
List opatření
Název opatření Překonání migrační bariéry VDNM II - střední

ID_RVT D_1119

ID_OP DY110021

Typ opatření Zabezpečení migrace

ID_Podtyp 1,9

ID_KO 22,23,26

Tok Dyje

TOK_ID 10100006

UPOVR_ID 41948000

Lokalizace zabezpečení migrace přes hráz VDNM II - střední

Ř. km správce 53.77 58.085

Ř. km ZMVH 45.9 48.1

Správce t. PMo

HMWB ano

Popis současného stavu:

Tento vodní útvar je tvořen prostřední novomlýnskou nádrží (VDNM II), 
samotná hráz nádrže netvoří migrační překážku, protože hladiny v na 
sebe navazujících nádržích jsou propojeny a udržovány na stejné úrovní. 
Migrační překážka je tvořena rozlehlou vodní plochou nádrže, netypickou 
pro říční ekosystém proudící vody řeky.

Zakrytí
Příčné objekty
Opevnění břehu
Opevnění dna
Směrová úprava

Popis navrhovaného stavu:

Cílem opatření je propojit řeku Jihlavu a Svratku s úsekem řeky Dyje pod 
nádržemi a umožnit následné propojení i na řeku Dyje nad 
nádržemi.Nádrže představují cizorodý prvek v říčním systému, je třeba 
hledat migrační cesty spíše obejitím nádrží, například využitím systému 
odvodňovacích kanálů vybudovaných za hrázovým systémem. Migrační 
trasa po levém břehu je napojena přímo na ústí řeky Svratky, rybí cesta 
po pravém břehu vytváří podmínky pro navázaní migrační trasy do řeky 
Dyje nad výše ležící nádrží a částečně je přes biokoridor původního 
říčního koryta, který jde napříč nádrží, napojena i na řeku Svratku. 
Celková předpokládaná délka trasy rybích přechodů je 11 km.

Délka  toku [km] 4,315
Délka RVT [km] 8
Plocha RVT [ha]
RVT koryta ano
RVT nádrže ano
RVT odst. ramen ano
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ano

Vypořádání pozemků
není známo

Střety v území
významné

Techn. realiz.
střední

Priorita
1b

KódNáklady
15000

Jednotka
m

Počet
8000

Celkové náklady
125 000 000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ano

NATURA
ne

Rekreace
ne

Zemědělství
částečně

Lesnictví
částečně

Průmysl
ne

Parametry opatření

Realizovatelnost

Ekonom. kalkul.

Druh území

RZCHÚ CZ0624099

Oblast povodí Dyje
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IN/EX/K

ex
Lokal.  IN Lokal. EX

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
není známo

Archeol. lokalita
není známo

Plavba
ne

PPO
ano

Rybářství
ne

Energie
ne

Studie
ne

Projekt
ne

UR
ne

SP
ne

Návaznost na OP

x

x
x

x

x
x

x

x
x

Lokalita

Širší vztahy

Využití toku

Připravenost 

Přínos OP Popis Přínos Vliv na HMWB

Stav koryta

MP
Ovl. průtoku

Financování

Oblast povodí Dyje


