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ANOTACE  

Cílem diplomové práce je na základě nově získaných informací, provozních údajů 

a měření za období leden 2011 až únor 2013, aktualizovat vodohospodářskou bilanci 

vodního díla jezero Most, které vzniká na místě zbytkové jámy po povrchové těžbě 

hnědého uhlí lomu Ležáky – Most. Dle získaných závěrů aktualizované vodohospodářské 

bilance vypracovat ekonomické vyhodnocení. 

Klíčová slova: jezero Most, hydrická rekultivace, vodohospodářská bilance, vodní nádrž.  

 

ANNOTATION  

The aim of this thesis is to update the water management balance for the Most Lake, which 

will be founded on the site of the Ležáky - Most opencast brown coal mine, based on 

newly acquired information, operational data and measurements for the period from 

January 2011 to February 2013. It aims to produce an updated economic evaluation of the 

water management balance according to the obtained findings. 

Keywords: Most Lake, hydric reclamation, the water management balance, water 

reservoir. 
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ÚVOD 

Voda je nepostradatelnou podmínkou existence života na Zemi, a to jak pro živé 

organismy, tak i pro rostlinstvo. Jedná se o nejrozšířenější látku na Zemi. Nachází se na 

povrchu, pod povrchem i v atmosféře. Význam vody je i v historii lidstva zásadní. 

Existence člověka bez vody není možná, a tak již v prvopočátku své existence si člověk 

buduje svá obydlí co nejblíže zdroji vody ať už se jedná o prameny, potůčky, řeky či vodní 

plochy rybníků a jezer. Voda je nezastupitelná a plní funkci biologickou, zdravotní, 

kulturní a estetickou a také výrobní a dopravní.[2] V prvopočátku voda souvisela hlavně 

s přežitím člověka. Postupně se stávala významným a ovlivňujícím faktorem pro vznik 

a vývoj osad, vesnic a měst, které urbanisticky formovala a dotvářela. I pro rozvoj 

hospodářství představovala voda důležitý a často rozhodující činitel. Voda bývala 

důležitým prvkem bezpečnostním (budování vodních příkopů okolo středověkých hradů), 

užitným a estetickým. Byla nepřehlédnutou součástí při budování zámeckých zahrad ať už 

v podobě zámeckých jezírek, potůčků či umělých vodopádů. Vodní prvek se rozšiřoval 

i do městského prostředí ve formě městských kašen a fontán. První zmínky o budování 

vodních nádrží jsou již ze starého Egypta, Mezopotámie, Číny či Indie většinou 

v souvislosti s budováním závlah. Později se začaly objevovat v Řecku a v Římě, kde 

nádrže byly budovány zejména jako zdroje pitné vody pro zásobování obyvatel 

starověkých měst. Na našem území se začaly vodní nádrže budovat pravděpodobně 

v 8. a 9. století. Většina těchto nádrží – rybníků – byla využívána pro chov ryb.  

Lidé se vyvíjeli v závislosti na přírodním prostředí, v němž žili a pracovali. 

Civilizace však způsobila, že se lidé od přírody postupně odcizovali a začali vytvářet 

antropogenní prostředí se soustředěnou městskou zástavbou doplněnou průmyslovými 

objekty. Jejich životní rytmus tak už neurčovala příroda, ale pracovní režim. Po náročné 

a intenzivní práci je pro člověka potřeba odpočinku. Zejména pro člověka žijícího ve městě 

je vhodným prostředím k odpočinku příroda, především když je obohacena vodní 

prvkem.[5]  

Voda se pro dnešní společnost stala symbolem oddychu a rekreace. Na řekách, 

rybnících a jezerech vznikají malá i větší rekreační centra zaměřená na odpočinek 

a relaxaci. V minulém století vstoupila voda významně i do sportovní oblasti. Zpočátku to 
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bylo jen plavání, veslice nebo plachetnice, ale pak do vodních sportů zasáhla motorizace 

a zrodilo se vodní lyžování, závody motorových člunů či vodních skútrů. Dnes si už ani 

neumíme představit náš život bez tekoucího kohoutku s pitnou vodou a také si už neumíme 

odpustit rekreaci a oddych u vody v jakékoli podobě. 

K těmto potřebám a touhám člověka je směrována hydrická rekultivace zbytkové 

jámy lomu Ležáky – Most. Téměř čtyřicet let je současné území, kde vzniká jezero Most, 

spojováno s povrchovou těžbou hnědého uhlí a s tím také i se všemi jejími negativy, která 

povrchová těžba životnímu prostředí přináší. Volba hydrické rekultivace a vytvořením 

rozsáhlé vodní plochy, bude významným počinem pro zdejší život. Aby tomu tak skutečně 

bylo, je nutné zabezpečit správnou funkci jezera nejen z hlediska technického, 

environmentálního, sociologického, ale i z hlediska vodohospodářského a ekonomického. 

Na obě poslední hlediska je zaměřena tato diplomová práce.      
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1 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

V prostoru mezi novým městem Most a městem Litvínov na území, kde 

se v minulosti nacházelo královské město Most, vzniká v místě původní zbytkové jámy 

lomu Ležáky – Most nová vodní plocha – jezero Most. 

1.1 Popis a charakteristika řešeného území  

Zbytková jáma povrchového lomu Ležáky - Most se nachází v Mostecké uhelné 

pánvi v Ústeckém kraji v úvalu mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Nově 

vznikající jezero ohraničuje z jihu nové město Most, na severu areál chemického závodu, 

na východě Střimická výsypka a na západě ho lemuje dopravní koridor společně 

s přemístěným korytem řeky Bílina. Z prostoru koridoru vystupuje upravený svah vrchu 

Hněvín. Mostecko má rozlohu 467 km
2
 a s počtem okolo 120 tisíc obyvatel patří 

k nejlidnatějším regionům České republiky. Plocha jezera Most se nachází ve správním 

území statutárního města Mostu na katastrálních územích Most I, Střimice, Pařidla, 

Konobrže a Kopisty. 

