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Abstract: The forest ecosystems changes in the landscape of the contemporary 
Middle Water Reservoir Nové Mlýny. The study deals with the evaluation of changes of 
floodplain landscape disturbed by the construction of three water reservoirs of Nové 
Mlýny. In detail the landscape development was evaluated in geobiocoenological 
conception in the midlle reservoir of Nové Mlýny. The geobiocoenological map of 
studied area before flooding (Buček, Culek, Lacina 1992) served as a source of 
comparison with topical situation and state in different water level in reservoir. The 
results simulated the function and ability of islands as biocorridor connecting the 
complexes of the floodplain forests on northern and southern waterlines of water 
reservoir Nové Mlýny. The state of islands by the height of water level 169,50 m a. s. l. 
was able to fulfil minimally requirements of biocorridor function, the height of water 
level 168,50 m a. s. l. was chosen as optimal variant. Conversely the topical state by the 
height of water level 170,00 m a. s. l. was found as unsatisfactory. Since 1996 the 
succession and biodiversity were monitored on the uncovered sediment deposits and 
islands to specify model solution. 
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ÚVOD 

 
Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny byla vybudována v letech 1975 

až 1989 na soutoku tří řek Jihlavy a Svratky s Dyjí, 36 km jižně od Brna. 
Rozsáhlé území okolo soutoku řek Jihlavy, Svratky a Dyje bylo charakteristické 
zachovalou mozaikou rozmanitých nivních biotopů s vysokým stupněm 
přirozenosti. Z hlediska širších územních vztahů je velmi významné, že údolní 
nivou Dyje prochází regionálně významný biokoridor, který v oblasti soutoku 
Dyje s Moravou navazuje na provinciálně významný biokoridor vedoucí nivou 
Moravy. Vybudováním novomlýnských nádrží byla narušena spojitost tohoto 
koridoru. 

V rámci ekologizace novomlýnských nádrží byl vytvořen projekt na 
vybudování regionálního biokoridoru, který by byl složen ze tří ostrovů, 

 85 



navršených z usazených kalů na dně nádrže (Tesař 1995). Dne 6. července roku 
1996 došlo za účelem výstavby ke snížení hladiny ve střední novomlýnské 
nádrži o 85 cm na kótu 169,50. Rozloha obnažených břehů a náplavů v celé 
nádrži činila přibližně 70 ha (Flamiková 1996). Náplav v ústí zmiňovaných řek 
posloužil jako základna pro vybudovaní velmi sofistikovaného díla. V září roku 
2001 byly dokončeny dva ostrovy, na třetí již nezbyly finanční prostředky 
(investice celkem 65 mil. Kč).  

Vhodné načasování snížení hladiny a obnažené břehy, s vlhkým 
substrátem prosté konkurenčních bylin, zajistily optimální podmínky pro nástup 
primární sukcese dřevin měkkého luhu. Již v září 1996 byly břehy ostrovů ve 
střední nádrži a celá příbřežní zóna hustě osídleny nárosty vrb a topolů 
(Konůpek 1998). Následoval pět let ničím nerušený přírodní vývoj společenstev 
s dominantně zastoupenou vrbou bílou (Salix alba).  

V září roku 2001 vypršela výjimka z manipulačního řádu, která byla 
udělena na období výstavby biokoridoru. Hladina vody ve střední nádrži byla 
tak opětovně zvýšena na kótu 170,00 m n. m. Značná část porostů, které 
obsadily obnažené břehy po snížení hladiny v roce 1996, se rázem ocitly pod 
vlivem dlouhodobého zaplavení.  

Cílem práce bylo modelovat plochu ostrovů ve střední novomlýnské 
nádrži při různých výškách hladiny vody v nádrži a na základě výsledků 
dlouhodobého monitoringu skutečného stavu predikovat pravděpodobný vývoj 
lesních společenstev a navrhnout tak optimální výšku hladiny v nádrži, která by 
zajistila fungování ostrovů jako regionálního biokoridoru. 
 
