
Staré Kníniãky b˘valy na bfiehu fieky Svratky pfiibliÏnû v mís-
tech, kde dnes stojí hotel Pfiehrada, ov‰em pod úrovní sou-
ãasné hladiny. Malebná vesniãka se rozprostírala v mírném
svahu na levém bfiehu fieky, pouze ‰kola a kovárna stály na
bfiehu pravém. Z pravidelnû se opakujících záplav mûly proto
radost pfiedev‰ím dûti, neboÈ fieka je v té dobû nepfiekonatelnû
odfiízla od „vzdûlávacího zafiízení“.

První historicky doloÏená zmínka o obci Kníniãky pochází
z roku 1373. V 17. století tvofiilo Kníniãky pouh˘ch 20 domÛ,
na konci 19. století v‰ak jiÏ mûla tato ves 97 ãísel a trvale zde
Ïilo 518 obyvatel. Ti se Ïivili pfieváÏnû zemûdûlstvím, proto
také vinafiské symboly v Kníniãském znaku, v pozdûj‰í dobû
pak pfiibylo obyvatel zamûstnan˘ch v brnûnsk˘ch továrnách.
AÏ do poãátku 20. století se obec utû‰enû rozvíjela. JiÏ zmiÀo-
vaná ‰kola, kterou s vesnicí spojoval dfievûn˘ most, byla vy-
budována je‰tû v roce 1906.

V roce 1936 zaãala v˘stavba pfiehrady a osud star˘ch Kníni-
ãek byl tak nadobro zpeãetûn. V té dobû ãítala obec 108 domÛ,
ve kter˘ch Ïilo 530 lidí. Ve vsi byla kaple, dva ml˘ny, pila,
hostinec, obchod a fiada fiemeslnick˘ch dílen. Kolem návsi stá-
ly nabílené domky s pfiedzahrádkami, vozovka ani chodníky
nebyly dláÏdûné. V obci nebyla kanalizace ani vodovod.

V̆ stavba nové obce byla zahájena na pozemcích „U luhu“
po obou stranách silnice z Bystrce do Rozdrojovic. KaÏd˘
z obyvatel Kníniãek si stavûl nov˘ domek ãi hospodáfiskou
usedlost sám, dostal k tomu úãelu parcelu o velikosti pozem-
ku ve staré obci a odstupné podle vyvlastÀovacího zákona.

Oficiální rozlouãení se starou obcí probûhlo 8. srpna 1937.
Slavnosti se zúãastnilo na 3 tisíce lidí. Na pamût této události
sloÏil ãestn˘ starosta hasiãské Ïupy Bohumil ·Èastn˘ báseÀ
„Na rozlouãenou“:

„Los tvrd˘, vísko, osudem ti souzen!
Má‰ vymizeti z místa, kde jsi stála,

kde po staletí, v radosti i Ïalu,
jsi pokolení celá vychovala! …“

Zkázu staré obce dokonala povodeÀ roku 1939, která zved-
la hladinu nedokonãené pfiehrady natolik, Ïe se vût‰ina domÛ
zbortila. Do dne‰ní doby zÛstal ze star˘ch Kníniãek zachován
jen pomník obûtem 1. sv. války, boÏí muka a hostinec Na
Padûlkách.

Staré Kníniãky
Projekt pro stavbu vodního díla u obce Kníniãky byl zpraco-
ván jiÏ za Rakouska-Uherska. Od vzniku âeskoslovenska pak
byla na celou pfiedpokládanou zátopovou oblast vyhlá‰ena
stavební uzávûra. Dlouholeté peãlivé zpracovávání a upfies-
Àování projektu vyústilo koncem dvacát˘ch let v zahájení
vodoprávního fiízení a fiízení o vyvlastnûní pozemkÛ. Vodo-
právní v˘mûr byl pak vydán 18. bfiezna 1929.

Aãkoliv obyvatelé Kníniãek byli se zámûrem stavby pfie-
hrady seznámeni jiÏ velmi dlouhou dobu, jednání o odhadu
a v˘kupu jejich majetku byla velice sloÏitá a plná sporÛ. Stav-
bou dotãení obyvatelé a instituce vznesli fiadu poÏadavkÛ, na
nûÏ muselo b˘t ve Vodoprávním v˘mûru reagováno. Z tûch
nejkurioznûj‰ích uveìme alespoÀ tento:

„K poÏadavku Státního památkového úfiadu, aby vodní hla-
dina v horní ãásti pfiehrady byla udrÏována na konstantní v˘‰i,
aby bylo umoÏnûno zrcadlení hradu Vevefií v ní, se nepfiihlíÏí,
jelikoÏ úãel díla je zcela jin˘,… a koneãnû téÏ proto, Ïe za nynûj-
‰ích pomûrÛ také Ïádného zrcadlení hradu Vevefií v fiece není.“

Samotná stavba byla zahájena v roce 1936. Investorem
stavby byl vodohospodáfisk˘ fond ministerstva vefiejn˘ch pra-
cí, 30 % nákladÛ pak hradilo mûsto Brno a 25 % zemû Morav-
skoslezská.

