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V PoDHRUŠNoHoňÍS€ NRCHRZí RKIU_
ÉLNčJ€ŠTě DRLSíCH P<T V€LHÝCH DŮLNÍCH
JRM, V€ KI€RÝCH BUD€ V DOHL€DNé BUDoUCNoSTl UHoN(€NR TěŽBR. VŠ€CHNV
TWo DoLV POST|HN€ ST€JNÝ oSUD JRHO
JílMV

Stika, okoun a pstruh jezerníjsou da|ší ryby, které v nově vzniklýth

takového or|Íku přitéká

jezerech wlice dobŤe prosperujía najdou tak v nových vodnÍch plo'

z celých 1iŽních Čech a 1e tedy v podstatě takovou
,,Žumpou'' J]hočeského kraie' Ve|iké mnoŽství Ži-

cháth v PodkuŠnohořísvůj domov

vin se v nádrŽ doŽí a

Nově vznikající 1ezera Se od důvěrně známých
pňepcHRZ€JÍCíCH cl-V- údolních nádrŽí zásadně išíprůtočnostívody.
PoPSRttté
ň€CH DÍL€(H, T€Dv HVDRICHR R€- Naše dvě největŠíúdo nínádrŽe or|ík a Llpno mají
HULTIVRC(.
dobu zdrŽení přib|iŽně 1OO respektive 27a dní'
Velké mnoŽství nádrŽi má dobu zdrŽení 1eště
kratší'Nově vznlkqíci 1ezera budou od svého na'''',"4*;'
puštění jlž prakticky neprůtočná se stagnu-
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jíci vodou' Ztráty odparem budou dop|-

Ž

vrnaml obohacená voda

z nádrŽe odtéká voda o

Ži_

or ik 1e nádrŽ
svým věkem přesahu1icí dobu 40 et a zaten čas

vlny vyrazně ochuzená' Zmiňovaný

se v ní uloŽilo 1 Ž obrovské množství Živin' oproti
tomu jezera' která v sobě budou obsahovat stá|e
ste1nou vodu, se Žtvlnam obohatí pouze jednorá-

zově napouštěnou vodou' orlíkje takto obohacen
přib Žně kaŽdých ] OO dní a to je obrovský rozdí

,

který má zásadnív lv na kva|itu vody v nádrŽi'

ňovány pouze vlastním ma|ým
;*'\. Povootn' oooirpadé obČas- Hloubko, hloubko, hloubko
&x l nýrr p'ipouŠren'n' tak' aby Da]šídů eŽitá v|astnost jezer je v naprosté větbylo jezero na stá|e stejné šině případů je1 ch obrovská hioubka' Tu Or|ík má
Výšce h|ad ny a voda jím nepro- také, ale mnoŽství ostatnÍch nádrŽí uŽ ne' Dů|eŽ1ev je značně pozitivní' jeIikož čím tou roll zde hraje také teplotní stratifikace vody
většípovodí vod ní nádrŽ má a čímvíce vody do ní v letním období' která znemoŽňuje cirku aci ce|é

tékaa' Tento

přitéká' tím se do ní dostávátaké více Žlvln, které masy vody ve vodním tělese' je|ikož prohřátá voda

'

nás|edně způsobujíeutrof zaci' Napřik|ad do v hlad nové vrstvě (epilimnion) má menŠíhustotu

jEd'
velk0lotn JiŤÍ-DrtrŽba (nahoře). Také ce|á tato obrovská p|0cha
nou zmizÍ pod vodní hladinou, stejně jako sousední lom lvledard

