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-čes_!_ého
RNDr.' lng. Lukáš Vejňk *23.41987 a Mgř.
lvana Matějíčková r1.12'1987 jso] pracovníci
Hydrobiotoglckého ústavu BíoLogického centra
AV ČR. Na Přírodovědecké fakutté ]U studují cloktorské
studium. Lukáš se ve svém studíu zabývá převážně
zarybňováním Zatápěných důtníchjam a biotogií
dravých druhů ryb v těchto vodách. lvana se zabývá
ro[í vodních rostLin V těchto ekosystémech.
]ejich spotečnými zájmy jsou především cestování,

potápění, rybaieni a totografováni.

Potápěči z Čech mají l< moři poměrně
daleko a jen mátokdo z nás si můžedoVolit každoročněstrávit u moře někotik
týdnů a těšit se tak z podvodního světa a Z tak nádherného koníčka,jakým
potápění bezpochyby je. Z tohoto důvodu se mnozí češtípotápěči zaměřují
na tokaIity se s[adkou vodou. Ty se sice
s těmi mořskými jak co do viditelnosti,
tak i do bohatosti života nemohou měřit. A[e bud'me rádi atespoň za ně. Bohu-

těch opravdu hezkých, s dobrou viditelností a i pestrým Životem, je v Čechách
Žet

jako šafránu. Btýská se však na tepší
časy. Vidinu tepších Zítřků tze s[edovat
na severozápadě Čech v lomech po těž-

bě hnědého uh[í. Konkrétně se jedná

o tři tokatity s vetkým M, a to jezera Milada, Most a Medard. Všechny tři tokati-

ty zatím spravují hnědouhetné spotečnosti a provádí se na nich rekultivační
práce. V horizontu někotika tet se však
začnou postupně zpřístupňovat veřejnosti a tedy i potápěčům.Příznivci stad-

kovodního potápění zde pak naleznou

praý

ráj.

Sým charakterem lze tato je-

zera přirovnat k jezeru Barbora u Teptic,
které je mnoha česl<ým potápěčůmdobře známé. Pouze s tím rozdítem, že nově
vzniktá jezera jsou mnohem větší.

Milada

První zmiňovaná tokalita jezero Mitada

težína půti cesty mezi Tepticemi a Ústím
nad Labem, u města Chabařovice. Toto jezero má rozlohu 252 hektarů, maximáLní
htoubku necetých 25 metrů a viditelnost
zde dosahuje aŽ deseti metrů. jezero začato byt napouštěno V roce 2oo'l a ptného

frřmefmů
ď,fulrl

,n

."'hloubce od 3 do 6 metrů a sktá-

se hlavně ze stotístků klasnatého

ci]tnI.patého (Myriophyllum spicatum,

ilMl

u'pr:jcilloturn) a z rdestu kadeřavého

lfihmlu:úe

pak prales plynu[e přecházel

úm pí:tiŽně metrových

křovisek vodníkanadského (rlodea canodenflffi't i'r htoubky sedmi metrů až do více
geseti metrů pak dno pokrývat již
im'rr[r
wm s:-vis[ý, hustý a neprostupný trávltim nrn3.U

nmllltil

rnikrustované řasy skleněnl<y křehké

ie to stále překrásná tol<alita. Vodních
rostlin zde ještě přibyto.
Téměř úptně vymizeI rdest kadeřavý.
Místo něj se zde však objevity datšídruhy rosttin, jako rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus), rdest prorostlý (Potomogeton perfoliatus), rdest vzplývavý
(Potamogeton natans) a bubtinatka jižní
(lJtricularia australis). Také hranice hotého dna se posunu[a do ještě větších
htoubel<. JetikoŽ od htoubky cca 9 metrů
až do více jak 12 metrů střídá souvistý
trávník skteněnky daLšísouvistý trávník

1

tr

dýtů" bezpečně poznat podte její nezaměnitelně potrhané ocasní ploutve, asi
by si už zasloužila i nějaké to jméno.
Kdo ví, třeba se jednou i dočká.
Jezero Mitada je i se svými podvodními obyvateti prostě jedinečná tokatita,
kterou si jistě zamiluje každý příznivec
sladkovodního potápění. Pol<ud do budoucna nikdo chybně nezaváhá a nezačne toto jezero neuváŽeně obhospodařovat, budou se zde z l<rásného potápění
těšit příznivci této aktivity ještě mnoho
a mnoho [et.

' 'é

:ii

_]enovaná to|<aLita jezero Most
;evernim okrajl stejnojmenne-

._.a a jeho roz[oha.|e 311 he|<tarů.
úctyhodnou maximální htoub_
etrů je druhou nejhLubšíote''od ni ptochou v celé Čes|<ére-

a ta|< si zde na své jednou jistě
opravdoví,,techn ičtígu rmáni'',

-'

: ' edování Živola v desetl mel-

' l'ce neL|Spokojuje. Napouštění
:zer-a by|o započato ro|<u 2008
' :'-l )O12 je napouštěníprozatím

'e.o.

