Příkladem může být
most v Náměšti nad Oslavou. Podle kroniky „most stavěly šelmy bezprsté“, což
byly mladí poddaní, kteří se raději sebepoškozovali, než by dvanáct let sloužili
na vojně. Těchto laciných pracovních sil bylo asi 550. Most byl budován okolo
roku 1730. Je osazen dvaceti sochami a má sedm oblouků. Barokní silniční most
nalezneme také ve Žďáru nad Sázavou. Z iniciativy kláštera pod Zelenou Horou
byl postaven v roce 1761. Je osazen osmi barokními plastikami, a proto se mu
v době hospodářské krize přezdívalo „U osmi nezaměstnaných“. Zcela moderní
je naopak lávka pro pěší ve Švýcarské zátoce Vranovské přehrady. Můžeme
obdivovat úspěšné inženýrsko-technické dílo moravských projektantů citlivě umístěné do krajiny. Mostovku dlouhou 252 metrů drží visutá konstrukce
podepřená 28 metrů vysokými pylony ve tvaru písmena A. Pokud se vydáme
více na sever, narazíme na zajímavý renesanční most na jednom ze šesti ramen
řeky Moravy v Litovli. Kromě tohoto mostu zde napočítáme dalších 170 lávek,
mostů a brodů, a proto se Litovli přezdívá „Moravské Benátky“. Janský most z let
1500–1592 je dlouhý 57 metrů a tvoří ho šest oblouků. Jméno dostal podle
sochy umístěné uprostřed mostu – sv. Jana Nepomuckého, patrona mostů, mlynářů i proti nebezpečí vody. V Evropě napočítáme na třicet tisíc soch Jana
Nepomuckého a většina z nich je umístěna právě na mostech [5].
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Obr. 4. Jedním z jezů, který se do dnešního dne zachoval v téměř nezměněné podobě,
je jez Devět mlýnů

ZAVLAŽOVACÍ A MELIORAČNÍ PRÁCE
Na konci 18. a začátku 19. století se zhoršovala povodňová situace a neudržitelný
stav přinutil začít pracovat na ochraně a plánovitém pěstování lesa. Díky tomu
se začala výměra lesů postupně zvětšovat a stejně postupně docházelo i ke stabilizaci vodního režimu dolního toku řek. Přesto se ještě v pamětech rolníka ze
Staré Břeclavi Martina Louckého (*1840, †1918) z druhé poloviny 19. století dovídáme, že léta 1850–1880 byla považována za velmi mokrá a že pole v trati Padělky
bývala až z poloviny pod vodou a na cestách a částech polí stávala voda po celý
rok. Proto byla část polí ponechána na louky, ale i z těchto luk se jen málokdy
podařilo sklidit seno. Ze záznamů břeclavského vrchnostenského úřadu se dovídáme, že v roce 1837 bylo na katastru obcí Břeclav, Stará Břeclav, Ladná a Lanžhot
celkově zatápěno 2 567 hektarů, z toho připadlo 1 711 hektaru na lesy, 690 hektarů na louky, 148 hektarů na pastviny a 18 hektarů na pole. Inundace v celém
údolí Dyje pod Břeclaví činila 15 360 hektarů. O špatné situaci svědčí i skutečnost, že když bylo z knížecí milosti darováno obci Žižkov 21 hektarů luk, obec
louky vůbec nevyužívala, protože stály většinu času pod vodou, „což je smutné“,
jak se uvádí v pozdějším návrhu na odvodnění této lokality [4]. Průtoky byly také
značně rozkolísané a záplavy se střídaly s obdobími sucha. Zatímco za povodní
se voda rozlévala do široké krajiny, nestačila podle záznamů ze suchého období
let 1834 až 1836 ani všechna voda z celého řečiště na roztočení mlýnů.
Se sílícím narušováním vodního režimu začala vznikat opatření sloužící nejen k odvedení přebytečné vody v období záplav, ale také k zavlažování pozemků v suchých obdobích. Můžeme mluvit o prvních melioračních
stavbách. Existují záznamy o odvodňovacích příkopech zřízených v 19. století magistrátem v Podivíně na městských loukách nebo o odvodňovacích
příkopech udržovaných obyvateli Mikulčic a Moravské Nové Vsi ve prospěch
zlepšení odtokových poměrů a odvedení rozlitých vod řeky Stupavy (dnešní
Kyjovka). Tyto příkopy jsou vyznačeny v indikačních skicách z roku 1827. Tyto
projekty samozřejmě neřešily příčinu problému a snažily se pouze napravit
jejich dopady. Z tohoto pohledu stojí za zmínku projekt vídeňského inženýra
J. Hobohma, který navrhoval zakládání příkopových sítí v pramenných oblastech, které by zpomalovaly odtok a zmenšovaly unášecí sílu vody [6]. Tento
projekt, který jako jediný řešil zadržení vody v krajině, a můžeme ho považovat za progresivní i z našeho současného hlediska, se bohužel neprosadil.