I

(vpravo)

neŽ hlubšíchJadná vrstva (hypolimnion)' Mezj

tě'

se nacházÍtakzvaná skočná
vrstva s termokltno,t (netalimnlon). Epilimnion je
vrstva' která v létě sahá od hladiny aŽ do h|oubky
mito dvěma vrstvam

j

několika metrů' většinou ne více neŽ pětl. lVeta
limnion je slabá vrstva, která má rozpětí okolo jed
noho aŽ dvou metrů' Zbýek objemu vodního tělesa tvořÍ chladný hypolimnion' který můŽe mÍt
u jezer v závis]osti na 1ejich hIoubce rozsah desíhladinové vrstvy vody k prakticky kompletnímu
promíchání vodních mas ve vodním tě|ese' Tím
do1de k obohacení spodnÍch vrstev vody o kyslík'
který by| přes léto výše popsanými procesy Čás_
teČně spotřebován' Naopak hladlnová vrstva se
opětovně částečně obohatí o fosfor z hypoIimnia,
který ještě nebyl mineralizován' a tak imobillzo
ván v sedimentech jezera' Naprosto zásadní je
zcle podmínka' aby se v hypolimnionu stále nacházeL dostatek kyslíku k imobilizaci Sem Spa
dajících Živin' Dojde-|i totiŽ ke kyslíkovým defici
tům, fosfor přestane byt imobilizován a do vody

se dokonce opětovně začne uvolňovat Íosfor ze
sedimentů' coŽ se v některých ÚN dě1e. Esenciální roli zde hra]e i objemový rÓzdíl hypolimnia
k objemu hladinové vrstvy vody s primární produkcí' Tedy: čÍmvetšítento rozdíl bude ve prospěch hypolimnla, tím více kys|íku zde bude pro
úČinnouimobilizaci Živin'

Hlubokó jezerav tomto ohlodu
jich, rroexisl0rlal0 by ani jedno z nově
TěŽ0bnÍ Velkgslrgie (rypadla). ZaŤÍzenÍ zodpovědná za vš8, c0 byl0 napsarré v t0rnto seriálu. ltlebýl
p0zrněnily reliéf kajiny' Svou cinnoslí zhyzdily ráZ sevEr0západU
vzniklých jezer. Svými kolesy slr6je vylěŽily 1niligny Ín3 nÍni[y a zmla

mojí obrovskou VÝhodu
PřÍsun Živin do 1ezera je, ve srovnání s nádrŽeml,

mlnimální a naopak objem hypolimnia obrovský'
Nově vznikajícíjezera tedy budou mÍt ve svém ob
pr0stŤedí i s úr0ky
sledoval rekultivaĎní pr0ůesy, které p0stiŽ8rlýIn krajům spláď daň n špall|é
jemu prakticky konstantně vodu chudou na Žlvlny'
m inerali u ÚN tax dochází k eutrofizaci (výraznému obo'
tek aŽ stovek metrů ' V horní prohřáté vrstvě pro a bakte riím za spotřeby kyslíku k ]ejich
jezera' hacení Živinami) za několik desetiletí' coŽ 1e přisedimentech
uloŽenív
následnému
a
zaci
bíhá primárnÍprodukce,tedy rozuoj!'toplanktonu
vody'
Díky tomuto ději je tedy hladinová vrstva jezera činnou vodních květů a celkově horší kvality
který do svých těl akumuluje Živiny (zásadní a
tento
ale
dochází,
také
časem
k
eutrofizaci
U
opětovně
'1ezer
mitu1ici zivinou 1e ve sLadkých vodách fosfor) ochuzena o Živiny' které se do 1ezera
_na jevtrvátisíce Iet' Alpská1ezera jsou jiŽ pěkně stará
azpísobu1ezákál voc1y.Částtěchtoodumře|ých dostávajíjenvevelmi omezenémmnoŽstvÍ
_ a stále mají vodu velice člstou'
organirmů propadává vodním sloupcem do ob- rozdíl od průtočných nádrŽí' Na podzim a zjara
laši hypolimnionu, kde docházÍ díky prvokům pak dochází z důvodůochlazovánÍ' či prohřÍvání
věčně. Právě naŠegenErace jB ta, klerá má Ďest
Ďech jen pr0t0, aby celá republika n;ěla d6stalek energie z hnědéhl uhlÍ. Ale niu nelrvá

,
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Zámek JezeřÍ' svědek tlettvěřilelttých

zněn našÍ krajiny. Jednou se

vrátÍlam, kde byl postavett, na bŤeh jezera. A ani k tomu nebude polŤebovat stěhování p0 k0lejÍclt'.'