Pfiehradní zeì byla projektována v oblouku o polomûru 80 m
proti vodû, v nej‰ir‰ím místû je dlouhá 120 m a ãní do v˘‰e
34,5 m nad základy a 23,5 m nad hladinu fieky Svratky. ZadrÏí
aÏ 21 milionÛ krychlov˘ch metrÛ vody.

Stavba v‰ak rozhodnû neprobíhala bez potíÏí. Povodní
v roce 1938 jakoby chtûla fieka protestovat proti svému spou-
tání. VyÏádala si nejen znaãné ‰kody na rozestavûné hrázi,
ale i Ïivoty 3 lidí.

Plnû dokonãena byla stavba v roce 1941.
Celkov˘ rozpoãet stavby poãítal s náklady ve v˘‰i 44 mili-

onÛ korun. Skuteãn˘ náklad byl po dokonãení vyãíslen asi
na 59 milionÛ protektorátních korun (1943), a to vãetnû
komunikací a dokonãení jezu v Komínû. NárÛst nákladÛ byl
tedy zaznamenán ve v˘‰i 33 %, coÏ vzhledem k naru‰ení stav-
by dvûma povodnûmi (1938 a 1939) a pohnuté politické situ-
aci nebylo nijak dramatické.

S blíÏícím se koncem války pfiipravovali prchající nacisté
destrukci pfiehradní hráze, coÏ by mûlo nedozírné následky
pfiedev‰ím v níÏe poloÏen˘ch ãástech Brna. 26. dubna 1945
pfiíslu‰níci jednotek SS vytrhali dlaÏbu nad pfiepady a umís-
tili do koruny hráze 9 protitankov˘ch min. Jejich zámûrem
bylo nalákat sovûtské tanky na hráz a následnou explozí pak
naru‰it statiku hráze. Díky rozhodnosti a odvaze pfiehradních
zamûstnancÛ (zvlá‰tû pak hrázného Franti‰ka ·ikuly, jehoÏ
pamûtní deska se nachází v blízkosti hráze) se jim to nepoda-
fiilo. Zniãení nového mostu pod hradem Vevefií v‰ak jiÏ neby-
lo moÏno zabránit. Nebezpeãí trvalo aÏ do 7. kvûtna 1945,
neboÈ pfiehrada byla ostfielována z nûmeck˘ch tûÏk˘ch dûl
zakopan˘ch v okolních kopcích.

Po více neÏ 50 letech se Brnûnská pfiehrada ocitá opût
v ohroÏení. Tentokrát se v‰ak do kopcÛ v jejím okolí snaÏí
zakopat dálnice a s ní tisíce automobilÛ. Jestli jejich nápor
pfiíroda v okolí pfiehrady vydrÏí, není tak jisté.

Dvû stû metrÛ od místa, kde právû stojíte, by mûla vést ãtyfiproudá
dálnice, po níÏ by mûlo projíÏdût 22 000 aut dennû.

Automobil se tváfií jako neutrální dopravní prostfiedek. Ti, kdo
vydûlávají na jeho v˘robû a provozu, pochopitelnû hovofií jen o jeho
pfiednostech. V jejich reklamním pohledu je automobil rychl˘,
pohodln˘ a zaruãenû spolehliv˘. Automobil nás pr˘ veze cestou
pokroku. Obrovsk˘ vzestup poãtu automobilÛ v‰ak ve skuteãnosti
pfiinesl fiadu zmûn pro celou spoleãnost a váÏnû poznamenává také
ãlovûka. Nejsou to bohuÏel zmûny k lep‰ímu.

Automobil niãí vefiejn˘ prostor
Ulice na‰ich mûst se po vpádu automobilÛ staly Ïivotu nebez-
peãné. Z vefiejného prostoru urãeného pÛvodnû pro setkávání lidí
se stává místo pouhého rychlého míjení. Namísto mûstsk˘ch par-
kÛ máme parkovi‰tû. âlovûk si musí zvykat na to, Ïe vefiejn˘ pro-
stor je prostor krajnû nebezpeãn˘. Je to místo, kterému by se mûl
on i jeho dûti pro jistotu radûji vyh˘bat. Mûsta tak ztrácejí svÛj
pÛvodní smysl a stávají se pouh˘mi iracionálnû úzk˘mi hrdly
bránícími dal‰ímu rozmachu automobilové dopravy. Proto je

tfieba devastovat jejich centra silniãními prÛtahy a jejich okolí niãit
obchvaty a nov˘mi dálnicemi. Z dfiívûj‰í p˘chy mû‰Èanské civili-
zace se tak stávají pouhé fleky asfaltu obklopené nekoneãn˘mi
koloniemi garáÏí. Velké mûsto se tak stává moÏná místem pro roz-
voj fiidiãsk˘ch dovedností, stûÏí v‰ak místem pro rozvoj obãan-
sk˘ch ctností.