Naopak je v učebnicích zemědělství, vydávaných na počátku 19. století pojednáváno o způsobech zúrodňovaní takzvané „plané půdy“, velká pozornost byla
věnována vysoušení bažin a melioracím. Přirozený vodní režim krajiny tak byl
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Obr. 5. Historický mlýn v Břeclavi kolem roku 1912

nahrazován zrychleným odvedením vody z krajiny a jejím náročným navracením pomocí závlah v době sucha. Na počátku rozsáhlých melioračních projektů stojí lichtenštejnská dominia. Jejich přínos pro rozvoj celé oblasti lze srovnat s činností Schwarzenberků na jihu Čech nebo Palffyovců na sousedním
Záhoří. Lichtenštejnská panství začínají se soustavnými melioracemi po polovině 19. století, zejména však od 70. až 80. let. Toto období se shoduje se zrychlením odtoku a zvýšením eroze v souvislosti s rušením rybníků, což mohlo být
také jedním z důvodů zvýšené potřeby melioračních prací. Díky cílevědomé
práci byly na počátku 20. století na všech pánských loukách a v lužních lesích
vybudovány systémy zavlažovacích a odvodňovacích kanálů. Záhy ale byly lichtenštejnské majetky v roce 1919 vyvlastněny, meliorační soustavy přestaly být
udržovány a rychle ztrácely svoji funkci [4].
Dalším podnětem pro meliorační práce, zejména na orné půdě, bylo poskytnutí státních a zemských podpor a ustavení zemědělsko-technického úřadu
v roce 1887. Zpočátku byly meliorace na zemědělské půdě realizovány pomocí
otevřených příkopů opevněných kůly a svazky klestu, brzy se ale prosadila takzvaná „anglická drenáž“, která využívala trubky z pálené hlíny. Tyto technologie značně zrychlily budování melioračních staveb, v období let 1887 až 1930
tak mohlo být na Moravě provedeno každoročně tisíce hektarů odvodnění
a desítky až stovky hektarů závlah, které se nejvíce soustředily právě do jižní
oblasti. V období let 1930 až 1937 využil podnikatel Jan Baťa plánovaný projekt
hlavního závlahového kanálu k vybudování plavebního a závlahového kanálu
známého dnes pod názvem „Baťův kanál“. Na tuto aktivitu však již nenavazovala tvorba nutných závlahových detailů a k dalšímu rozvoji melioračních
prací dochází až po roce 1947, kdy se impulzem stalo katastrofální sucho, které
postihlo rozsáhlá území na jižní Moravě. Po tomto roce bylo vybudováno tři tisíce
hektarů závlah mezi Uherským Hradištěm a Hodonínem a zejména velkoplošný
závlahový systém Krhovice–Hevlín, jehož výstavba byla zahájena v roce 1952.
Jednalo se vesměs o náhonové závlahy, které brzy přestaly vyhovovat svému účelu,
a není proto divu, že už v roce 1965 bylo nutné provést jejich rekonstrukci, která
změnila koncepci závlah na podzemní tlakový rozvod závlahové vody [7]. K dalšímu
rozvoji závlah dochází až s vybudováním vodního díla Nové Mlýny.

PLAVBA A UMĚLÉ VODNÍ TOKY
Baťův plavební kanál není první plavební cestou na sledovaném území. Na
území Moravy potvrzují historické dokumenty, že malé lodě pluly po řece
Moravě až k ústí Bečvy. Moravský zemský sněm dbal již v 16. století ve svých
usneseních na to, aby lodím a vorům na řece nepřekážely jezy: „O plavení dříví
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na řece Moravě, když se zvodní, na tom jsme se usnesli, aby všichni, kteří stavy na řece
Moravě mají, to opatřily při velké vodě, aby se volně plavati mohlo, a to jmenovitě od
sv. Václava příštího pod základem 100 kop grošů, aby je k zemi dal, kdož by neopatřil,
aby se plaviti dalo, jak se svrchu píše.“ Na zasedání Moravského zemského sněmu
v roce 1653 se pak moravští stavové usnesli nejen na splavnění řeky Moravy, ale
i na jejím propojení s řekou Odrou. Toto usnesení je možno považovat za první
zmínku o vybudování průplavu Dunaj–Odra. Zvláštním druhem vodní dopravy
byly pak přívozy, které sloužily k přepravě napříč vodním tokem. Ve středověku
bylo právo přívozu předmětem privilegií, od poloviny 19. století byly přívozy
provozovány také obcemi nebo soukromníky.
