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V přc*d6:*sloc]nÍrn díla seni*li.l opus-
ťírno Úsl*eký krnj er pocJívnme so eJCI

krnj* Hnrlovclrského nc jaea;.n fifli-

chcN n Í\Aeel*rd, ktcró jsou pobiíŽ
rněstŮ Sokeilov.

Jezero Michal se svou roz ohou 29 ha a maxi-
má|n i h|ou bkou 5,6 m do tohoto serrá u tak Ú plně
nezapadá' Nicméně a espoň pár řádků s jistě za-

sIouŽi' UŽ proto' Že se 1edná o první hydrickou re

kultivaci na Soko]ovsku, Jezero Mlcha| eŽt v na
dmořské výŠce 452 m a má ob1em vody
B00 000 m3' TěŽba hnědého uh|í zde bv a ukon
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čena roku 2O0] a po nezblných reku|tivacÍch
by|o1ezero p ně napuštěno roku 2003' od roku
2OO4 je zpřístupněno veřejnosti a slouŽíjako přr-

rodní koupa|iště s ve|kým mnoŽstvÍm atrakcÍ'
Vstup do areá u 1e však zpop|atněn'

ZvlóštnosEí tohoto jozoro jo skutočnost,
že, sa, jako je'diné dó komplotně
Wpustit
Této moŽnosti jiŽ by o také vyuŽlto dva roky po

napuŠtěni, Ato proto' Že na jezeÍe bylo povoleno
hospodařt 1edné z místnich organlzací' Podmín-
kou hospodařenÍ však bylo' Že se mě|o jednat

o vodu s drtvou převahou dravců. Vzh|edem
k charakteru jezeraby se obsádka mě]a sk|ádat
pouze ze št ky obecné (Esox lucius) a okouna řič-

ního (Perca fluviatilis). BohuŽe|' hospodařící sub

1ektzarybniijezero nejen dravci'ale ive kým mnoŽ
stvím bi é ryby. Ta mě|a značně negatlvni dopad
na kva tu vody jezera určeného předevšim k re_

kreac , atak by o kompletně vypuštěno a s|oveno.
Jezero bylo nás|edně jako revÍ zrušeno a V sou-
časné době slouŽí pouze jako koupaliště' Je to
tedy dobrý příklad toho, proč se na rybí obsádku
jezer k|ade tak velký důraz'

V současné době se zde vyskytuje popu|ace



Jenro Michal
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okouna a několika jedinců pstruhů obecných
(Salno trutta) Nejmě čí oblast písečných p áŽi

obýá ma|é mnoŽstvi hrouzků' Vidite|nost je aŽ na

dno a kromě písečných pláŽíje dno komp|etně po-

rostlé paroŽnatkou (Ch ara sp.) astolístky rod u My-

riophyllum' Jezero býá v podzimním období, pře

devším vzhledem ke značnému zárostu makro!'t'

hojně obýáno vodníml ptáky' Dominantníml

d ru hy jsou lyska obecná ( Fu l t c a atr a), po|ák ve1 ký

(A,,t hya fe r i n a) a po l ák c h oc h o l aČka (Aý h y a f u l t -

gula)' BohuŽel zde nechybí ani kormorán ve|ký

(.Ph al acraco rax 62r[6)' Chudá obsádka jezera

vŠak kormorány nedokáŽe uŽivit' a tak létají ovit

hIavně na b]ízkou ohř]' Jezero Micha|' které neni

mimo sezonu veřejnosti přístupné'tak s|ouŽí kor-

moránům jako bezpeČné nocoviště'

)ezero |,lbdard 1e jiné
Je druhou hydrickou rekultivacÍ na Sokolovsku

a svým charakterem je od výše popsaného Mi

chaLu zce a1 né' Toto jezero vzniklo ze dvou lomů,

Medard a L bík' lderé se časem spo1 ly' TěŽba na

této lokal tě byla ukončenav roce 2OO0' od roku

20OB začal by't om postupně zaplavován dů níml

vodami a v|astním povodím' Od roku 201O je 1e

zero také napouštěno přvaděčem z řeky ohře,

která 1e v nejbliŽším místě vzdá ena pouze 3O0 m'

Napouštění z řeky probíhá pouze přes zimu' kdy
je vody v řece dostatek al,ykazuje vyšší kvalitu'

Navíc 1e přes zimu niŽší pravděpodobnost zav]e

čení neŽádoucich druhů ryb zÍeky do nově vzni-

kajícího 1ezera' Jezero by mělo bý komp etně na-

puštěno v průběhu nás|edujícÍch dvou let, kdy

Vysazování sÍhů do jezNa Medard

v r0ce 2011. Síhové v tu dobu měřili

solva 10 Íl]In.

Ty samé ryhy o rok a půl starší a 30x

delší při průzkumných odlorcch rokl 2012

do1de k vyrovnáni hladl n a spodnÍch vod řeky Ohře

a jezera lVedard.