DŮležiEý vliv no kvolitu vodg v jezerech

mó toké choroktgr břohové linie

Zde 1e dů1ežlté'aby nedocházeIo k 1ejÍ abrazi
a nás ednému trhání břehů a uvo|ňování |átek
z břehového pod ožído nádrŽe. ldeální stav' který
týo 1ely zp ůso bené v|nobitim vyluču1e'je pozvoIný
skIon pobřeŽí dobře porostlého příbřeŽnívegetací'
To však na mnoha důlníchjámách

nenídost dobře
rea|izovatelné' A tak 1e nezby.tné strmé břehy
opevnit kamenným valem o dostatečnéve|ikostl
kamenů' se kterými činnost vody nedokáŽe pohnout. Rozumné1etaké aespoň strmějšÍ zÓnyve
vyššíchvrstvách budoucího dna pokry,t geotexti í,
která chrání svahy před alrazí pŤi napouštěni 1e
zera a po jeho napuštěni se do několika |et rozLoŽi'

Mnohá podkuŠnohorská jeZera bttd0u wým charakterem typicky sí.
hová' A tak v budoumosli bude mÍl moŽná pndkrušnohorská maréna
stejně dobrou pověst' jak0 [apříklad kapr Z Tř8b0ttě

často a mnohdy si stěŽu1eme na špatné počasí'
Prob|ém ovŠempř chází s faktem' Že se nacháJ stým nebezpečÍm'které můŽe ohroŽovat kva- zíme na rozvodí a ve kých stojatých vod máme
Iitu vody v dů|nich jámách,je jeji ac diÍikace (oky- má|o' Jsme tedy v podstatě taková střecha pro
selení)' To h rozi v přÍpadě, Že byjezera byla z ve|ké oko/ní státy' Voda u nás naprši. ale během chví e
část zatápěna s ně mineralizovanými a kyselýml odteče řekami do zahraničí'Přtom moderní člostařlnoými |omovými vodami' Jlsté nebezpeči věk (atechnologle s1eho Životním sty|em spo1ené)
také přináší kontakt s oxidovanou uheInou slo1i, má stá|e většÍa větši nároky na dostatek kval tní
která ne bud e při reku |tlvacích zahr nuta nezáv ad- vody' k-teré už je na mnoha místech nejen světa,

Pozor no okgsolení

ným materiá|em' Da|šíprob ém pak může a e také Evropy silný nedostatek' A 1e jen otázkou
v oh]edu zakyseJování přinášet veIml propustné času' kdy tento deflct postihne také nás' V soupodloží'Pos ední moŽnou hrozbou pro nově vzn1- časnédobě trpÍ nedostatkem vody 2 miIiardy lidi
ka1ící1ezera můŽe bf jejich postupné zasolování a V Toce 2O50 to bude jiŽ 7 miliard' Možná tedy
způsobené postupným přsunem minerá nich |á- bude něco pravdy na s|ovech lsmal]a Serage dla'
tek z povodí a h|avně jejich vylouhovánim z pod- býa|ého viceprezidenta Světové banky, který
oŽi. Týo Látky se budou ve vodě jezera stá|e ku- roce ]995 pronesl památnou větu:
se
''JestlŽe
mu|ovat, protoŽe jezera nebudou mÍt žádný odtok
a voda se z nich bude lrácet pouze odparem'
V orto oh eo - r ajr o'] oČ^e U \ ^aopak vyhodu'
Zasolovánl je však proces' který' pokud se tedy
projeví, tak nejspíše aŽ za stovky |et. A to uŽ bu
l

l

dou současné UN kompetně zaneseny sedimenty'Z někteých jam se tak moŽná stane

''vnit-

rozemské moře"' po kterém někteří lidé tak touŽi.