1.2 Historie řešeného území 

Historie území, kde se nachází zbytková jáma bývalého povrchového hnědouhelného 

lomu Ležáky – Most a kde vzniká nová vodní plocha, je velmi bohatá a vzrušující, ale pro 

mnohé obyvatele regionu i bolestivá, že nelze jinak, než alespoň okrajově se o této historii 

zmínit. Historii řešeného území můžeme rozdělit do několika časových etap, které 

významně ovlivnily rozvoj a život v daném regionu: 

 zrod a zánik jezer na Mostecku  

 vznik a rozvoj původního královského města,  

 výstavba nového města a demolice města starého, 

 těžba hnědého uhlí  

1.2.1 Mostecká jezera 

Zdejší území bylo vždy historicky bohaté na vodní plochy, ať už to byly přírodní či 

umělé. Největší, Komořanské jezero, sahá svojí historií do období 9 000 let před naším 
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letopočtem. Asi před 700 lety, to je v době největšího stavu, mělo jezero plochu až 56 km
2
. 

Jezero bylo 13 km dlouhé a 9,5 km široké a hloubka dosahovala až 40 m. Přírodní 

a původně i celistvé jezero se s postupem času rozpadalo na četné drobné vodní plochy. 

Vznikaly rozsáhlé plochy mokřadů, které postupně zarůstaly a tak se souvislá vodní plocha 

zmenšovala. Ještě v 17. století bylo Komořanské jezero označováno za největší jezero 

v Českém království. V 19. století bylo pro získání zemědělských ploch započato 

s rozsáhlým odvodňováním jezera a rekultivací bažin a mokřadů. Charakteristický 

zemědělský ráz s nesouvislými umělými vodními plochami, který doplňovaly vyčnívající 

těžní věže hlubinných dolů, si krajina Mostecké pánve zachovávala až do 40 let dvacátého 

století. Druhá světová válka však přinesla do Mostecké krajiny zcela nový prvek – 

průmysl. Výstavbou chemického závodu v Záluží, tepelných elektráren a rozvojem 

povrchové těžby ve 40. a 50. letech dvacátého století se původní zemědělská krajina velmi 

rychle začala přeměňovat na krajinu průmyslovou. Pro tento průmysl bylo potřeba velké 

množství průmyslové vody, a tak již v letech 1953 – 1955 došlo v regionu k výstavbě větší 

vodní nádrže. Dřínovské jezero, jak se tato nádrž jmenovala, byla napájena vodou 

z Podkrušnohorského přivaděče. Při budování tohoto jezera bylo použito sypaných hrází na 

původní zemědělské ploše mezi obcemi Komořany, Ervěnicemi a městem Most. Existence 

Dřínovského jezera trvala však jen krátkou dobu. Za 26 let od jeho vzniku, povrchová 

těžba hnědého uhlí zasáhla i Dřínovské jezero a dnes se na jeho místě nacházejí lom 

Československé armády, lom Hrabák (dříve Jan Šverma) a bývalý lom Obránců míru.[7] 

 
Obr. 1 Dřínovské jezero na fotografii od Jana Reicha před svým zánikem  

(zdroj: http://krcka.cz/drinov/index.html) 
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1.2.2 Historie královského města Most 

Na místě, kde se dnes nachází jezero, stávalo původně staré město Most. O prvním 

zdejším osídlení se zmiňuje Kosmas ve své kronice z 11. století. Přes místní močálovitou 

krajinu byla vedena obchodní stezka po dřevěných mostech vedoucí z Prahy do Saska. 

Odtud pramení pojmenování města Most. Rodem Hrabišiců byl na této stezce založen hrad 

Hněvín a pod ním i osada s názvem Pons Gnevin. Za vlády Přemyslovců se Most stává 

městem, kdy mu městská privilegia udělili Přemysl Otakar II, Jan Lucemburský i Karel IV. 

Zrod města, které mělo podobu města typického přemyslovské doby, bylo odrazem 

výrazných hospodářských změn a město bohatne zejména díky obchodu a místnímu 

vinařství. K velké přestavbě a modernizaci města došlo po devastujících požárech v letech 

1455 a 1515. Rok 1515 se zdrcujícím požárem, který zničil celé město, byl mezní 

historickou hranicí určující další vývoj města. Postupně byly budovány nové měšťanské 

kamenné domy, jejichž výstavba úplně smazala charakteristický původní rys 

přemyslovského města. Na tehdejší pojetí moderní město s využitím nových stavebních 

prvků. V období třicetileté války se v držení města postupně vystřídala vojska všech válčící 

stran. Město neušlo dobytí a na zbývající část války bylo území města, včetně hradu,  

obsazeno Švédy. Pro Mostecké obyvatele skončila třicetiletá válka až v roce 1651, kdy na 

jejich vlastní žádost, došlo ke zboření hradu na vrchu Hněvín. Hrad údajně přitahoval 

pozornost nepřátel. Zničené město ztratilo svůj hospodářský i politický význam, který opět 

postupně nabylo až počátkem 18. století. Po dalším požáru v roce 1820 muselo být opět 

město pozdvihnuto z trosek. Začalo vyrůstat nové město, které si svůj vzhled udrželo až do 

konce 19. století. Měšťanské domy dostaly honosnější vzhled, ale na předměstí města 

zůstala zachována venkovská sídla odpovídající sociální skladbě. Most si nadále udržoval 

rysy obchodní města s řemeslnou výrobou.[7] 

1.2.3 Počátek těžby v místě stávajícího jezera 

Novou etapu v dalším vývoji města znamenal na konci 19. století nález obrovského 

ložiska uhlí. To bylo hlavním důvodem přivedení železnice. Železniční trať tvořila páteř 

podkrušnohorské železniční sítě a její přivedení do města Most znamenal hospodářský 

obrat. Postupně vznikaly hospodářsky významné objekty jako například ocelárna, 

porcelánka, pivovar nebo cukrovar. Dochází k významnému nárůstu obyvatel. V roce 1901 
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dodávala městu na důležitosti i vybudovaná elektrická pouliční dráha, která byla 

provozovaná na úzkorozchodné tramvajové trati a spojovala město Most s Dolním 

Litvínovem.  