 
METODIKA 

 
Pro zhodnocení stavu biotopů před napuštěním střední nádrže vodního 

díla Nové Mlýny (dále VDNM) byla využita mapa Přírodní stav geobiocenóz v 
prostoru střední novomlýnské nádrže před napuštěním. Jedná se o výřez z 
autorského originálu mapy, kresleného Lacinou a Culkem (Buček a kol. 1992). 
Z digitalizované mapy v počítačovém programu Topol byly zjištěny plochy 
jednotlivých skupin typů geobiocénu (dále jen stg), které byly následně využity 
k srovnání stavu před napuštěním a stavu po napuštění při různých výškách 
hladiny.  

Jako podklad pro prognózu byla využita mapa výšek dna v prostoru 
střední novomlýnské nádrže, která byla zpracována v systému Bpv a v měřítku 
1:10 000 (Povodí Moravy, s. p. 2003). V počítačovém programu Topol byl 
vytvořen vrstevnicový plán v rozmezí nadmořských výšek od 168,50 až do 
170,35 m n. m. s rozestupem vrstevnic po 50 cm. Modelován byl rozsah souše 
(plocha ostrovů a obnažených břehů) při hladinách vody v nádrži na kótě 
170,35; 170,00; 169,50; 169,00 a 168,50 m n. m. Plocha souše byla rozlišena na 
stg podle níže uvedeného algoritmu. Pro tvorbu algoritmu byly brány v úvahu 
výška hladiny podzemní vody a kvalita substrátu (Buček a kol. 2004): 
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• Ekotopy mokré, dlouhodoběji zaplavované (s vysoko položenou hladinou 

podzemní vody – od 0 do 50 cm, zaplavované obvykle více než 60 dní, 
zhruba ekotop stg Alni glutinosae-saliceta (AlS inf) – olšové vrbiny nižšího 
stupně 

• Ekotopy zamokřené, krátkodoběji zaplavované (hladina podzemní vody 50–
150 cm, záplavy obvykle 15–30 dní, na zrnitostně těžších substrátech ekotop 
stg Querci roboris-fraxineta (QFr inf) – dubové jaseniny nižšího stupně a na 
zrnitostně lehčích půdách Ulmi-fraxineta populi (UFrp inf) – topolojilmové 
jaseniny nižšího stupně 

• Ekotopy slabě zamokřené, obvykle nezaplavované (hladina podzemní vody 
obvykle hlouběji než 150 cm, mimo dosah pravidelných záplav, zhruba 
ekotop stg Ulmi-fraxineta carpini (UFrc inf) – habrojilmové jaseniny nižšího 
stupně  

Dendrologický průzkum ostrovů biokoridoru byl proveden v září 2001 a 
jeho výsledky byly uvedeny v přehledné studii (Buček, Kovářová a kol. 2001), 
která měla dvě části, část popisnou obsahující popis ostrova s dendrologickým 
soupisem nalezených druhů a druhou část s plánky ostrovů s výskytem 
jednotlivých druhů, které byly vytvořeny pomocí programu Topol. Průzkum byl 
prováděn při výšce hladiny 170,00 (těsně po zvýšení hladiny), a zachytil tedy 
ještě porosty vzniklé při kótě hladiny 169,50 m n. m. Stav zjištěný v roce 2001 
je srovnáván se situací zjištěnou Hrubým (1995) v letech 1993–1994, při kótě 
hladiny 197,35 m n. m. Pro hodnocení byly využity též výsledky floristického 
průzkumu, který byl proveden formou terénní pochůzky v září 2003 (Řepka 
2004). 

Na vybraných trvalých monitorovacích plochách o rozměrech 5x5 m byla 
v letech 2000 až 2004 prováděna měření základních biometrických veličin 
stromů v porostu (výška a výčetní tloušťka), dále byla sledována populační 
dynamika, jakož i růstová a produkční analýza porostů vrby bílé (Buček a kol. 
2004). Velikost výzkumných ploch byla dána vysokou populační hustotou 
jedinců v raných stádiích sukcese. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
Stav krajiny do roku 1975  