Závlahové a plavební kanály můžeme zařadit mezi umělé vodní toky. Tyto
stavby, ke kterým můžeme přidat také vodovody a akvadukty, jsou známé již
z dávné minulosti. U nás se první objevují od 14. století v Čechách. Na Moravě byl
první vybudován tzv. Cvrčovický náhon vedoucí z řeky Jihlavy a sloužící k napájení Pohořelických rybníků. Mezi další významné stavby ve sledované oblasti
patří Dyjsko-mlýnský náhon. Někdy je také nazýván Krhovicko-jaroslavský
náhon nebo Mlýnská strouha. Patří mezi nejstarší a největší dochované mlýnské náhony v České republice. První písemné záznamy se zmiňují o tomto
náhonu již v roce 1302. Jedná se o 31,6 km dlouhé vodní dílo, které odbočuje
z řeky Dyje u obce Krhovice a vrací se do ní pod rakouským městem Laa an der
Thaya. Stávající podobu má náhon od 30. let 19. století, kdy byl k rakouskému
městu Laa an der Thaya prodloužen od obce Dyjákovice, kde původně končil.
V zájmovém území se nachází ještě jedna stavební památka, dokumentující
mistrnost našich předků. Jedná se o plavební kanál Suchý–Šmelcovna u Boskovic
na Drahanské vysočině. Plavební kanál překonává rozvodí říčky Bělé a říčky
Punkvy. Jeho celková délka činí 8,08 km a zcela jistě se náročností výstavby
vyrovná mnohem známějším šumavským plavebním kanálům. Zdá se, že je
oproti nim výrazně starší, ale jeho vznik není přesně znám. Byl vystavěn v době,
kdy byly v okolí středověkého města Boskovice zcela vytěženy lesy, a měl zprostředkovat dopravu dřeva ze vzdálenějších ještě zaledněných částí Boskovického
panství. Je pravděpodobné, že k tomu došlo za panování šlechtického rodu
Ederu ze Štiavnice, tedy kolem roku 1550. Tato skutečnost by ho zařadila k nejstarším stavbám tohoto typu u nás. Kanál, který umožňoval plavbu klád až do délky
12 m, byl naposledy v provozu ještě před rokem 1800, pak byl rozebrán dřevěný
žlab v kaňonu a plavba dřeva ze Suchého do Boskovic definitivně skončila [5].
Zajímavým umělým vodním tokem, resp. spíše umělou vodní plochou, byl
tzv. kačeník (nebo též kačenárna). Kačeník je v principu velká stabilní past sloužící k odchytu vodního ptactva. Jedná se o malý obdélníkový rybníček, jehož
rohy jsou protaženy do tvaru úzkých, zakřivených kanálů. Nad těmito kanály
byly nainstalovány sítěné chodby končící prostornou vrší, zabraňující ptákům
v návratu. Kanály s pastmi musely být nejméně čtyři, protože kachny se nerady
pohybují proti větru. Proto bylo nutné, aby alespoň jeden kanál byl vždy orientovaný v jeho směru. Základní podmínkou úspěšného lovu divokých kachen
v kačeníku bylo jeho správné umístění v krajině, které bylo dlouho předem zvažováno, protože stavba kačenárny byla finančně nákladná.
A jak zařízení fungovalo? Lákavci, ochočené volavé kachny, přilákaly své letící
divoké družky hlasitým voláním k zapadnutí na rybníček. V některých podzimních dnech přebývalo na malém kačeníku až neuvěřitelných 16 000 kachen.
V době lovu byli lákavci pomocí zrní a pískání přilákáni na odchytová ramena.
Protože vodní ptactvo je velmi družné, následovaly divoké kachny lákavce až
do sítěné chodby. Odtamtud pak bylo snadné kachny nahnat do vrše na jejím
konci, zatímco volavým kachnám bylo umožněno chodbu opustit. Dalšími
pomocníky při lovu byli malí lovečtí psi rezavé barvy, kteří měli připomínat
lišku. Účinnost kačeníku byla mimořádná; do čtyř na jižní Moravě bylo v 18. stol.
ročně pochytáno až 25 000 kusů kachen a dalších vodních ptáků.