Za druhé světové války, při nepřesných útocích na rafinerii v Záluží u Mostu, bylo 

město notně poničeno. Tak, jak v celém československém pohraničí, tak i zde dochází 

k vysídlení většiny původních, německy mluvících obyvatel. V 50. letech 20. století sílil 

tlak na růst těžby uhlí. Těžba se zpětinásobila až na 50 milionů tun uhlí za rok. Ještě více 

stoupla těžba zeminy z 10 milionů na 120 milionů kubických metrů zeminy. To bylo 

důvodem k výstavbě nového bydlení pro dělníky a horníky. Tato výstavba však ještě 

neznamenala demolici starého města.[12] 

  

Obr. 2 Těžba ve starém Mostě       Obr. 3 Těžba ve starém Mostě  

(zdroj: Kniha o Mostecku) (zdroj: Fotografie a pohlednice hnědouhelných 

hlubinných dolů Ústeckého kraje) 

Zásadní rozhodnutí, které mělo dopad na celkový další vývoj města, padlo v srpnu 

1963, kdy vláda rozhodla o likvidaci města. Od poloviny 60. let, byli tak představitelé 

města postaveny před nové těžké úkoly. Řešila se likvidace starého města, výstavba města 

nového, výstavba dopravního koridoru, kam byly přeložena rychlostní komunikace, 

železniční trať, tramvajová trať a také řeka Bílina, která byla svedena do nového koryta. 

Zanikly významné průmyslové stavby jako ocelárna, pivovar i keramické závody. 

Rok 1965 byl pro město Most ve znamení zahájení demolice starého královského 

města, která probíhala více jak dvacet let. První obyvatelé se do nového města Most 

stěhovali v roce 1965. Významnou památkou starého města byl i děkanský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie. Tato památka byla zachráněna unikátním způsobem. V průběhu 

měsíců září a říjen roku 1975 se uskutečnila ojedinělá akce - přesun tohoto děkanského 

kostela o 800 m mimo dobývací prostor. 
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Obr. 4 Demolice starého města  Obr. 5 Demolice starého města  

(zdroj: archív města Mostu) (zdroj: archív města Mostu) 

Koncem 70. let a začátkem 80. let probíhala ve městě rozsáhlá výstavba mnoha 

nových významných budov ve většině případů jako náhrady zbouraných objektů, ale i řada 

nových staveb a areálů jako byl termální bazén či automobilový okruh. Demolice starého 

města byla ukončena v dubnu 1987. Z původního města, s výjimkou přesunutého kostela 

a několika domů, nezbylo nic a obyvatelstvo zde žilo převážně v panelových domech. Až 

rokem 1990 dochází k rozsáhlé výstavbě rodinných domů. 

1.3 Rekultivace území  

Po ukončení hornické činnosti a vytěžení užitkového nerostu, dochází k sanačním 

a rekultivačním pracím, jejichž úkolem je zahlazení hornické činnosti a vrácení dotčeného 

území opět k užívání člověku. Revitalizace území poškozeného těžbou bývá většinou 

činnost velmi složitá a zejména finančně náročná. Zásadním úkolem rekultivace území je 

navrácení těžbou zničeného krajinného systému produkcí zemědělských, lesnických 

a vodních ploch zpět do užívání člověku a také živočišstvu.  

Na Mostecku již po několik desetiletí povrchová těžba hnědého uhlí provozovaná 

velkolomovým způsobem ovlivňuje negativním způsobem životní prostředí, zejména když 

je povrchová těžba provozovaná v bezprostřední blízkosti velkých sídelních celků. Není to 

jen změna krajinného reliéfu nebo nemožnost využívat rozsáhlé plochy, ale jedná 

se o související negativní vlivy jako je hluk, prach, zvýšená doprava s tím související 

škodlivé zplodiny atd. Rekultivace území jezera Most je již samého počátku navrhováno 

tak, aby celé přilehlé území bylo možno využít jako příměstská rekreační oblast města 

Mostu.  
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1.3.1 Sanační práce 

Sanace práce u zbytkových jam po ukončené povrchové těžbě hnědého uhlí je velmi 

problematickým úkolem při revitalizaci území. Napouštění zbytkových jam vyžaduje 

rozsáhlé sanační práce zejména k zabránění průsaku vod do přilehlých starých důlních děl, 

stabilitu přilehlých svahů zbytkové jámy a svahů výsypek a opevnění břehové linie. 

I v případě napouštění jezera Most, byly před zahájením jeho napouštění provedeny mnohé 

sanační práce související například se svahovými úpravami, těsněním dna a sloje. Tyto 

sanační práce byly provedeny v průběhu let 2000 až 2011. Znamenalo to mnoho 

průzkumných prací zejména z hlediska báňského, hydrogeologického a geomechanického. 

V severní části povodí jezera Most mají značný vliv i přilehlé laguny sousedícího areálu 

chemických závodů, které mohou negativně ovlivnit nejen stabilitu svahů, ale zejména 

kvalitu vody v jezeře při případném průsaku kontaminovaných vod z lagun. Z tohoto 

důvodu byla realizována ochranná těsnící stěna s monitorovacím zařízením.    

1.3.2 Zemědělská a lesnická rekultivace 

V souvislosti se zatápěním zbytkové jámy lomu Ležáky – Most neprobíhá jen 

hydrická rekultivace, ale v dostatečném předstihu zde probíhala a dnes stále ještě probíhá, 

rekultivace zemědělská a lesnická. Z větší části byla na většině přilehlých ploch provedena 

rekultivace zemědělského charakteru, které předcházely drobné terénní úpravy a pokrytí 

těchto ploch ornicí. Zbývající část ploch, která je nevhodná pro zemědělské využití nebo 

pro využití k budoucím rekreačním a komerčním účelům, byla zalesněna. Konečným 

záměrem rekultivace území je vytvoření rozmanité a hodnotné krajiny, která bude 

doplněná rozsáhlou vodní plochou. 