Rozsáhlé území okolo soutoku řek Jihlavy, Svratky a Dyje bylo do 
počátku budování vodního díla v roce 1975 charakteristické mozaikou 
hlubokých lužních lesů, prosvětlených mokřadními loukami, pomalu se 
zazemňujících tůní a starých odříznutých ramen řek. Vytvářelo tak jedinečnou 
kompozici rozličných biotopů s různým stupněm ovlivnění podzemní či tekoucí 
vodou. Svůj životní prostor zde našli mnozí ohrožení zástupci fauny i flóry, 
kteří byli vázaní na střídavě vlhká až trvale zamokřená či podmáčená stanoviště. 
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Před napuštěním střední novomlýnské nádrže dle dochované 
geobiocenologické mapy (Buček a kol. 1992) největší rozlohu zaujímaly 
dubové jaseniny nižšího stupně (stg QFr inf) (310 ha), které se obvykle nachází 
ve vzdálenějších polohách od vodního toku, kde dochází při záplavách k 
sedimentaci jemných jílovitých částic. Převažujícím půdním typem zde jsou 
fluvizemě glejové, s glejovým horizontem v hloubce 50 až 150 cm. Hladina 
podzemní vody kolísá v závislosti na výšce hladiny v toku, v létě dochází až k 
prosychání svrchních vrstev půdy a záplavy trvají 15 až 30 dní.  

Druhými nejzastoupenějšími stg byly topolojilmové jaseniny nižšího 
stupně (stg UFrp inf) (230 ha), které zaujímají písčité náplavy, agradační valy, 
různé šíře lemující toky, mladé málo pedogeneticky vyvinuté půdy, zrnitostně 
lehčí – písčité až písčitohlinité, dobře provzdušněné, minerálně velmi dobře 
zásobené. Půdním typem jsou arenické až psefitické fluvizemě s glejovým 
horizontem v hloubce 100 až 150 cm. Záplavy trvají 7 až 14 dní.  

Na 210 ha se rozkládaly habrojilmové jaseniny nižšího stupně (stg UFrc 
inf). které zaujímají relativně nejsušší části ploché údolní nivy, ležící mimo 
dosah pravidelných záplav, a to zejména písčité hrúdy (na jižní Moravě se tak 
nazývají nerozplavené písčité protáhlé vyvýšeniny v nivě eolického původu). 
Hladina podzemní vody leží hlouběji než 150 cm. Půdním typem jsou zrnitostně 
pestré fluvizemě. 

Olšové vrbiny nižšího stupně (stg AlS inf) se vyskytovaly na 150 ha, 
které byly trvale zamokřené, nejčastěji se jednalo o odříznuté meandry se 
stagnující vodou. Půdním typem na podobných stanovištích jsou gleje typické a 
organozemní, po většinu roku zbahnělé až k povrchu. Hladina podzemní vody 
neklesá pod 50 cm a záplavy zde trvají 30–60 dní. V půdě probíhají redukční 
procesy a oxidační horizont není vyvinut. 

55 ha odpovídalo podmínkám stg Ligustri-querceta arenosa – doubravy s 
ptačím zobem na píscích (LiQar inf), které se nacházely v mírně zvlněném 
terénu vátých písků. Překryvy písků jsou menší mocnosti a jejich příměs tvoří 
spraše a sprašové hlíny. Převažujícím půdním typem je kambizem arenická. 
Specifické podmínky pak panují na vysokých písčitých překryvech, zvaných 
hrúdy. 

Na 18 ha se rozkládaly slatinné mokřady a volná hladina poříčních jezer a 
rybníků zaujímala plochu 49 ha. 