Pozůstatky kačeníku nalezneme u Dyje poblíž obce Ladná nebo na slovenském břehu Moravy u obce Kopčany. Ve velmi dobrém stavu se dodnes zachoval kačeník, který před 300 lety vybudovali páni Želečtí nedaleko Moravského
Písku a který sloužil až do konce 2. světové války [8].

POČÁTKY SNAHY O REGULACI ŘEK
Meliorační práce řešily následky, ale neodstraňovaly příčiny nepříznivé situace. Proto byly souběžně vyvíjeny snahy o soustavnou regulaci dolních toků.
Tyto snahy se opakovaně objevují již od 17. století. Plány regulace byly z různých důvodů zamítány a znovu zdůvodňovány. Jedním z nejabsurdnějších zdůvodnění bylo například, že regulaci je nutné provést „již pro věc samu“. Toto
zdůvodnění snad nejlépe ilustruje tehdejší snahu o „vítězství rozumu nad přírodou“. V argumentech proti regulaci se často objevuje upozornění na příliš
velké břemeno pro zemskou pokladnu, ale také argument, že zrychlení odtoku
v horní části úvalu by zvětšilo nebezpečí záplav na dolním toku Dyje a také,
že rychle odvedená voda bude v krajině chybět. Významný byl postoj lichtenštejnských dominií, která dokládají, že regulace by byla spojena s „obrovskými
oběťmi na půdě a na rozsáhlých plochách krásného lužního lesa“ a že staleté
porosty dubů, jilmů a jasanů, vyrostlé ve vlhku a každoročně zaplavované, by
musely nutně uschnout po tak podstatném odvodnění, jaké by regulace znamenala [6]. Je smutné a zarážející, že tyto přístupy, z dnešního pohledu velmi
moderní, byly při novodobých návrzích regulací v druhé polovině 20. století
výrazně opomenuty.
Nejstarší regulační návrhy na jihu Moravy se datují do 17. století a byly spojeny s plánem na vybudování dunajsko-oderského průplavu. Tyto návrhy oživil v 80. letech 19. století moravský zemský rada Tomáš Noska, ale ve své době
nebyly tyto plány realizovány. Na Dyji sahají první plány na regulaci do 18. století. V letech 1777 až 1796 proběhlo rozsáhlé mapování Dyje a jejích mlýnských
náhonů, na které navázala debata o možnostech úprav řeky. Po realizaci některých dílčích úseků, například hraniční řeky Dyje mezi obcemi Tasovice a Nový
Přerov, přišly na řadu plány komplexní úpravy toků. Jak se můžeme dočíst
v oznámení místním vrchnostenským úřadům z 18. března 1830, byl vypracováním obdobného plánu pověřen Michael Schwender – architekt Provinčního
stavebního ředitelství v Brně. Schwenderovy návrhy vyvolaly velkou polemiku,
a tak byl v dubnu roku 1864 pověřen lichtenštejnský okrskový inženýr Josef
Poppelák, aby prozkoumal a přepracoval návrh regulačního projektu. Výsledné
projekty se ale v mnohém shodovaly, jejich cílem bylo zejména odvést co nejrychleji vodu z krajiny. I když v průběhu jednání vznikaly obavy, že po takové
úpravě bude vody zase málo, nikdo nebral v potaz nic jiného, než zajištění vody
k pohonu mlýnů [6]. Až na výjimky nikdo neuvážil, jaký má taková regulace
vliv na vodní režim krajiny a zda nezapříčiní její vysoušení. Přesto, že komplexní
úpravy nebyly ještě realizovány, pokračovaly úpravy toku dílčími kroky na konci
19. i začátku 20. století. Jejich negativní vliv se bohužel začal skutečně projevovat. V roce 1936 jsou v Lidových novinách uveřejněny dva články profesora
Vladimíra Úlehly o melioračních pracích, které zvyšují účinky neobyčejných
such v posledních letech a mají za následek ničení vegetace a začátek pouště
v moravském úvalu. Podle obsahu obou článků spočívá vina v neuvážených
regulacích řeky Moravy, které působí snížení hladiny spodní vody a nemožnost
přirozených inundací. Jeden z článků končí: „Ať se vrátí jezy a nadzvednou hladinu
spodní vody. Ať se záplavě inženýrsky zvládnuté a nastřádané umožní, aby napojila
louku a zároveň ji pohnojila splavenou pouští. Pak by se mohlo vrátit, co bývalo: šťavnaté louky s trojí úrodou do roka, na kterých se k podzimu dopásala i stáda dobytka,
koní a srnek. Nechť se odstraní návratem k přirozenému stavu vše, co oslabuje naši
zemi v jejím, beztak těžkém zápase s pouští, s postupujícím pozemským vysýcháním.“
Na tyto myšlenky reagoval pátečník Zlín 21. 2. 1936 článkem „Závlahy budou
zúrodňovat pozemky na březích Moravy – Význam závlahového a plavebního
kanálu pro meliorační práce v moravském úvalu“, kde se mimo jiné píše: „I když
situace není tak tragická, jak je v článcích líčena, a nedostatek vláhy není možno přisuzovati jen regulačním pracem na řece, nýbrž v první řadě abnormálně malému množství srážek, je skutečností, že regulace řeky byla dříve prováděna příliš jednostranně
a mnoho tvrzení z uvedených článků bylo by ještě před dvěma roky pravdou.