1.3.3 Hydrická rekultivace 

Obecně lze konstatovat, že pro rekultivaci zbytkových jam po povrchové těžbě 

(například po těžbě hnědého uhlí, písků, kamene apod.) je nejen ekonomicky, ale i po 

ekologické stránce vhodná hydrická rekultivace. Vzniklé zbytkové jámy jsou zatápěny 

povrchovými vodami z nejbližších vodotečí. Nádrže mívají většinou svůj přirozený přítok 

i odtok. Při jejich budování se respektují vytvořené lokální deprese vody jako stabilizující 
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ekologický prvek v krajině. V rámci těchto vodních děl jsou budovány i další menší 

vodohospodářské stavby, které bezprostředně souvisí s hlavním vodním dílem. Jedná 

se například o odvodňovací příkopy, drenážní systémy, retenční nádrže a poldry za účelem 

nejen regulace odtoku povrchových vod, ale i k zachycení případného erozního sedimentu. 

Tyto vodní plochy – nádrže - mají blíže k přirozeným jezerům než k uměle vytvořeným 

přehradám. Vzniklé vodní nádrže se následně po jejich dokončení využívají většinou pro 

sportovní a rekreační účely, chov ryb nebo jako retenční nádrže, případně jako zdroj 

průmyslové vody. Předpokladem jeho využití pro rekreační využití je vysoká kvalita vody.  

Generel rekultivací SHP z roku 1992 se zabýval i zasypáním zbytkové jámy lomu 

Ležáky - Most a prvotní záměrem bylo využití odklizových hmot z velkolomu Bílina. 

Následující záměr spočíval ve využití místních výsypek. Vzhledem k tomu, že zbytková 

jáma Ležáky – Most bezprostředně navazuje na hranice města, byl osloven VÚHU 

k vypracování studie s cílem využití odklizových hmot z již založených vnějších výsypek 

v okolí města Mostu. Závěr zpracované studie ukázal zejména na ekonomickou nereálnost 

záměru. Finanční náklady na transport cca 80 miliónů m
3
 hmot by dosahovaly 

až 12 miliard korun (cenová úroveň roku 1993). S tím by souvisela i likvidace zhruba 

170 hektarů vzrostlé zeleně na již zrekultivovaných plochách v bezprostřední blízkosti 

města Most.[1] Vzhledem k vzniklému problému nedostatku zeminy pro zasypání 

zbytkové jámy lomu Ležáky – Most se dostala do popředí hydrická rekultivace a vytvoření 

vodní nádrže. Od zasypání zbytkové jámy na dřívější úroveň terénu bylo upuštěno 

z několika důvodů: 

 z důvodu nedostatku zeminy pro zasypání zbytkové jámy by muselo dojít ke 

zpětnému odtěžení a přesunutí již rekultivovaných výsypek Hornojiřetínské, 

Růžodolské a části výsypky Střimické, 

 zasypávání zbytkové jámy by trvalo cca 35 let a po tuto dobu by nepříznivě 

ovlivňovalo okolní prostředí nepříznivými vlivy.  

Pro podmínky zbytkové jámy lomu Ležáky – Most byla prokázána vhodnost 

zatopení, avšak s tím, že pro optimalizaci procesu zatápění bude nutno vyřešit mnoho 

problémů, které jsou i z hlediska zahraničních zkušeností zcela unikátní. Jedná se zejména 

o vyřešení problematiky pro dosažení a udržení kvality vody v nově vytvořené vodní 

nádrži. Dalšími řešenými problémy je zabránění abrazi břehů, zajištění trvalé 
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geomechanické stability přilehlých svahů výsypek a vyřešení mnoha dalších 

vodohospodářských a hydrogeologických problémů a otázek.  

Na základě těchto skutečností, bylo zpracováno zahlazení zbytkové jámy formou 

hydrické rekultivace ve třech variantách:  

 varianta suchá (utěsnění uhelné sloje, odkrytých důlních chodeb, včetně dna 

zbytkové jámy; přítoky vody z povodí měly být akumulovány na dně lomu 

s vytvořením konečné retence s hladinou na kótě 150,00 m n. m., doba plnění cca 

1 – 2 roky),  

 varianta projektová (dotvarování zbytkové jámy umožňující vznik jezera, 

napuštění jezera s předpokládaným odběrem vody z řeky Bílina; plocha jezera 

byla projektována na 325 ha, hloubkou 59 m a s úrovní hladiny na kótě 199,00 m 

n. m.; doba plnění 3 – 7 let),  

 varianta hluboká (podobný tvar jako projektová varianta, ale s rozsáhlejšími 

terénními úpravami, jezero by bylo průtočné s úrovní hladiny na kótě 228 m n.  

m., plochou 429 ha; odběr vody z řeky Bíliny a z přivaděče vod Nechranice; doba 

napouštění se předpokládá 5 až 9 let).  

Z těchto tří variant byla projektová varianta vyhodnocena jako nejpříznivější, ale 

vzhledem k nelepšícímu se stavu kvality vody v řece Bílina a k jejímu malému průtoku, 

byl změněn zdroj vody a bylo rozhodnuto, že jezero bude napouštěno vodou z řeky Ohře 

průmyslovým vodovodem Nechranice s průměrnou vydatností 800 l.s
-1

 a podzemním 

trubním přivaděčem.[3] Až by jezero dosáhlo projektované hladiny, jako s dalším 

potenciálním zdrojem dotace vody pro jezero bylo počítáno s přivaděčem důlních vod 

z čerpací stanice dolu Kohinoor. V současné době však vzhledem k nevyhovující kvalitě 

této vody, se neuvažuje  tento zdroj využít, a to z důvodu nevyhovující kvality této vody 

pro koupání. V této diplomové práci se tak jako o případném zdroji vody pro dotaci jezera 

neuvažuje.  
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2 SOUHRNNÁ PŮVODNÍ DATA 

Zpracování vodohospodářské bilance vodních nádrží patří mezi náročné činnosti. Při 

jeho výpočtu je potřeba zohledňovat řadu faktorů, které výpočet ovlivňují. Tyto faktory 

můžeme rozdělit do několika skupin: 

 vodohospodářské poměry – stávající vodohospodářská soustava, možnost napojení 

přítoku pro budované vodní dílo,  

 klimatické podmínky – pro výpočet bilance mají rozhodující význam. Jedná 

se o množství srážek, teplotu vzduchu, větrné podmínky a výpar z volné hladiny, 

 geometrické charakteristiky – tvar a plocha povodí, sklon území, nadmořská výška, 

 fyzikálně - geografické charakteristiky, půdní a geologické poměry, akumulace 

vody v malých depresích, poldry, přirozený odtok vody, 

 antropogenní činitelé – ovlivnění odtoku lidskou činností (například výstavba, 

způsob obhospodařování pozemků, způsob odvodnění území apod.), 

 způsob provedené rekultivace svahů povodí jezera – druh provedené vegetačního 

pokryvu 

Před provedením vlastního výpočtu bilance je nutné všechny údaje související s výše 

uvedenými faktory shromáždit a aktualizovat.  