Automobil niãí krajinu
Pro potfieby houstnoucího provozu je krajina za Ïiva pitvána stále
dal‰ími pruhy stále ‰ir‰ích komunikací. Rozmanitost krajiny je
obûtována chirurgick˘m fiezÛm stavitelÛ dálnic, ktefií ji s pfiesností
na centimetry rozfiezávají, aby mohli extrahovan˘ povrch vyplnit
ãerstv˘m betonem. Naru‰ují tak celistvost krajiny, rozbíjejí pfiiro-
zené systémy ekologické stability a pfietrhávají pfiirozené vazby.
Namísto volné pfiírody a rekreaãních oblastí vznikají uniformní
asfaltové bûÏící pásy obklopené ‰ÀÛrou benzinov˘ch pump a pfií-
davn˘ch provozÛ. Po celém svûtû neúprosnû zatlaãují pÛvodnost
a v‰ude ji nahrazují prefabrikovanou uniformovaností. Zmûnili
jsme zastoupení pfiírodního a umûlého v krajinû. Volnû Ïijící zví-
fiata se stala jen ohroÏením plynulosti provozu. Zaãali jsme pro nû
proto budovat betonové prÛchody pod dálnicemi.

Auto pfiedstavuje ekologickou hrozbu
Automobil pfiedstavuje nejménû úãinn˘ zpÛsob znehodnocování
fosilních zdrojÛ energie. Pfiepravit jednu osobu ãi jednu tunu nákla-
du automobilem po silnici vyÏaduje v prÛmûru pûtkrát více energie
neÏ pfieprava po Ïeleznici. Automobilov˘ provoz se stále vût‰í mûrou
podílí na emisích skleníkov˘ch plynÛ, které vedou ke globálním
zmûnám klimatu. S rostoucím poãtem automobilÛ narÛstá i mnoÏ-
ství rakovinotvorn˘ch látek, jimiÏ jsou zamofiována okolí silnic
a parkovi‰È. Zvy‰uje se i obsah tûchto zplodin v otevfiené krajinû
i uvnitfi na‰ich mûst. Pfiitom fiidiãi platí jen zlomek v‰ech ‰kod na pfií-
rodû a na lidském zdraví, které sv˘m popojíÏdûním vyvolávají.

¤idiãi neplatí ‰kody, které pÛsobí
Jen v zemích Evropské unie zodpovídají roãnû v‰echny formy
dopravy za externality, tedy za ‰kody, jeÏ nebyly zaplaceny sv˘m
pÛvodcem, ve v˘‰i pfiesahující 150 miliard dolarÛ. Z tûchto nezapla-
cen˘ch ‰kod pfiipadá na silniãní dopravu pln˘ch 92 %, na dopravu
leteckou 6 %, na Ïelezniãní 1,4 % a na dopravu vodní zbyl˘ch 0,6 %.
Tyto ‰kody za fiidiãe v‰ak nakonec pfiece jen nûkdo zaplatí. âást

z nich zaplatí daÀov˘ poplatník bez ohledu na to, má-li vlastní auto.
Dal‰í ãást ãeká, aÏ ji zaplatí pfií‰tí generace. Právû vinou toho, Ïe
do nákladÛ na silniãní dopravu nejsou zapoãítány zdaleka v‰echny
‰kody pÛsobené automobily, vzniká mimo jiné dojem, Ïe Ïelezniãní
doprava je draÏ‰í neÏ doprava silniãní. Pokud bychom ‰kody pÛso-
bené záborem krajiny, dopravními nehodami, zneãi‰tûním vody,
vzduchu a pÛdy, nadmûrn˘m hlukem i dopravními zácpami pfiece
jen do dopravních nákladÛ zapoãítali, zjistili bychom, Ïe Ïádná zemû
není tak bohatá, aby si mohla dovolit omezovat Ïeleznici a rozvíjet
po v‰ech stránkách draÏ‰í dopravu silniãní.

Automobily zabíjejí nás a na‰e dûti
Studie Heidelberského prognostického ústavu zvefiejnûná v bfiez-
nu 1995 pfiedpokládá, Ïe pfii dosavadních trendech si automobilová
doprava v prÛbûhu pfií‰tích 35 let vyÏádá na celém svûtû zhruba
50 milionÛ lidsk˘ch obûtí. To je podstatnû více mrtv˘ch, neÏ kolik
si vyÏádala na v‰ech boji‰tích druhá svûtová válka. Nikdo ani nikdy
nespoãítá, kolik milionÛ zvífiat zahyne na silnicích pod koly auto-
mobilÛ. Pfiesto je rozvoj automobilismu vydáván za nositele pokro-
ku. Co je to vlastnû za pokrok, ke kterému se kráãí asfaltovou ces-
tou obklopenou hfibitovem s masov˘mi hroby?

Za co v‰echno vdûãíme automobiluKníniãská (Brnûnská) pfiehrada
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