Finálníparametry jezera budou nás edu.1ící: nad

mořskár,yška h|adiny 4O0 m, roz|oha 493 ha, ma

ximá nÍ hloubka 5O m' délka 4 km a šřka ] 
'5 

km'

Objem vody -]2O 
m]|ionů m3' V současné době

chybi k plnému stavu napustt jeŠtětéměř-15 výš-

kových metrů a1eho roz oha1e nyní něco přes 3OO

ha' Nutno říci' Že jezero je uŽ nyní poměrně dobře

zrekultrvováno. Kolem budoucí pobřežnízónyvede

cesta' Břehyjsou dobře opevněny kamenným zá

hozem a vŽdy po 3O0 metrech 1e na břehu malá

pláŽ' N a r47chod n í straně 1ezera 1e jiŽ také r.1'tvoře n

budoucí přístav a zátoka pro koupání, lderá bude

c-'a'ena pieo very a vlrobittm.

Průzkum rybí obsádky jezera dě|á HydrobioIo_

gický ústav Blo|ogického centra Akademie věd

ČR od podzimu 2O1O' Vtu dobu 1eště prakticky

nedocháze|o k napouŠtění z řeky ohře a ryby se

natuto loka|itu musely dostat jinou cestou neŽ př -

vaděčem'

Poměrně překvapující bylo 4 štění' Že v nádrŽi

Ž e pouze 1eden druh v nÍzkých koncentracích:

Št kaobecná' U ovené rybybylyvelmima éhovzrů-

stu a v lejich traktech byly nalezeny pouze larvy

vodnÍho hmyzu' Při jarním ichtyoIogickém prů-

zkumu roku 2011 by|o opět uloveno pouze ně

koL k jedinců Štiky obecné' 1edna pIotce obecná
(Rutilus rutilus) ajeden jeIec prou dník(Leuctscus
leuciscus)' Poslední dva jmenované druhy se do

jezera patrně dostaly přvaděČem z ohře'

Pwod štikg v jezeře zůston@
nověkg zóhodou
Stav' kdy by prvni rybou v jezeře byla št ka' je

ideá]ním scénářem pro všechna dřive popsanáje-

zera' BohuŽe|, osud 1ezera lVedard se má ubírat ji-

ným směrem' Vrcho|ovým predátorem se má stát

pstru h obecnýf. jezerni (Salmo trutta m. lacustrts).

Proto je přÍtomnost štiky v jezeře neŽádoucÍ' Na-

štěstí při da|ších průzkumech v letech 20]]
a 2O '2 'eprodukce s1'ky zjistěna ^ebyIa' Šr'^a se

zde stá e vysklu je ve velmi ma|ých poČetnostech

a stáLe vykazuje velmi poma|ý růst' Je tedy prav-

děpodobné' Že by na obsádku pstruha nemě|a mÍt

Žádný větši negativní dopad' Pstruh má b1ýt do 1e

zera nasazen jako roček na podzlm roku 201 3.

V posledních dvou letech by|o v jezeře identÍi

kováno kromě výše zmíněných tří druhů 1eště dal
ších Šest druhů ryb' Jedna|o se o ]elcetlouště (Le-

uciscus cephalus), hrouzka obecného (Gobio

gobio), s u nku obecnou (Le ucaspi us deli neatus),

okouna říČního (Perca fluviatilis)' jeŽdíka obec-

ného (Gymnocephalus cernuus) a síha marénu
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(Coregonus maraena)' Všechny ryby se (kromě

marény) vyskýují v jezeře ve velmi malém mnoŽ-

stvÍ a nema1í prozaiím na]eho ýin praktcky
Žádný dopad' Kromě s unky a síha se jedná o ty-

pické říčn í d ru hy, kte ré se d o jezera dostaly z ře ky'

Sunka se pravděpodobně vyskýovaa jiŽ v re-

tenčnÍch nádržích býalého lomu, je|ikoŽ se jedná

o b otop, který běŽně obýá' Síh maréna byl do ]e
zera umě|e VySaZen v období března |et 20-] 

-]

a 2012 jako váČkový p|ůdek za ste]ným úče|em
jako do jezera l'/ost' Tedy pro průmys|ový a spor-

tovnÍrybolov a uŽ na podzim roku2012 se zjsti|o,

Že zde sÍhové výborně prosperují' V budoucnu by

tedy jezero Medard mělo mit charalder pstruhovo-

síhového )ezera,v menši mře dop|něného okou-

nem a nělrterými kaprovitými rybami' Ze salmo-

nidů by mě| být dom nantním druhem jiŽ zmÍněný

pstruh obecný ]ezerni' Dop|ňkovým druhy pro

větší rybářskou atraktivltu pak budou pstruh du-

hový (ancorhynchus nykiss) a siven amercký
(Salveilnus fontinalis), popřípadě i některý z pro

nás exotičtě1Ších druhů sa|monidů' jako napřík ad

siven a|pský (Sa lvelinus alpinus)' Tento druh není
V soUCaS-1e dooé zarrn.rI do'auny ČR a "a ^a-