2.1 Vodohospodářské poměry v oblasti  

Nejvodnatějším a zároveň i nejdelším tokem v řešené oblasti je řeka Bílina. Její 

délka je 82 km. Řeka je důležitým zdrojem užitkové vody pro okolní průmysl a je také 

hlavní odvodňovací tepnou povrchových vod z přilehlém území. Pramení v chomutovské 

části Krušných hor, protéká hnědouhelnou pánví a vlévá se pod hradem Střekov do řeky 

Labe. Rozloha povodí řeky Bíliny je 1040 km
2
 a její roční průměrný průtok v mostecké 

části je 1480 l.s
-1

. Báňská činnost měla za důsledek výrazného ovlivnění místních 

vodohospodářských poměrů. Dotčené vodní toky byly regulovány, upravovány 

i překládány. Jde zejména o přeložku koryta řeky Bíliny. Povrchové přítoky a podzemní 

vody jsou zachytávány v retenčních nádržích a následně vypouštěny do nového koryta řeky 

Bíliny. Hlubinné dobývání uhlí a zejména povrchové, výrazně ovlivnilo povodí dolního 

toku Bílého potoka, jehož povodí se postupně zmenšovalo, až s otvírkou povrchového 
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lomu Most zcela zaniklo. Řeka Bílina odvádí krom vod srážkových a odpadních, také důlní 

vody z mostecké části pánve. Přetváření místní krajiny, které souviselo s báňskou činností, 

sice změnilo reliéf krajiny a výškové poměry, ale hlavní směry svodu srážkových 

a povrchových vod zůstaly téměř shodné. Na zrekultivovaných výsypkách je pro zachycení 

srážkových vod vytvořen odvodňovací systém, který je tvořen z odvodňovacích příkopů, 

retenčních a sedimentačních jímek a nádrží. Tyto vody jsou následně svedeny do 

vybudované vodní nádrže jezera Most.[3] 

2.2 Místní klimatické podmínky 

Neméně důležitým podkladem pro výpočet vodohospodářské bilance jsou klimatické 

podmínky v dané oblasti. Proto je důležité průběžně sledovat teploty, dešťové srážky, 

relativní vlhkost, směr a rychlost větru, intenzitu a trvání slunečního záření a výpar. 

Přítomnost vodní nádrže v krajině způsobuje mikroklimatické změny ve svém 

bezprostředním okolí a projevuje se jako regulátor teploty. Z hlediska osamělé vodní 

nádrže je přímá mikroklimatická působnost v okruhu jen několika desítek metrů od 

břehové linie.[5] Jezero Most se nachází v dešťovém stínu, který je způsoben pohořím 

Krušných hor. Toto horské pásmo směruje větry ze západu na severovýchod. Na severní 

straně dojde k ochlazení vzduchu a následně místnímu vysrážení vzdušné vlhkosti deštěm. 

Na území Mostecka se tak dostávají ochuzené srážky o tuto vlhkost. Mostecko má 

charakteristiku velmi proměnlivého klimatu s ohledem na nadmořskou výšku. Z hlediska 

klimatických podmínek lze území Mostecka rozdělit na dvě základní oblasti, a to na 

pánevní část a na část horskou. Obě tyto části se od sebe výrazně odlišují. Přechodem mezi 

oběmi částmi jsou jižní svahy Krušných hor. Pánevní část je charakteristická zejména 

inverzními stavy. Ukládá se zde, obzvláště v zimním období, studený vzduch a sluneční 

záření zachycují nízko položené mraky. V důsledku zmiňovaného dešťového stínu, má 

pánevní část nízkou oblačnost, nižší srážky a vyšší kolísání teplot. Kontinentálnímu 

klimatu se tak přibližuje více pánevní část na rozdíl od části krušnohorské, která má blíže 

ke klimatu oceánskému. Horská oblast se tak vyznačuje klimatem mírně chladným 

a vlhkým, pánevní část má klimatické podmínky sušší a teplejší. Za posledních několik set 

let je teplota dlouhodobě ustálená na ročním průměru 5 °C v horské části a v pánevní části 

se pohybuje roční průměrná teplota v rozpětí 8 -9 °C.[12] 
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2.2.1 Průměrná teplota vzduchu v lokalitě 

Teplota vzduchu má zásadní význam jak pro utváření a charakter přírodního 

prostředí, tak pro mnohé oblasti činnosti člověka (zemědělství, lesnictví, vodní 

hospodářství). Dlouhodobý teplotní režim má vliv zejména na vegetační poměry. 

Například nárazy horkých dní výrazně přispívají ke vzniku sucha. Prostorové rozložení 

teplot je spojené s nadmořskou výškou, ale rovněž může být výrazně ovlivněno konkrétní 

povětrnostní situací nebo terénem. Pokud se konkrétně podíváme na území, ve kterém 

se nachází jezero Most, můžeme konstatovat, jak je patrné z obrázku 6, že je umístěno 

v území, kde se průměrná roční teplota vzduchu pohybuje v rozmezí 8 – 9 °C.[6] 

 

 

Obr. 6 Výřez z mapy - průměrné roční teploty vzduchu (zdroj: Atlas podnebí Česka) 

 

2.2.2 Průměrný úhrn srážek v lokalitě 

Elementárním prvkem pro výpočet bilance vody je množství srážek spadlé na určitou 

plochu území. Atmosférické srážky jsou hlavním zdrojem vody. Mají klíčový význam 

nejen pro charakter přírodního prostředí, ale i pro zemědělství, lesnictví a vodní 
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hospodářství. Přebytek srážek bývá příčinou povodí, nedostatek srážek způsobuje sucho. 

