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Abstract: The 150th anniversary of J. J. Jahn, Professor of Geology at the Czech Technical University in Brno, is commemorated, and his merits on the planning and design of the Vranov Dam are
discussed brieﬂy. This dam is now 80 years old, and in 1935 it was the biggest and highest dam in
Czechoslovakia. The selection of the dam site is shortly discussed as an exemplary study of engineering geology.
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V roce 2015 uplyne 150 let od narození a 81 let od smrti Jaroslava Jiljí Jahna (1865–
1934), profesora brněnské techniky a geologa s neobyčejně širokými zájmy, který se
věnoval trvale řadě praktických problémů a úkolů geologických věd. Tato pozoruhodná, i když zřejmě často konﬂiktní osobnost („býval povahy vznětlivé a často bojovné“ – píše o něm R. Kettner), je neprávem v naší geologii opomíjena. Neuvádíme
však tuto poznámku proto, abychom rozebírali význam prof. Jahna, to udělala řada
pamětníků při příležitosti jeho skonu v roce 1934. Nejdůkladnější nekrolog je z pera
právě prof. Kettnera (KETTNER 1935) s kompletním seznamem publikací (nikoli však
i přečetných posudků a výzkumných zpráv). Neočekávaně jsme narazili na jeho
podrobnou studii o výběru stavebního místa pro přehradu na řece Dyji u Vranova,
která není v nekrolozích hodnocena a je v současnosti prakticky neznámá. Ani autor
podrobného přehledu geologického výzkumu Českomoravské vrchoviny (DUDEK
1958) neměl povědomost o existenci této práce a překvapením bylo pro něj zjištění,
že se Jahnova zpráva týká přímo centra jím studovaného území. Dokládá to, že si
nemůžeme být nikdy zcela jisti spolehlivostí a důkladností vlastní práce, ač se hodně
snažíme. Ve dnech, kdy od ukončení výstavby vranovské přehrady uplynulo 80 let,
si pozoruhodná Jahnova studie jistě zaslouží alespoň kratičkou vzpomínku.
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Úvahy o výstavbě řady vodních děl v hlubokém údolí Dyje mezi Frejštejnem
(Podhradí nad Dyjí) a Znojmem probíhaly již v rakousko-uherské monarchii; tehdy
se zamýšlela výstavba hned několika přehrad v tomto úseku Dyje. Oblasti u Bítova
a u Vranova nad Dyjí byly orientačně studovány (BECK 1910 a, b), lokalizace hráze
u Bítova však není v posudku zcela jasná, popis vranovské lokality je důkladnější.
Místo pro hráz je vybráno velmi vhodně a zdůrazněno je i neobyčejně příznivé uložení horninových komplexů, do nichž má být hráz zasazena (BECK 1910a, b, obr. 1, 2).
Přesto však nebyla tato lokalita zpočátku jednoznačně doporučena. Kromě Bítova
a Vranova nad Dyjí byla další vhodná místa navrhována nad Hardeggem (zátopné
území až k Vranovu nad Dyjí), jižně od Podmolí (zátopa až k Hardeggu) a vyrovnávací nádrž nad Znojmem (zátopa až k Devíti mlýnům), jak ukazuje mapa z počátku
dvacátých let (obr. 3). Je až neuvěřitelné, že vláda nově vzniklé československé
republiky, ač se jistě věnovala důležitějším – politickým záležitostem, se již v roce1919 zabývala budováním vodních děl na Dyji. Moravská zemská správa pověřila výběrem nejvhodnějšího místa pro výstavbu tehdy největšího přehradního díla
v Československu profesora České vysoké školy technické v Brně dr. J. J. Jahna.
Ten podal krátké dobrozdání (JAHN 1919) o vhodné lokalitě nad Vranovem nad Dyjí,
které se opíralo o starší studii dr. H. Becka. Plánovaná stavba vranovské přehrady
měla tedy více „geologických“ otců.

Obr. 1. Nákres geologie levého (1) i pravého (2) břehu Dyje nad Vranovem nad Dyjí v přehradním
proﬁlu (BECK 1910a).
Fig. 1. An outline of geologic setting of left bank (1) and right bank (2) of Dyje River in dam cross
section above Vranov (BECK 1910a).
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Obr. 2. Geologický proﬁl přehradním místem nad Vranovem nad Dyjí (BECK 1910a).
Fig. 2. Geologic cross section through the dam body above Vranov (BECK 1910a).