 
Vývoj krajiny v letech 1975–1996 

V letech 1975 až 1989 byla střední nádrž VD Nové Mlýny budována. 
Poprvé byla střední nádrž napuštěna v roce 1983, ale po havarijní abrazi hrází 
byla po několika měsících opět vypuštěna. K trvalému napuštění nádrže na 
výšku hladiny 170,35 m n. m. (hladina stálého nadržení) došlo až v roce 1989. 
Nad hladinou nádrže bylo 28 ostrovů, z toho 13 přirozeného původu a 15 uměle 
navršených. Dendrologický průzkum těchto ostrovů provedl v letech 1993–
1994 Hrubý (1995) a celkem zde nalezl 41 druh dřevin, z toho 14 druhů 
introdukovaných.  
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Při této výšce hladiny se vyvíjela biota střední nádrže do roku 1996, kdy 
byla hladina snížena o 85 cm. Celková rozloha obnažených ostrovů a náplavů 
dosahuje 23,28 ha (tab. 1). Z toho většina (17,47 ha) odpovídá podmínkám 
ekotopu stg AlS inf., což potvrzuje dominantní zastoupení vrby bílé (Salix alba) 
a topolů (Populus alba, P. nigra, P. x canescens) (Hrubý 1995). Pouze na 
vyvýšených částech velkých ostrovů (Husí, Velký Věstonický, Žabí, Javorový) 
jsou vytvořeny podmínky skupin typů geobiocénů tvrdého luhu, především stg 
QFr inf. (0,66 ha) a UFrP inf. (5,15 ha). V těchto částech ostrovů lze již nalézt 
dle studie Hrubého (1995) některé typické dřeviny tvrdého luhu, především 
jasany (Fraxinus angustifolia, F. excelsior) a vzácněji i dub letní (Quercus 
robur).  

Při této výšce hladiny vodní nádrž výrazným způsobem narušuje původní 
kontinuitu biokoridorů řek Jihlavy, Svratky a Dyje. 
 
Tab. 1: Plochy jednotlivých biotopů před výstavbou vodního díla a při různých 

modelovaných výškách hladiny vody v střední novomlýnské nádrži 
 

Výška hladiny v nádrži m n. m. Rozloha (ha) Před 
výstavbou 170,35 170,00 169,50 169,00 168,50 

UFrC inf. 150,79 0,00 0,00 0,00 5,81 47,75 
UFrP inf. 229,58 5,15 5,15 29,93 47,82 56,84 
QFr inf. 209,25 0,66 0,66 18,23 51,64 88,55 
AlS inf. 310,77 17,47 42,89 55,67 88,96 178,84 
LiQar 55,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Laguny a 
slatiny 10,32 0,00 0,00 0,18 4,26 6,94 

Vodní plocha 48,78 1005,34 979,91 924,61 830,12 649,70 
Celkem souš 955,60 23,28 48,70 103,82 194,23 371,98 
Celková 
rozloha 
nádrže 

1014,70 1028,61 1028,61 1028,61 1028,61 1028,61 

 
 
Vývoj krajiny v letech 1996–2001 

Jako výchozí podmínka pro vybudování biokoridoru vedeného skrz 
střední nádrž, který je nezbytný pro zajištění spojitosti bioty v Dyjsko-svratecké 
nivě (Franek a kol. 1995), byla určena hladina vody na kótě 169,50 m n. m. 
Biota se při této výšce hladiny v nádrži vyvíjela pět let po dobu stavby ostrovů 
koridoru (1996–2001). 

Podle modelu bylo obnaženo celkem 103,82 ha povrchu dna nádrže a 
ostrovů (tab. 1). Z toho 55,67 ha splňuje ekologické podmínky odpovídající 
ekotopu stg AlS inf. Zvýší se plocha tvrdého luhu, stanoviště s nižší hladinou 
podzemní vody než 0,5 m budou mít podmínky stg QFr inf. – 18,23 ha či UFrP 
inf. – 29,93 ha. Při této kótě hladiny vzniknou též 2 laguny o rozloze 0,18 ha. 
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Stádium ecese dřevin na obnažených plochách dna sledoval v letech 
1996–97 J. Konůpek (Konůpek 1998). Na 5 sledovaných plochách a jednom 
transektu zjistil v prvém roce pozorování průměrnou hustotu 18,5 jedinců vrb 
(především Salix alba) a 5,4 jedinců topolu černého (Populus nigra) na 1 m2. 
Ve druhém roce činila hustota vrb v průměru již jenom 14,1 a topolů 1,9 
jedinců na 1 m2. Výška dřevin v prvním roce dosahovala 10–90 cm, ve druhém 
roce 15–250 cm. Na sledování ecese dřevin navázala v letech 1999–2000 P. 
Kovářová sledováním iniciálního stádia sukcese biocenóz lužního lesa 
(Kovářová 2001). Postupující proces vnitrodruhové i mezidruhové konkurence 
vedl ke snižování hustoty populace, která se v roce 2000 pohybovala v rozmezí 
1,65–13,6 jedinců na 1 m2. Podstatně vzrostla výška dřevin, průměrná výška 
dřevin na výzkumných plochách činila 4,95–8,36 m, maximální výška činila 
6,5–12 m. Díky letokruhové analýze bylo možné vyhodnotit vliv dlouhodobého 
zatopení při povodni v roce 1997 na růst dřevin. Bylo zjištěno, že na plochách 
dlouhodobě zatopených v r. 1997 růst dřevin stagnoval. Objem biomasy kmenů 
dřevin byl na sledovaných plochách ve věku pěti let orientačně určen v rozmezí 
52–90 m3 na hektar.  