Oba extrémy mají nepříznivý vliv a mohou způsobovat nejen materiální a hospodářské 

ztráty, ale u povodní i ztráty na lidských životech. Místní znalost úhrnu srážek je tak 

zásadní při navrhování a provozování vodních nádrží. Průměrný roční úhrn srážek pro 

oblast jezera Most, jak je zřejmé z obrázku 7,  je v rozmezí 450 –  500 mm.[6] 

 

Obr. 7 Výřez z mapy - průměrný roční úhrn srážek (zdroj:Atlas podnebí Česka) 

 

 průměrný roční úhrn srážek podle měření ČHMÚ za období let 1980 - 2003 

představoval 466,50 mm. Maximální roční úhrn srážek činil 690,90 mm a minimální 

283,90 mm. Údaje jsou vztaženy ke stanici Kopisty (240 m n. m.)   

Tab. 1 Průměrné, maximální a minimální úhrny srážek v období 1980 – 2003 (Zdroj R-PRINCIP) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Průměr 26,7 23,7 29,5 28,8 44,1 55,6 62,8 59,1 39,4 30,8 32,7 33,5 466,5 

Maximum 54,2 51,8 101,0 59,5 99,4 109,7 125,7 155,1 73,3 90,6 89,9 63,3 690,9 

Minimum 2,8 2,7 1,3 7,9 8,3 14,9 10,6 4,6 7,5 5,0 7,4 5,0 283,9 

 měsíční a roční úhrn srážek podle měření POh za období let 2003 – 2010 
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představoval průměrný úhrn srážek 496,3 mm. Přitom maximální roční úhrn srážek 

činil 965,2 mm v roce 2005 a minimální 283,9 mm v roce 2003. Údaje mi byly 

poskytnuty společností POh a jsou vztaženy ke stanici Jez Jiřetín. 

Tab. 2 Průměrný měsíční úhrn srážek v období 2003 – 2010 (zdroj: POh) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2003 27,8 9,9 6,6 16,5 37,8 40,9 79,3 4,6 7,5 21,2 7,4 24,4 283,9 

2004 67,4 20,9 5,6 11,7 80,3 39,1 78,2 44,7 18,8 32,3 100,8 45,8 545,6 

2005 134,8 54,8 28,0 28,2 91,6 97,8 136,0 199,6 58,8 30,6 25,0 80,0 965,2 

2006 26,4 54,0 50,8 36,6 51,9 84,5 49,0 52,7 20,9 43,5 29,5 16,2 516,0 

2007 46,1 41,8 17,7 0,8 94,8 78,5 81,9 72,2 67,8 21,1 69,8 17,1 609,6 

2008 36,3 20,1 36,1 48,0 35,2 27,6 38,5 62,7 34,8 4,6 28,5 32,2 404,6 

2009 8,1 30,0 46,1 29,7 89,9 65,5 36,7 73,9 13,5 40,7 49,3 49,4 532,8 

2010 28,2 11,0 27,6 20,8 68,5 18,7 33,6 99,0 88,1 8,4 55,2 49,1 508,2 

Tab. 3 Průměrné, maximální a minimální úhrny srážek v období 2003 – 2010 (zdroj: POh) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Průměr 43,0 24,5 26,6 27,8 55,6 53,0 59,5 62,5 32,6 25,9 32,7 52,6   496,3 

Maximum 134,8 54,8 50,8 48,0 94,8 97,8 136,0 199,6 88,1 43,5 100,8 80,0 1129,0 

Minimum 8,1 9,9 5,6 0,8 35,2 18,7 33,6 4,6 7,5 4,6 7,4 16,2   289,6 

2.2.3 Výpar z volné hladiny v lokalitě 

Výpar je jedním z hlavních přírodních dějů podílející se na koloběhu vody a je 

hlavním zdrojem vodní páry v atmosféře. Obsah vodní páry ve vzduchu je proměnlivé 

v souvislosti s časem a prostorem v závislosti na obecných cirkulačních podmínkách 

a radiačních poměrech, které bývají značně ovlivněny lokálními podmínkami. Pod pojmem 

výpar vody si představujeme fyzikální proces, kde dochází k přeměně vody v kapalném 

(tuhém) skupenství na vodní páru. Závisí na teplotě vzduchu, velikosti plochy hladiny, 

nasycenosti vodních par a rychlosti větru.[10] Společně se srážkami a odtokem je výpar 

výraznou složkou pro výpočet vodohospodářské bilance v krajině a pro výpočet bilance 

vodních ploch. Z biometeorologického hlediska rozeznáváme evaporaci (výpar z vodní 

hladiny, půdy a povrchu), transpiraci (výpar z rostlin) a evapotranspiraci (celkový výpar 

z půdy). Nejvyšší hodnoty jak evapotranspirace, tak výparu z vodní hladiny bývají 

v červenci. Pro lokalitu, ve které je umístěno jezero Most, je nutné počítat s výparem 
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z vodní hladiny v těchto hodnotách:  

 dle údajů, jak je uvedeno v Atlasu podnebí Česka, se pohybuje roční výpar v rozmezí 

650 – 700 mm. [6] 

 

Obr. 8 Mapa průměrného ročního úhrnu výparu z volné hladiny (zdroj: Atlas podnebí Česka) 

 průměrný roční výpar z volné hladiny dle metody Ivanova činí 716,2 mm 

Tab. 4 Průměrný měsíční výpar z volné hladiny stanovený výpočtem dle Ivanova (mm) v období 

1980 – 2003 (zdroj: R-PRINCIP) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Průměr 18,3 23,5 39,1 68,9 97,8 102,9 112,0 106,1 64,5 42,1 22,6 18,4 716,2 

 průměrný měsíční výpar z volné hladiny dle měření výparoměrem ČHMÚ ve 

stanici Tušimice 

Tab. 5 Měsíční výpar z volné hladiny měřený výparoměrem (mm) v období 1980 - 2003 ze stanice 

Tušimice 322 m n. m. – ( zdroj: R-PRINCIP) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Průměr - - - 48,8 82,5 83,0 95,6 88,5 53,1 30,4 - - - 