Obsáhlý Jahnův elaborát o vranovské lokalitě z prosince roku 1922 byl nalezen
v úplném provedení i s obrazovou dokumentací, mapou, nákresy, proﬁly a fotograﬁckými přílohami u jednoho občana ve Vranově nad Dyjí. Toto „geologické dobrozdání“ je podrobnou zprávou o výzkumu přehradního proﬁlu v místě navrženém
Moravským zemským stavebním úřadem, které je posunuto o 38 m proti proudu od
původního proﬁlu studovaného Beckem. Obsahuje výsledky podrobného studia zářezů (obr. 4) provedených na pravém i levém břehu Dyje a nových sond do údolního
dna. Jahn využil ve své studii i sondy provedené Beckem, ovšem s některými jeho
závěry a doporučeními polemizuje až zbytečně kriticky. V souboru 29 obrazových
příloh jsou i fotograﬁe údolí pod a nad přehradním místem (obr. 5 a 6) nebo velké
vrásové struktury pod budoucí hrází (obr. 5 a 7). Součástí elaborátů je i návrh na těžbu amﬁbolitů jako kameniva do betonu na pravém břehu Dyje nad hrází; lokalita je
ověřena 14 sondami.
Tato práce je významným příkladem kvalitní inženýrskogeologické studie, prověřené následnou výstavbou, a ve Vranově nad Dyjí se pravděpodobně nalézá její
jediný úplný exemplář (autoři tohoto článku vlastní pouze jeho kopii v elektronické
podobě), který pochází patrně z materiálů Správy vranovské přehrady. V písemnostech z pozůstalosti prof. J. J. Jahna, uložených v archivu České geologické služby
v Praze, se nachází jen neúplný průklep textu tohoto dobrozdání. Je tam však i několik dalších zajímavých zpráv o tomto přehradním místu, starší posudky dr. H. Becka,
oponentní posudek Jahnova elaborátu od prof. J. Woldřicha (WOLDŘICH 1925), i posudek ke starým kutacím pracím a jejich možnému vlivu na přehradní hráz J. Koutka (KOUTEK 1933). Profesor J. Woldřich provedl další sondy do údolního dna, kde
se snažil ověřit charakter styku amﬁbolitů a rul pod říčními sedimenty a zjistit přítomnost možných zlomů (obr. 8). Jako důležité se ukázalo zejména jeho doporučení
použít amﬁbolity ze Švýcarského údolí jako vhodného kameniva pro betonáž hráze,
na rozdíl od lokality uvažované Jahnem. Tento amﬁbolit byl při výstavbě skutečně
těžen a otevřen velkolomem o třech etážích.
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Obr. 3. Návrh vhodných přehradních míst na Dyji mezi Frejštejnem (Podhradím nad Dyjí) a Znojmem.
Autor neznámý.
Fig. 3. Proposed suitable dam sites on Dyje River between Frejštejn (Podhradí) and Znojmo. Unknown
author.

Obr. 4. Zářez v amﬁbolitu v přehradním proﬁlu na pravém břehu Dyje (JAHN 1922).
Fig. 4. A cutting in amphibolite in dam cross section on Dyje River left bank (JAHN 1922).

Zpráva uchovaná a „znovuobjevená“ ve Vranově nad Dyjí je geologicky i historicky důležitý elaborát, který si zaslouží skutečně pozornost, protože zejména její
obrazový doprovod (nákresy velké vrásové struktury, sond a zářezů na obou březích
řeky i řady dalších proﬁlů) a dobové fotograﬁe jsou cenným dokumentačním materiálem. Fotograﬁe údolí Dyje nad Vranovem a Jahnovy nákresy jsou také dokladem
vegetačních poměrů ve dvacátých letech minulého století, kdy byly údolní svahy
daleko méně zakryté lesními porosty než dnes.
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Obr. 5. Údolí Dyje pod projektovanou přehradní hrází u Vranova nad Dyjí (JAHN 1922).
Fig. 5. Dyje River valley below projected dam body at Vranov (JAHN 1922).

Obr. 6. Rozšířené údolí Dyje nad projektovanou hrází u Vranova nad Dyjí (JAHN 1922).
Fig 6. Broadened Dyje River valley above projected dam at Vranov (JAHN 1922).
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Obr. 7. Překocená vrása v rulách na levém břehu Dyje pod projektovanou hrází (JAHN 1922).
Fig. 7. An overturned fold in gneisses on Dyje River left bank below projected dam body (JAHN
1922).

Obr. 8. Přehled sond v údolí Dyje v přehradním proﬁlu provedených Beckem, Jahnem a Woldřichem (WOLDŘICH 1925).
Fig. 8. A sketch map of test pits in Dyje River valley carried out by Beck, Jahn and Woldřich in the
dam cross section (WOLDŘICH 1925).
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