Při opakovaném průzkumu ostrovů v roce 2001, který zachytil výsledek 
pětiletého vývoje společenstev dřevin po snížení hladiny na kótu 169,50 m 
n. m., bylo zjištěno celkem 40 taxonů dřevin (Buček, Kovářová a kol. 2001). 
Převažují dřeviny přirozeného genofondu (30 druhů), 10 druhů patří mezi 
dřeviny introdukované, z nichž 3 druhy mají vlastnosti invazních neofytů 
(Ailanthus altissima, Acer negundo, Robinia pseudoacacia). Počet druhů dřevin 
na jednotlivých ostrovech je v souladu s hlavním principem teorie ostrovní 
biogeografie (MacArthur, Wilson 1967) závislý na velikosti ostrova (Kovářová 
2003). V roce 1994 (Hrubý 1995) bylo průměrně zastoupeno 7,6 druhů na 
ostrov a v roce 2001 se po zvýšení plochy ostrovů v důsledku snížení hladiny 
průměrné zastoupení druhů zvýšilo na 12,9 taxonů na ostrov (Buček, Kovářová 
a kol. 2001). 

Druhové složení iniciálních stádií geobiocenóz lužního lesa (stg AlS inf.) 
na nově obnažených nebo vytvořených plochách je dokumentováno ve 
výsledcích průzkumu z roku 2001 (Buček, Kovářová a kol. 2001). Dominantní 
dřevinou je vrba bílá (Salix alba), vzácně byla zjištěna i vrba křehká (Salix 
fragilis), častěji jejich kříženec vrba načervenalá (Salix x rubens), především na 
písčitějších substrátech se uchytil topol černý (Populus nigra), dále se 
vyskytovala olše lepkavá (Alnus glutinosa), vzácněji topol bílý (Populus alba), 
hojnější jsou keřové vrby: vrba popelavá (Salix cinerea), vrba nachová (Salix 
purpurea), vrba trojmužná (Salix triandra) a vrba košíkářská (Salix viminalis).  

Takřka neuvěřitelnou produktivitu biocenóz měkkého luhu v rané fázi 
vývojového stádia dorůstání potvrzují údaje produkční analýzy (Maděra, 
Kovářová a kol. 2003). Objem dendromasy v sedmi letech věku porostu dosáhl 
368 m3.ha-1, přírůst dendromasy v roce 2003 činil 105 m3.ha-1, Celková 
hmotnost sušiny nadzemní biomasy byla vyčíslena na 171,16 t.ha-1, přírůst 
biomasy v posledním roce činil 52,64 t.ha-1. V roce 2004 byl již objem 
dendromasy 422 m3.ha-1 a hmotnost sušiny nadzemní biomasy 227,75 t.ha-1. 
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Tyto hodnoty ukázaly, že produktivnost vrbových porostů v prostoru střední 
nádrže převyšuje nejproduktivnější evropské vrbiny, zjištěné na středním Donu 
(Klimo, Hager 2001). 

 
Vývoj krajiny od roku 2001 do současnosti  

Po kolaudaci vybudovaných ostrovů v roce 2001 byla povodím Moravy 
zvýšena hladina v nádrži na kótu 170,00 m n. m. Plocha ostrovů a obnažených 
hrází se snížila na 48,70 ha. Z toho 42,89 ha poskytne trvalé ekologické 
podmínky pro stg AlS inf., tedy měkkému luhu. Pouze 0,66 ha zajistí podmínky 
ekotopu odpovídajícímu stg QFr inf. a 5,15 ha UFrP inf. (tab. 1). 