šem Území se nevyskýuje z log ckého důvodu _

do současnosti neměl v Cechách vhodné ŽivotnÍ

podmínky' V oko|ních alpských jezerech Ně-

mecka a Rakouska je však rybou běžnou' NenÍ

tedy důvod' proč by neměla byt obsádka uměle
vywoie-ero hlubokeho jezera na .aserr Lzen
doplněna o tento atraktivní, pro Evropu původni

druh ryby,
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Vzn i kó f as<inující jezero
Z výŠe uvedených informací snad vyp|ýá, Že se

v naší zemi právě rodí naprosto fascinujícíjezero,
{Tere nera u Cesku obdoby, ahoua voda byla do

posud jen snem mnoha příznivců muškařenÍ

a jemné přiv ače' Navíc'vzhledem ke stá|e se zhor

šujícímu stavu početnost pstruha obecného v na

šich tocích' 1e i z eko1ogického h ediskatento pro

1ekt nane1výš Žádoucí' K úp nému dotaŽení do

finá ni podoby ale ještě povede s|oŽitá cesta' Dů

]eŽité bude zajistrt přrozený nebo uměý ýěr
mÍstní popu ace 1ezerních sa|monidů' Vzh|edem
ktomu'Že k přirozenému ýěru potřebu1ítyto ryby

proudnou vodu se štěrkoými |avicem , kterou je

zero nemá, asi nejschůdně1ší metodou bude asi

bude umělý ýěr ryb pocházejících z 1ezera'ry by

byly v době tření na|ákány vábivým proudem do

Upraveného přlvaděče z řeky ohře čijiného uměle
vfvořeného přivaděče z některých oko|ních toků'
V takovém přivaděči by byly ryby připravené ke

tření od|oveny e|ektrickým agregátem a nás|edně

umě|e vlřeny'

Hdo to atlódne?
ZamoŽný ob1ekt pro spolupráci př vy'těru a in

kubaci 1iker lze povaŽovat blÍzké středisko llso
vá spada1ící pod Rybářství lVariánské Lázně'

Vzh edem k tomu' Že ce kově pů1de o projekt Í

nančně poměrně náročný, k dobrému Íungování

ce|ého systému bude současně zapotřebí sku-

tečně vysoká odborná kvalrfikace osob, které bu'

dou muset věnovat Životu jezera obrovské mnoŽ

s vt cas-' Nau'c polřeby La

loveho systerru si odporuj.

s p'avid'y p arneno Rybai.

skeno iadu a buoe zde r-ser
by "y1edna_o 

ve|ke r_ožsIv
ne-']z^é.s ch vy ^rel podni-
^- c C^ 'VOo ov V oř pade,ra
veoe^ pravde lov- pro loso

sovité ryby, jako napřiklad ov

pouze přivlaČi a muškařením'
na ^acky bez o oL r'olu, pou

Š|ent lŠech ' ovenych psr

ruhů obecných a podobně' by
( e lenlo rev r p.avdepodob^é

s.a re-[abiln a ve ce obli

bený' Revír by ne1spiš nenavštěvovali pouze místní

rybáři' ale i ryóáii z da ekého okolí' zahraniční ne-

vy1ima1e Celá rea|ita tohoto perÍektního pstruho-

vého revíru je prozatím 1eště něko|ik ]et vzdá|ená,

a|e rozhodně reá na' i kdyŽ ekonomicky velmi ná

ročná'

V posledním dílu se podíváme na dalšÍ, proza

tín futuristické pro1eky zatápění důlních jan
v Podkrušnohoří. Také si řekneme něco o limno-

logii 1ezer a o ýzikálnÍch a chemických vlastnos
tech vody a o podloží nově vznlkajících jezerech'

LUKAŠ VEJŘÍK
FOTO:AUTOR

PoZNÁMKA REDAKCE
Dotazem u západočeského územního

svazu jsme zjistili, Že s Ús Čns ohledně ry-

bářského využívání a hospodaření na Me-
dardu nikdo nejednal. Můžeme jen doplnit'
Že nejvíce zkušeností se pstruhy obecnými,
s jejich chovem a lovem, má v Cesku dopo-
sud ČRS, který při lovu pstruha uplatňuje
různá ochranná opatření. Na toto téma uspo-
řádal i odbornou konferenci. Velcí, několika-
kilogramoví pstruzi potoční (asi Íorma jezerní)

se občas ulovili ve všech údolních nádržích,
nikde však nenabyli většího 4iznamu, i když
byli (Po2) do většiny UN často a záměrně Vy-

sazováni. Rozhodujícím Íaktorem byla zřejmě
jiná nabídka potravy V počátku existence UN.

l'láletové stromy poma|u mizejícÍ

pod llkdinou jenÍa lll8dard
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