ž- wdólonější projekEv
(osově

vá ky v tomto sto|etí vedou o ropu' pak války sto'

letí příštiho budou souboji o vodu''' VyuŽití zbyt
kor,ych důlních1am jako akumu|átorů m]lionŮ
metrů krych ových kva|itní vody je tedy nane1vyš
Žádoucí. O pozit vním dopadu na ekologii' estetlku
kra] ny, ekonomické vyuŽtía rekreaci ani nem uvě'

Forma hydrické reku|tivace tedy přnáší oprot
ostatním moŽnostem rekultlvace skutečně oouze
poz tiva,

VznikU

nových jezor v Ústockém o Horlovorském
kroji o jejich obrovskó p@rsp@ktivo

ohlódnutí

Nyni koneČně přiše| čas se vrátit zpět k Úvodu
V dnešnídobě |idé v našízemi prakticky nepo- tohoto ser á|u' kzámku Jezeří' který se kdysi tyč
citují Žádné váŽnější nedostatky kva|itni vody. Prů- nad Komořanským 1ezerem a nyní se tyčítakako
měrný sráŽkový úhrn pro naši zem je 7O0 mm, rát nad černou jámou s velkostroji' Jak se říká,
coŽnenímoc'

58 ;!ybá

aean máo' Pršínám zde poměrně

jJ

jyí

Baltské moře. l.lěkleřÍ |idé by si jeho menšího brášku přáli mit v severnÍch cechách

lapenyr |o.re^l one_ |o'n Čes[os|ove^Sle á[mády' lderý se rozprostírá v oblasti' kde kdysi bylo

Komořanské 1ezero' Zatápění tohoto lomu začne
202a vodou z řeky Bi ny, a tak to, co jed

1'ž roku

nou těŽba krď1 vzaa' mu po letech

opělvréti'Za
A to optr-

všeho do času, Výh|edově budetotiŽ ne1b|ižšímza- topení lomu má dva moŽné scénáře.

pochybně budou jako velice vyrazné krajinné
prvky působivě doplňovat kra-jinu Krušných hor'
34 m a maximá|ní 130 m' Druhý(odváŽnějš| ''hIu- S|avkovského lesa, Doupovských hor, Ceského
boký scénář'' je'následující: p|ocha 1259 ha' ob- středohoří a řek ohře a Bí|iny' Kra] tedy ýrazným
jem 760 mil. ms' prům' h|oubka 60 m a maximální způsobem změní svůj ráz nynÍ hyzděný hnědouhe|nými doly'
h|oubka neuvěřite|ných 150 m.
V roce 2O3O' nebo moŽná aŽ v roce 2050' se
Futuristické nówhg
plánuje zatopení lomů Vršany _ Šverma pob|Ž
mální, kdyvznik|é jezero bude míttýo parametry:
p|ocha 701 ha, objem 237 mil. me' prům' h|oubka

Některé z nich saha1í da|eko' Napřík|ad návrh
Mostu. Tento lom by měl bý zap|avován vodou
zřeky ohře' Scénář pro rok 2030 je 3a2 ha' 35'6 občanskéhosdruŽení Moře k|idu' Do|y Usteckého
mi|' m3l prům' hloubka ]0 m a maximá|ní 37 m' kraje spo|ečně s přilehlými ob|astmi-by by|y za.11. 6s' prům' p|aveny vodou z Ba|tu! V severních Cechách by
Pro rok 2050 pak 390 ha
'o
40
m'
Zde však kvůli tak vzniklo českémoře s plochou 20 aŽ 60 tisíc
maximá|ní
h|oubka ]9 m a
obtíŽnosti čerpání vody není vy|oučena ani suchá havody. Saha|o by od Teplic aŽ po Kadaň a kom-