Stav populací dřevin se příliš neliší od stavu hladiny stálého nadržení na 
kótě 170,35. Při této výšce hladiny jsou trvale zaplaveny porosty iniciálních 
stádií měkkého luhu, jež vyrostly po snížení hladiny v roce 1996. Nezaplavené 
zůstaly jen nejvýše položené části ve středu ostrovů. Na Šmardově ostrově jsou 
v této části převážně travinná společenstva s dominancí chrastice rákosové 
(Phalaris arundinacea), do kterých postupně pronikají orobince (Typha 
angustifolia, T. latifolia). O částečné funkčnosti koridoru svědčí výsledky 
floristického průzkumu (Řepka 2004). Bylo nalezeno 77 druhů rostlin (bez 
dřevin), z toho šest druhů patřících do seznamu ohrožených druhů rostlin pro 
ČR (Holub, Procházka 2000). 

Další vývoj zaplavených dřevinných společenstev byl primárně určován 
odolností stromů vůči dlouhodobému zaplavení. Po prvním roce zaplavení 
došlo k mechanické destabilizaci porostů, k vyčerpání energetických zásob 
dřevin a k mortalitě u nejslabších podúrovňových jedinců (Buček, Maděra, 
Kovářová, Pavlíková 2002), v druhém roce byli postiženi zvýšenou mortalitou i 
jedinci hlavní úrovně, u většiny nejmohutnějších jedinců došlo pak k nahrazení 
primární koruny korunou sekundární, tvořenou pouze letorosty ve spodní části 
koruny (Maděra, Kovářová a kol. 2003). V roce 2004 porosty vystavené 
dlouhodobému zaplavení z větší části odumřely. Podmínky pro přežití mají 
pouze dřeviny ve velmi úzkém pruhu v relativně vyšších částech příbřežního 
pásma nádrže, v obnažených příbřežních částech původních 28 ostrovů a na 
vyvýšené části nově vybudovaného Vlčkova ostrova. Dister (1990) uvádí, že 
porosty vrby bílé jsou nejtolerantnějším lesním společenstvem k zaplavení a bez 
poškození vydrží zaplavení 190 dní v roce při výšce hladiny až 4 m. Dle našich 
pozorování společenstva vrby bílé přežila dlouhodobé zaplavení trvající déle 
než tři roky.  
 
Prognóza vývoje krajiny pro výšku hladiny 169,00 m n. m. 

Podle modelu (tab. 1) by bylo nad hladinou 194,23 ha povrchu dna nádrže 
a ostrovů. Při tomto snížení hladiny budou mít obnažené plochy nad kótou 
169,50 již ekologické podmínky odpovídající nejvlhčí skupině typů geobiocénu 
tvrdého luhu, tedy dubovým jaseninám (stg QFr inf. – 51,64 ha). Na zrnitostně 
lehčích arenických fluvizemích, které lze předpokládat především v prostoru 
agradačního valu, lemujícího bývalé koryto Dyje a na ostrovech, pozůstatcích 
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bývalých písčitých hrúdů, budou ekologické podmínky odpovídající 
topolojilmovým jaseninám (stg UFrC inf. – 47,82 ha). Ekologické podmínky 
obnažených ploch dna v rozmezí 169,00–169,50 budou odpovídat měkkému 
luhu stg AlS inf. – 88,96 ha. Na zachovalých původních ostrovech s 
nadmořskou výškou vyšší než 170,50 m se budou stanovištní podmínky blížit 
již suchým typům tvrdého luhu habrojilmovým jaseninám (stg UFrC inf. – 5,81 
ha). Navíc dojde k částečnému spojení nově vybudovaných ostrovů – Šmardova 
a Vlčkova, čímž se zvýší jejich schopnost plnit funkci biokoridoru. Při této kótě 
hladiny vznikne též 10 lagun o rozloze 4,26 ha. 

Dřeviny měkkého luhu se uchytí anemochorií nebo hydrochorií ze zdrojů 
diaspor v okolí nádrže. Populace dřevin tvrdého luhu, především dubu letního 
(Quercus robur) a jasanů (Fraxinus excelsior, F. angustifolia) bude třeba 
založit a v raných fázích vývoje pěstovat obvyklými lesnickými způsoby. Při 
výsadbě bude třeba zajistit původ sazenic ze semen místního původu. Bude též 
zapotřebí monitorovat výskyt invazivních druhů bylin i dřevin allochtonního 
původu a případně přistoupit k jejich likvidaci. 
 
