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Cíle projektu – hlavní výstupy projektu

• Hydraulicko inženýrská laboratoř

• Konstrukce z mrtvého dřeva pro zlepšení ekosystému 
pomocí eroze říčních břehů

• Udržitelná strategie řízení sedimentů pro nádrž Nové 
Mlýny

• Příručka optimalizace objemu soustavy nádrží s vazbou 
na zanášení nádrží povodně a sucho

• Zásady pro trvale udržitelné meandry a příbřežní 
revitalizace/ochranu vedoucí k zlepšení ekosystémových 
služeb a snížení rizik povodní a sucha v příhraničním 
regionu – DYJE 2020



Příručka optimalizace objemu soustavy nádrží s vazbou na 
zanášení nádrží povodně a sucho – PB Povodně a sucho

• Modelování průtoků říční sítí a soustavou nádrží 
Vranov, Znojmo, Nové Mlýny s vazbou na hydrologické 
extrémy.

• Hydrologické podklady, které budou sloužit jako 
vstupní data do numerických a fyzikálních modelů.

• Analýza zanášení nádrží a vlivu na akumulační prostory 
v nádržích v kontextu změnu klimatu.

• Nutná spolupráce s LP a PP2



Srážko-odtokový model HYDROG:



Srážko-odtokový model HYDROG:

Povodňové epizody:

1. 7.8. až 13.3. 2002

2. 1.2. až 13.2. 2004

3. 16.4. až 28.4. 2004

4. 14.3. až 28.3. 2005

5. 25.3. až 6.4. 2006

6. 1.3. až 13.3. 2009

7. 24.6. až 30.8. 2013

7.8. až 13.3. 2002



Model vodohospodářské soustavy nádrží:



Model vodohospodářské soustavy nádrží: Simulace nádrž



Udržitelná strategie řízení sedimentů pro nádrž Nové Mlýny 
– PB Transport a management sedimentů

• Cílem je posílit řízení ukládání sedimentů v nádrži Nové 
Mlýny v povodí řeky Dyje. 

• Vybudovaní ostrovům vytvořených z odtěženého 
materiálu na přítoku do nádrže. 

• i) určení toku sedimentů a zaměření dna nádrže Nové 
Mlýny pomocí nové monitorovací lodě, monitoringu v 
povodí a vytvoření bilance sedimentu 

• ii) navržení opatření s cílem zlepšení řízení sedimentů

• iii) testování a optimalizace opatření na numerickém a 
fyzikálním modelu



Numerický model horní nádrže Nové Mlýny



DMR horní nádrže Nové Mlýny 1978 - 2018



DMR horní nádrže Nové Mlýny



Závěr

• Soubory dat - hydrologické, geodetické

• Hydrologický model HYDROG – nakalibrovaný

• Model soustavy nádrží – nakalibrovaný (nutnost dořešit 
odběry v povodí a manipulaci na Znojmu)

• DMR Nové Mlýny – chystá se pro spuštění v 1D HEC-RAS

• Tvorba bilančního hydrologického modelu s uvažováním 
scénářů klimatické změny

• Model soustavy nádrží – výhled s uvažováním klimatické 
změny

• 1D, 2D a 3D numerický model – návrhové opatření, vč. 
testování povodně & sucho a klimatické změny 



Děkuji za pozornost