Maximum - - - 53,9 93,7 108,8 115,2 100,1 69,7 37,3 - - - 

Minimum - - - 40,1 69,6 59,0 80,5 65,8 39,7 22,2 - - - 
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Tab. 6 Měsíční výpar z volné hladiny měřený výparoměrem (mm) v období 2003 - 2010 ze stanice 

Tušimice (zdroj: ČHMÚ) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2004 - - - - - - - - - 24,5 - - - 

2005 - - - 45,6 65 - - - - 29,4 - - - 

2006 - - - 32.2 62 74,2 114,1 63,7 61,0 29,3 - - - 

2007 - - - 74.6 97,3 98,5 71,0 89,7 55,6 - - - - 

2008 - - - - 60,5 110,7 88,3 102,9 54,8 - - - - 

2009 - - - 61,3 81,8 86,1 93,7 108,8 58,1 - - - - 

2010 - - - - - 77,5 - 86,8 - - - - - 

2.2.4 Vláhová bilance 

Vláhová bilance, což je zjednodušeně řečeno rozdíl mezi srážkami (příjmová část 

oběhu vody v krajině) a celkovým výparem (výdajová složka oběhu vody v krajině), 

vyjadřují vláhové poměry krajiny. Mapa na obrázku 9 znázorňuje rozložení vláhové 

bilance za rok. Roční hodnoty pod –150 mm nám vymezují území s převažujícím 

nedostatkem srážek. Jak dokumentuje uvedená mapa, jezero Most je umístěno v území 

s hodnotou vláhové bilance pod -200 mm.[6] 

 

Obr. 9 Mapa průměrné roční vláhové bilance (zdroj: Atlas podnebí Česka) 
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2.3 Technické údaje jezera 

Zatápěná zbytková jáma je vůči okolnímu terénu zapuštěná a břehy jezera tvoří 

bývalé skrývkové svahy lomu a svahy vnitřní výsypky. Tyto svahy jsou o různém sklonu 

v rozmezí 5,0 % až 12,5 %. Rozdíl mezi dnem jezera a nejvyšším bodem povodí nad 

jezerem je cca 215 m. 

2.3.1 Základní parametry jezera  

Jezero bude nejhlubší v severní části zbytkové jámy (75 m) a naopak nejmělčí bude 

v jižní a jihovýchodní části (řádově v metrech). Jihovýchodní, jižní až jihozápadní svahy 

dna jsou nejpozvolnější, nejstrmější jsou naopak svahy severovýchodní, severní až 

severozápadní. Aby byly svahy vnitřní výsypky zbytkové jámy odolné vůči abrazivním 

a erozním vlivům, byly svahy upraveny do sklonu, který umožní jejich biotechnickou 

a biologickou ochranu.[16]  

 nejnižší kóta jezera (dno) je :      124,50 m n. m. 

 kóta provozní hladiny :      199,00 m n. m. 

 kóta maximální hladiny :      199,30 m n. m. 

 tolerované kolísání vodní hladiny od kóty 199,00 m n. m.    30 cm 

 maximální hloubka :       75 m 

 projektovaná plocha hladiny jezera :     311,10 ha 

 maximální objem vody (při max. provoz. hladině)   68,90 mil. m
3
  

 maximální délka jezera      2,5 km 

 maximální šířka jezera      1,5 km 

 délka přivaděče z Ohře – napojení na PV Nechranice  4,93 km 

2.3.2 Charakteristika povodí jezera 

Povodí jezera Most je tvořeno z upravených svahů zbytkové jámy, svahů vnitřních 

a vnějších výsypek. Jeho celková výměra povodí jezera činí 1221,50 ha.  Povodí jezera 

bylo zpracovatelem původní bilance rozděleno na pět částí podle prováděných sanačních 

a rekultivačních ploch.[16] Jedná se o tyto části povodí: 
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Tab. 7 Povodí jezera Most 

 

Název povodí 

Plocha 

povodí (ha) 

Průměrný 

sklon svahu 

(%) 

Délka 

svahu  

(km) 

Způsob prováděné rekultivace 

Jezero Most 311,00 0 0 vodní plocha 

Západní svahy 145,55 7,30 2,08 zatravnění + skupinová výsadba 

dřevin 

Jižní svahy  294,58  12,50 1,84 zatravnění + skupinová výsadba 

dřevin 

Východní svahy 273,51 8,70 1,82 lesnická 

Severní svahy 196,86 6,20 1,51 zatravnění + zalesnění 

CELKEM : 1221,5    

2.4 Vodohospodářská bilance 2010 – zjištěné údaje a závěry 

V důsledku několika letních extrémních přívalových dešťů v roce 2010, které 

způsobily mnohé povodňové stavy v kraji, byla v prosinci roku 2010 zpracována 

aktualizovaná vodohospodářská bilance jezera Most, která prověřila nově získaná data za 

období roku 2009 až do roku 2010. 

2.4.1 Koncepce vodohospodářského řešení  

Při tvorbě základní koncepce vodohospodářského řešení zatápění jezera Most a při 

vlastní projekci bylo dbáno zásad, že u zbytkové jámy s velkou plochou je výhodnější 

jezero s velkou hloubkou, vytvoření mělkých okrajových částí, členitější morfologie dna 

jezera i přilehlých svahů a rovněž vytvořit členitější břehovou linii s mírným sklonem.  

Z pohledu požadavků na dosažení konečné optimální kvality vody v jezeře, využití jezera 

a omezení účinků vlnobití jsou tyto zásady tvarování důležité. Při zpracování koncepce 

řešení zatopení zbytkové jámy bylo nutné na základě celkového vyhodnocení určit pro 

další postup zvláště [15]:  

 využití jezera => příměstské sportovně rekreační centrum, 

 průtočnost jezera či nikoliv => neprůtočné jezero, 

 určit kótu hladiny s povolenou tolerancí => 199,00 m n. m. (  30 cm), 

 způsob napouštění jezera => napouštění a pozdější případné dopouštění je 
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zajištěno vodou z řeky Ohře, která je vedena PVN a podzemním trubním 

přivaděčem, 

 nutnost dotace vody po napuštění jezera  => pro případnou pozdější dotaci vody 

bude využit PVN,   

 odpouštění nadbytečné vody z jezera => případné odčerpání nadbytečné 

vody z jezera je zajištěno 2 kalovými čerpadly (výkon jednoho čerpadla Q = 130 

m
3
.hod

-1
; P = 23,76 kW, výtlak 31 m, délka výtlačného potrubí 550 m).   