Prognóza vývoje krajiny pro výšku hladiny 168,50 m n. m. 

Při snížení hladiny v nádrži na kótu 168,50 m n. m. dojde k obnažení 
371,98 ha plochy dna nádrže (tab. 2). V rozpětí 168,50–169,00 m n. m. budou 
panovat podmínky měkkého luhu stg AlS inf. – 178,84 ha. Ekologické 
podmínky obnažených ploch dna v rozmezí 169,00–170,00 m n. m. budou 
odpovídat nejvlhčí skupině typů geobiocénu tvrdého luhu, tedy dubovým 
jaseninám (stg QFr inf. – 88,55 ha). Na obnažených plochách dna a současných 
ostrovech nad kótou 170,00 m n. m. budou stanoviště suššího typu tvrdého luhu 
habrojilmových jasenin (stg UFrC inf. – 47,75 ha). Na zrnitostně lehčích 
arenických fluvizemích, které lze předpokládat především v prostoru 
agradačního valu, lemujícího bývalé koryto Dyje a na ostrovech, pozůstatcích 
bývalých písčitých hrúdů, budou ekologické podmínky odpovídající 
topolojilmovým jaseninám (stg UFrP inf. – 56,84 ha). Při snížení hladiny vody 
v nádrži na kótu 168,50 m n. m. tak dojde k vytvoření mozaiky plošného 
zastoupení všech skupin typů geobiocénů lužních lesů. Dále se významně 
rozšíří a propojí nově vybudované ostrovy Šmardův a Vlčkův, a vznikne tak 
téměř celistvý plně funkční biokoridor přes celou nádrž. Vznikne také 14 lagun 
o celkové rozloze 6,94 ha.  

Způsob obnovy geobiocenóz lužních lesů bude shodný jako při kótě 
169,00 m n. m. Důležité je dbát na časování snížení hladiny vody v nádrži, aby 
k němu došlo v době deště semen nebo nejpozději do 4 týdnů po dozrání plodů 
vrb. Semenáče vyklíčené a plovoucí ve vodě poté začínají hromadně odumírat 
(Svobodová a kol. 2004). 

Při modelování jsme se nezabývali problematikou čistoty vody se 
snižující se hloubkou vody v nádrži. Při této výšce hladiny v nádrži je možné, 
že by se kvalita vody výrazně zhoršila, neboť mělká nádrž by se nemusela 
vyrovnat s přitékajícími nečistotami z řek Svratky a Jihlavy. V každém případě 
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by došlo ke zrychlenému zanášení nádrže i opadem biomasy vyvíjejících se 
společenstev na obnažených plochách souše. 
 
Tab. 2: Přehled rostlinných druhů ze Šmardova a Vlčkova ostrova při kótě hladiny 

170,00 m n. m. ze dne 8. 9. 2003 (Řepka 2004); C2–4 = stupeň ohrožení dle 
Holuba a Procházky (2001) 

 
TYPY BIOTOPŮ / ROSTLINNÉ DRUHY 
Stojatá voda – Lemnetum, vodní společenstva s Ceratophyllum 

Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae C2, Lemna minor 
Zazemňující se laguny, stojatá voda, Typhetum, Phragmitetum 

Bidens cernua, Butomus umbellatus C3, Iris pseudacorus, Phalaris 
arundinacea, Phragmites australis, Typha latifolia 

Zazemněné laguny, ale s často stojatou vodou, Caricion gracilis 
(Phalaridetum) et Glycerietum 

Atriplex sagittata, Bidens cernua, Bidens frondosa, Butomus umbellatus 
C3, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Scutellaria galericulata, 
Solanum lycopersicon, Urtica dioica 

Společenstva obnažených den (úzký pás bahnitého substrátu), nevyvinutá 
společenstva Oenanthion 

Agrostis stolonifera, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, 
Bidens cernua, Leersia oryzoides C3, Oenanthe aquatica, Ranunculus 
sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus, Sium latifolium C2 