p|etně by zaplavilo například města Duchcov BiDa|ším na seznamu čekate|ů1e velmi hIuboký lina a Most. V tom přÍpadě by ýh|ed ze zámku Jedůl Bílina leŽící u měst Duchcov a Bílina' Zatápění zeřírystřída| po lyh|edu najezero a hnědouhe|ný
tohoto |omu je p|ánováno na rok 2037, opět vo- lom ýhled na moře. Tato představa přijde nejen
dou z Bí|iny a krušnohorských potoků. Jeho p|á mně, a|e jistě i naprosté většině rozumných Ildínarekultivace,

nované parametry jsou vskutku impozantní: p|ocha 1145 ha, objem 645 mil. ms, prům' hloubka
56 m a hloubka maximální 170 m'
Hned v roce 2O38 se pak p|ánuje zatápěnída|šíchdvou |omů a to |omu Libouš a lomu Jiří _

prosto ší|ená' UŽ vidím ochotu místních Iidí' kteří
muse|i něko|ikrát zaŽivot opustit své býva|é domovy kvůIi těŽbě, jak se budou s nadšenÍm opět
stěhovat, tentokrát kvů|i moři. Mnohem |epší by

1istě by|o' kdybysi expertiz Moře klidu dop|niIiznaKaIostiz oceánologie, kteroutak miIují' o sa|initě mořDruŽba' Lom Libouš |eŽí mezl Chomutovem'

ÚN Nechranice' Toto

'1ezero bude
štěno hlavně vodou z Ohře a p|ánovány jsou dvě

daní a

napou-

&

ské vody. JeIikoŽ skutečná oceánská voda má sa-

linitu oko|o 35 %o' tak trochu mořský ,,paskvi|",
varianty zap|avení: neprůtočná s parametry 512 jakým je Ba|tské moře, má sa|initu pouze okolo
o/oo
v hloubce cca 70 m, a to
ha, objemem 79 mi|' ms, prům' hloubkou 16 m 7 %o u hladiny a 12
a maximá|ní h|oubkou 55 m. A průtočná varianta ze zcela prostého důvodu, Že v poslední době |e-

'-''::.

Cena: 1 890'- Kč
.

Kvalitní tripod z aluminiové slitiny s masivní' ale velmi

skladnou konstrukcí

. Rozšířená přední hrazda umožňuje unrístněníprutů do ''V
. Rozšřená vzdálenost mezi hrazdami
. Celokovový kloub s dvojitou aretacísklonu
. Aretace nohou se provádílehlgm pootočením

:

s následujícími parametry: p|ocha 1O83 ha'

ob-

dové byl na místě nynějšího Ba|tu pouze sladký le-

pak ze Sever1em248 mil. ms' prům. hloubka23 m amaximá|ní dovec' KdyŽ uŽ tedy s|anou vodu'
76 m. Dů| Jiří DruŽba |eŽící mezi městy Soko- ního moře a ne z Baltu' Vize moře moŽná vypadá

-

lov a Chodov bude napuštěn gravitačně vodou
z ohře a vzniklé iezero bude svou p|ochou 1322
hatím úp|ně největším' Jeho objem bude 515 mil.
ms, prům. h|oubka 41 m a max' hloubka 93 m'
Tato nově vznik|á jezera budou mÍt v podkrušnohorské krajině veIice

ýnamné

postavení a

ne_

pro mnohé zajímavě, a|e pamatujte si' kdo chce
moc' ten nemivá nic. Desítka velkých jezer v Podkrušnohoří nám osobně přijde jako naprosto
úŽasná rea|ita neda|eké budoucnosti.

LUKAŠVEJŘíK' |VANA MATĚJÍČxovÁ
FOTO: AUTORI
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