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Obr. 6. Na lichtenštejnské lesnické mapě z roku 1844 vidíme oblast mezi Novými Mlýny
a Bulhary, můžeme si všimnout podkovovitého říčního ramene dnes známého jako
Křivé jezero (Moravský zemský archiv)

Situace se však v poslední době velmi změnila, neboť odpovědní činitelé a samo
ministerstvo zemědělství vzali si za úkol odstraniti vady, vzniklé regulačními pracemi,
jejichž cílem bylo v první řadě odstranění nebezpečí jarních záplav odváděním povodňových vod a zabránění vzniku velkých hmotných škod na úrodě, pozemcích, lidských
obydlích a komunikacích.
Vše to je již dva roky cílevědomě prováděno, ne ovšem návratem k přirozenému
stavu, nýbrž ve spojení s pracemi, které mají pro celou Moravu a samozřejmě i pro celý
náš stát velkou národohospodářskou cenu. Bylo totiž přikročeno k provedení skutečně
melioračních projektů ve spojení se zařízením plavební cesty pro lodi.“
Je tedy zřejmé, že opět převážil technicistní pohled nápravy negativního
vlivu stávajících úprav budováním úprav nových, a tak se v časopise Rybář
z roku 1935 můžeme dočíst jenom povzdechnutí: „A rybáře až srdce bolí, vidí-li,
že stará ramena, vznikající ze staré řeky vyrovnáváním, tj. vyhlubováním nového, rovného toku, nejsou nikde nechávána ve spojení s tokem, jako jest tomu na příklad na
Labi u Kolína. Tyto staré úseky jsou na obou koncích oblouku zasypávány materiálem
narýpaným v novém řečišti a rybám se tak bere možnost, aby v nich našly přirozené
úkryty, pastviny a trdliště. Leč nejhorší při celé věci je, že se vlastně regulace provádí jako
součást velkého regulačního a závlahového plánu. V této době nezaměstnanosti musí
každý podobnou velkou stavbu vítat, ale my, rybáři, při tom slušně žádáme – vezměte
zřetel nejen na to rozvážení zboží, ale také na to, že v té vodě jsou ryby, které též chtějí
žít. Že zregulováním řeka nezíská na zevnějšku, je jisto. Dosud to byla taková klidná,
milá řeka, která si sice také uměla vyhodit z toho svého vodního kopejtka, ale jakmile
z ní udělají rovný tok, bude to již jenom moravský zemský kanál.“

KOMPLEXNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY
Komplexní vodohospodářské úpravy byly na jižní Moravě realizovány v 70.
a 80. letech 20. století. Provedené úpravy v podstatě reprezentují stav, který
můžeme na dolní Dyji, Svratce a Jihlavě nalézt dodnes. Pokud se podíváme
na mapu znázorňující území údolní nivy dolního toku řek, vidíme řeky s široce
vyvinutou údolní nivou. Vymezení je dáno hranicí říční terasy, tedy územím,
které můžeme definovat jako historicky maximální rozsah údolní nivy. Obce
jsou v této lokalitě umístěny tak, že zástavba se udržela za hranicí nebo těsně
na hranici této říční terasy, tedy mimo potencionální dosah rozlivu povodní.