Zpevněná cesta, návoz, vlhká, místy podmáčená, částečně sešlapávaná  
Agrostis gigantea, Agrostis stolonifera, Achillea millefolium, Alopecurus 
aequalis, Aster tradescantii, Bidens cernua, Bidens frondosa, Bromus 
inermis, Calamagrostis epigejos, Calystegia sepium, Carduus crispus, 
Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Conyza canadensis, Echinochloa crus-
galli, Epilobium hirsutum, Epilobium tetragonum, Fallopia dumetorum, 
Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Galium aparine, Humulus 
lupulus, Impatiens glandulifera, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus 
europaeus, Lythrum vulgare, Medicago lupulina, Melilotus alba, Mentha 
aquatica, Mentha longifolia, Myosoton aquaticum, Pastinaca sativa, 
Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Plantago uliginosa, Poa 
palustris, Poa trivialis, Polygonum aviculare, Polygonum hydropiper, 
Ranunculus repens, Rumex maritimus, Rumex obtusifolius, Scirpus 
sylvaticus, Scrophularia umbrosa C3, Senecio erraticus, Setaria pumila, 
Solidago gigantea, Sonchus arvensis, Stachys palustris, Tanacetum 
vulgare, Taraxacum sp. sect. Ruderalia, Trifolium hybridum, 
Tripleurospermum maritimum, Urtica dioica, Veronica anagallis-
aquatica, Vicia angustifolia, Xanthium albinum C4 
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ZÁVĚR 
 

Vybudováním vodního díla Nové Mlýny došlo ke zničení mozaiky 
unikátních biotopů vázaných na přirozené fluviální procesy probíhající v 
nížinné nivě. Nejrozsáhlejší stg v prostoru střední novomlýnské nádrže před 
napuštěním byly Querci-roboris fraxineta (310 ha), Ulmi-fraxineta populi (229 
ha), Ulmi-fraxineta carpini (209 ha), na 150 ha byly splněny podmínky pro 
existenci stg Alni glutinosae-saliceta a 55 ha odpovídalo podmínkám ekotopu 
stg Ligustri-querceta arenosa. Největší podíl připadal na dřeviny tvrdého luhu, 
které zde měly optimální růstové podmínky. Stg Alni glutinosae-saliceta byly 
zastoupeny pouze na 15 % prostoru budoucí střední nádrže.  

V modelech pro výšky hladiny 170,35 až 169,50 největší prostor zaujímá 
stg Alni glutinosae-saliceta, méně jsou zastoupena společenstva tvrdého luhu 
Ulmi-fraxineta populi a Querci-roboris fraxineta, podmínky ekotopu stg Ulmi-
fraxineta carpini nebyly vůbec nastoleny. Hladina na kótě 169,50 m n. m. byla 
vybrána jako kompromisní varianta pro výstavbu regionálního biokoridoru skrz 
nádrž. Při této výšce hladiny je nádrž schopna plnit své základní funkce 
(ochrana proti povodním, závlahy) a zároveň je schopna zajistit dostatečnou 
funkčnost vybudovaného biokoridoru, který by měl propojit nivní společenstva 
regionálního biokoridoru, jejichž kontinuita byla výstavbou vodního díla 
přerušena.  

Optimální funkci by však biokoridor plnil dle modelů až při hladině v 
nádrži 169,00 nebo spíše 168,50 m n. m., kdy by došlo téměř k propojení 
severního a jižního břehu a na ploše ostrovů by byly nastoleny podmínky pro 
všechny typy geobiocénů lužního lesa. 

Vlivem zvýšení hladiny v roce 2001 na kótu 170,00 m n. m. však došlo 
naopak ke zmenšení plochy biokoridoru a snížení jeho funkčního potenciálu. 
Ale i přes sníženou plochu ostrovů je zřejmé, že regionální biokoridor začal 
plnit svoji funkci. Poskytl potřebný prostor s rozdílnými typy ekotopu (stojatá 
voda, zazemňující se laguny se stojatou vodou, zazemněné laguny, obnažené 
náplavy) pro mnohé mokřadní druhy rostlin. Dokonce se objevilo několik 
rostlinných druhů se stupněm ohrožení C2 a C3 dle Holuba a Procházky (2000).  
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