Do finalního stavu napuš.|iŽ poLrze jeden výško-

,. r zbývá

'

prvních letech sve existence
jezera ovIivněna napouštěcí'3Sy a průhLednost zde nebyla
, osInivá. VeLl<ý zIom však při-= 2013, kdy průhIednost jezera
průhLednost rajské N4i-. <ona[a i
ludoucna pal< lze předpoktádat,
.hiednost bude ještě nadále mír. 'nat. Most se svým charakterem
. :nlíněného jezera Mi[ada trochu
. evšímse zde aLespoň prozatím
__l1Í tesy podvodních rostIin"
'.ak jde o s|<ladbu rybí obsádky,
l <aIita MiLadě veLice podobná.
_ '= byL VySaZen síh maréna (Core
araena), typický obyvatel hlu
_1a

.

-,,si

I

+

ý'

,'ry je toto jezero poměrne

!!

Ě

i

=

':Ílt^

e Vocly, LakŽe se v tomto ie
nepochybně citit ja|<o doma.
Lor,rhou

dobu se zde hloubka

ezi 6 aŽ 20 mptry. Ze severnt
:era pak břehy tetí velmistrmě

Ý

lětšíchhloube|< jezera,

l<teré

:e i práve Pii ieho Severnl SLra.l obIasti je díky veti|<é h|oub-

eInost opravdu veImi

:

:

vysol<á

ccity Malešice

*,.

&_

mq'
a:,;aai:

ii&,..

a na naše poměry absotutně bezkonkurenční.Ve dně jezera Most se místy

nacházejí rů2nétrhtiny a rok[e htubol<é
i oko[o deseti metrů a v l<řišťátově čis-

té vodě tyto scenérie působíopravdu

vell<o[epě. Pod htadinou jezera

je

topeno také poměrně vetké mnoŽství

rŮzných keřů a stromků, pod kterými
rádi odpočívajísumci a když má čtověk

štěstí,můŽe se setkat i s jedním z ně-

ate v čistévodě na dně doslova svítí
a není možnéje přehtédnout'

Medard
Poslední jmenovanou a zatím nejmtadší
lokalitou je jezero Medard. Ležív l(artovarském kraji na západ od města Sokolov. Medard má dnes ptochu ol<o[o 400
hel<tarů a maximá[ní htoubku 40 metrů.
Na plnou htadinu by jezero měto být napuštěno pravděpodobně v průběhu ro-

20'l5, ale nejrůznějšíol<oInosti mohou tento termín ještě posunout. Při ptném stavu všal< toto .jezero bude zatím
l<u

nitetný terasovitý charakter sloŽ:_.

z vodorovných ptoten a StrŤ]ýCn s'. . _
-.
které se navzájem střídají aŽ do nei. ě:šíchhtubin jezera.

za_

koIika sumců atbínů.Je jich zde jen pár,

největším v našírepubLice. o ptoše :é_
měř 500 hektarů a maximá[ní hlo'::=
50 metrů. Dno jezera má svůj nezai__ě-

Vodorovné terasy jsou navic na r ^:-.
místech značně porostlé Stro-ry sc., '}
mi aŽ 10 metrů. Jezero jednou pravoěrcdobně nabídne nejvíc moŽností k occvodnímu objevování' V příbřeŽních lÓnách se již nyni začínávyskytovat,''OC|_-

Vegetace. Je tedy možné,že podvodní
scenérie jezera bude v budoucnu dop[něna v menších htoubkách i o podvod-

ní botanickou zahrádku podobnou

té

na Mitadě. Pokud jde o biotogické oživeníjezera, je jehofauna prozatím poměrně chudá. Vysl<ytují se zde htavně rybí

druhy, které sem proniktyvodním přivaděčem z bLizl<é řeky ohře napájející jezero' Navíc početnost ryb je poměrně
nízká. Do jezera všal<.již byti uměLe vysa-
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:=_ s-lové, stejně jako do jezera Most,
. . '::.aě zde prospívají. Na podzim

':"

'

2a'," sem byli také poprvé Vysaze-

' :s-.:zj obecní (satno
- :::.a ',]edard by se mětatrutta).
stát největ-

š_ :::'aiá pstruhová voda v Čechách.
]::_e oro bioLogicky zvídavépotápěče
- s:ě :a<é pozitivní informace. Na jezeře

'''.C-.C jsem se podítet již na

někotil<a

ě:::<; zaměřených pracích a vidětjsem
:-::.okalitu v rŮzných fázích napouště_' \, (dy jsem se zde však ještě
nepo:áoěl. Stále čekám, kdy přijde povotání
.

do zbraně a nastane okamžil<, kdy bu-

de zapotřebi se podívat pod htadinu

tohoto jezera, jak to tam s biotogicl<ou

situací vypadá. Prozatím nezbývá než
čekat. Za pár tet všal< přijde okamžik,
kdy se dočkáme všichni a budeme se mo-

ci na těchto úžasnýcha nepoznaných [o_
kalitách potápět oficiátně ne.jen za účelem vyzkumu, ate i jen tak pro radost
z podvodního světa.
l

