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Oblast povodí řeky Dyje v její moravské části je dlouhodobě vystavována
zvyšujícímu se nebezpečí zhoršování kvality vody. Část povodí Dyje se nachází
také na území Rakouska, proto řešení této záležitosti má jednoznačně
přeshraniční charakter. To je alarmující zejména proto, že nádrž Vranov a vodní
nádrž Znojmo se využívají pro pitné účely obyvatelstva i k rekreaci občanů obou
států.
Partneři se dohodli řešit problémy této oblasti komplexně, a to nejen s ohledem
na kvalitu vody, ale rovněž i na její množství. V tomto kontextu se rozhodli též
řešit otázky environmentální ohledně zprůchodnění toku Dyje na území obou
národních parků pro rybí obsádku. Některé otázky byly již dlouhodobě řešeny
experty Česko-rakouské komise pro hraniční vody, jejichž výsledkem byl
dokument" Strategie rozvoje řeky Dyje v hraničním prostoru mezi nádržemi
Vranov a Znojmo v národních parcích Podyjí/Thayatal".
Cílem projektu byla analýza stavu znečistění a návrh opatření vedoucích
ke zlepšení kvality vody v nádržích Vranov a Znojmo a to i s ohledem
na skutečnost, že řeka Dyje protéká územím obou států.
Z realizovaných opatření bylo provedeno pilotní ověření některých opatření
k zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Vranov – použití mobilního zařízení –
provzdušňování vodního sloupce a sběr biomasy. Dále byla provedena technická
opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov. Byla
doplněna sít měrných stanic v řešené oblasti o chybějících 5 měřících profilů
s přenosem nových dat do stávající sítě a databáze. Dále proběhlo pilotní ověření
biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky Dyje. V rámci řešení
projektu byly zpracovány studie týkající se zlepšení jakosti vod ve vodním díle
Vranov, zprůchodnění Dyje v úseku Znojmo-Vranov a problematika mrtvého
dřeva v NP Podyjí s návrhem optimálního způsobu sběru mrtvého dřeva.
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