Výjimku tvoří město Břeclav, které svou zástavbou zatarasilo téměř celou levobřežní a část pravobřežní nivy řeky Dyje. Tato lokalizace města byla historicky
umožněna částečně přirozeným a částečně lidskou činností posíleným odklonem povodňových průtoků směrem na pravý břeh Dyje, kde významná část
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povodňových průtoků obtékala Břeclav pravobřežní nivou. Je zřejmé, že i dnes
se protipovodňová opatření v oblasti váží zejména k městu Břeclav. Cíle bylo
dosaženo jak regulačními úpravami řek, tak retencí vody v poldrech a průtočných inundacích. V úseku pod vodním dílem Nové Mlýny je povodeň nejdříve
odkloněna přes sto osmdesát metrů dlouhý boční přepad do prostoru levobřežní inundace pod jezem Břeclav, odtud pokračuje přes Horní les a zpět do
Dyje se vrací až pod Břeclaví [7]. Pokud toto odlehčení nestačí, začíná se plnit
Přítlucký poldr na levém břehu. Z něho voda pokračuje průtočnou levobřežní
inundací a je plánováno její převedení kolem Břeclavi, tzv. severním obtokem.
Těsně před Břeclaví je možné část průtoků z hlavního koryta přesměrovat do
odlehčovacího ramene směrem na Poštornou. Všechny povodňové vody se tak
setkají až pod městem Břeclav a ve městě nezpůsobí škodu. Vodohospodářské
úpravy tak v podstatě napodobily přirozený průběh povodně v historické říční
krajině. Když srovnáme současné zátopové území s rozsahem říční terasy, zdá
se, že rozsah zatápěné nivy zůstal téměř beze změny. Jak bylo řečeno, vodohospodářské úpravy dokonce respektují převod části povodňových průtoků
levobřežní inundací. Pokud se ale podíváme na četnost zatápění nivy, zjistíme,
že levobřežní údolní niva oddělená od hlavního toku ochrannými hrázemi je
zaplavována až od průtoku Q15 a pravobřežní dokonce od průtoků Q100. Tato
situace se projevuje negativně nejen na zdraví krajiny údolní nivy, ale potencionálně ohrožuje i vlastní protipovodňovou ochranu. Údolní niva přestává být
vnímána jako zátopová oblast a začínají do ní pronikat stavební aktivity. V lesních a lučních komplexech zaniká síť kanálů zajišťujících plynulý odvod povodňové vody a je velmi těžké odhadnout chování vody v inundaci během i po
odeznění povodňových průtoků. Je zřejmé, že pro správnou biologickou ale
i vodohospodářskou a protipovodňovou funkci údolní nivy je nutné v územním i vodohospodářském plánování chápat nivu jako neoddělitelnou součást
říčního systému a naopak se snažit vracet údolní nivě dynamický vodní režim
periodických záplav. Inundační území tak budou lépe „připravena“ i na katastrofické povodně, které nás bohužel potkávají stále častěji.
V tomto směru se neobejdeme bez poznatku hydrologie – vědy, která se systematicky zabývá poznáním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě. Bouřlivý
rozvoj hydrologie nastal již v 18. a 19. století. Výčet historie vodního hospodářství by nebyl úplný, pokud bychom nepřipomněli, že první srážkoměrná stanice
byla instalována již v roce 1803 v Brně, čímž o jeden rok předběhla srážkoměr
v Praze na Starém Městě.
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... zatopené dědictví
Začalo to zvědavým zamyšlením při pohledu na rozsáhlé hladiny vodních
nádrží, které generovalo otázky, co všechno zmizelo přehrazením vodních
toků, co všechno se změnilo zaplavením území…, jak se žilo a hospodařilo
v nivách neregulovaných řek? Jak vypadala krajina a příroda v místech, dnes
zalitých hektolitry vody? Jaké příběhy pradávných i nedávných časů byly

rozplaveny vodou zadrženou přehradními zdmi? Co se stalo s množstvím
nezapomenutelných míst a jedinečných přírodních biotopů?
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
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POHLED DO DNES ZATOPENÉHO ÚDOLÍ ŽELETAVKY

Fotograﬁe pochází ze série diapozitivů, které byly pořízeny bývalým Místním odborem Národní jednoty pro jihozápadní Moravu
v letech 1928–1932 před zánikem obce Bítov (archiv diapozitivů obce Bítov).
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dědictví jižní
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22/ Změny využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží
54/ Jak stavby jihomoravských nádrží ovlivnily společenstva vodních a mokřadních rostlin
68/ Rozhovor s doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc., českým krajinným ekologem