2.4.2 Závěry původní bilance 

Bilance zpracovaná v prosinci 2010 Valečkem vychází ze skutečně naměřených dat 

v období 1.1.2009 až 25.11.2010. Po jednotlivých dnech jsou bilancovány skutečné měření 

nátoku z PVN. Z denního přírůstku hladiny (odečet na lati) je následně z čáry zatopených 

ploch určen přírůstek či úbytek objemu vody v jezeře. Odečtením denních hodnot přítoku 

z PVN, pak následně vychází přítok nebo odtok z lokálního přirozeného povodí jezera. 

Takto získaná hodnota v sobě již obsahuje veškeré ztráty průsakem i výparem, jakož 

i přírůstky vlivem srážek na vodní hladinu.   

Ze závěrů bilance zpracované v roce 2010 následně vyplynulo, že v průměrném 

vodném roce vychází bilance jezera jako vyrovnaná s průměrným kolísáním hladiny okolo 

kóty 199,00 m n. m., což odpovídá původnímu technickému řešení. Původnímu 

technickému řešení odpovídá i maximální tolerance v extrémním roce či v roce suchém 

v rozmezí  30 cm. Vypočtené vyšší ztrátě vody lze přičíst zvýšeným vsakem napouštěné 

vody do nesaturované zóny na svazích zbytkové jámy. V extrémním vodném roce dochází 

po několikanásobném výskytu přívalových dešťů (například v roce 2010) ke zvednutí 

hladiny ve vodní nádrži na kótu 199,194 m n. m., což nepřevyšuje povolenou maximální 

hladinu 199,30 m n. m.  V suchém roce dochází ke ztrátě vody v množství 899 722 m
3
/rok, 

což způsobí pokles hladiny na kótu 198,71 m n. m. Ani tento údaj nepřevyšuje povolenou 

minimální hladinu 198,70 m n. m. Předpokládá se, že vypočtené ztráty vody je možno 

přičítat zvýšenému vsaku napouštěné vody do nesaturované zóny jednotlivých svahů 

zbytkové jámy.[16] 
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3 PRŮBĚH NAPOUŠTĚNÍ A AKTUALIZACE DAT 

Průběh napouštění zbytkové jámy lomu Ležáky – Most spočívá v několika fázích 

K dnešnímu dni, napouštění jezera není ještě dokončeno. Pro provedení aktualizovaného 

výpočtu jsou nutná nová či aktualizovaná data a provozní údaje za období 2010 až únor 

2013. Údaje týkající se množství srážek za období 2011 - 2012 byly poskytnuty POh. Pro 

sestavení modelového scénáře mi společnost POh poskytla i další údaje o ročním úhrnu 

srážek od roku 2003 do roku 2012. Údaje o množství výparu byly získány od ČHMÚ. 

Dalšími, neméně důležitými údaji, zejména po přerušení napouštění jezera v červnu 2012, 

bylo provozní měření a sledování hladiny jezera Most prováděné pracovníky PKÚ.   

3.1 Průběh napouštění jezera 

Od roku 2002 až do doby napouštění jezera z PVN se voda akumulovala v nejnižší 

úrovni zbytkové jámy. Voda se akumulovala z bočních vývěrů ve svazích zbytkové jámy 

a rovněž z atmosférických srážek. Před zahájením napouštění měla vodní nádrž plochu 

21,60 ha a hladina byla ustálena na kótě 145,12 m n. m. Napouštění jezera je z PVN přes 

regulační šachtu, uklidňovací nádrž a otevřený přívodní kanál bylo zahájeno 24. října 

2008. Napouštění probíhalo až do 25. červnu roku 2012, kdy bylo napouštění přerušeno 

z důvodu naplnění smluvního ujednání mezi POh a PF ČR o dodávce vody. Stav vodní 

hladiny v době ukončení napouštění jezera byl na kótě 198,06 m n. m. Předpokládané 

pokračování napouštění je plánované v období říjen až prosinec roku 2013, a to po 

dokončení stabilizačních prvků břehové linie a opravě břehové komunikace.[14] 

 
Obr. 10 První voda z PVN (zdroj: Město Most) 
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Obr.  11 První voda z PVN v otevřeném přívodním kanálu do jezera (zdroj: Město Most) 

Průběh napouštění zbytkové jámy Ležáky - Most z PVN v období 10/2008 až 04/2012 je 

patrný z grafu 1. 

Graf 1 Průběh napouštění jezera Most (zdroj PKÚ) 

 

3.2 Aktualizované data, údaje a měření 

 Množství úhrnu srážek  

Údaje uvedené v tabulce 8 o úhrnu srážek za roky 2011 a 2012, byly poskytnuty 

společností POh a jsou vztaženy ke stanici Jez Jiřetín na řece Bílina. 
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Tab.  8 Množství úhrnu srážek v období 2003 – 2012(Zdroj: POh) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2003 27,8 9,9 6,6 16,5 37,8 40,9 79,3 4,6 7,5 21,2 7,4 24,4 283,9 

2004 67,4 20,9 5,6 11,7 80,3 39,1 78,2 44,7 18,8 32,3 100,8 45,8 545,6 

2005 134,8 54,8 28,0 28,2 91,6 97,8 136,0 199,6 58,8 30,6 25,0 80,0 965,2 

2006 26,4 54,0 50,8 36,6 51,9 84,5 49,0 52,7 20,9 43,5 29,5 16,2 516,0 

2007 46,1 41,8 17,7 0,8 94,8 78,5 81,9 72,2 67,8 21,1 69,8 17,1 609,6 

2008 36,3 20,1 36,1 48,0 35,2 27,6 38,5 62,7 34,8 4,6 28,5 32,2 404,6 

2009 8,1 30,0 46,1 29,7 89,9 65,5 36,7 73,9 13,5 40,7 49,3 49,4 532,8 

2010 28,2 11,0 27,6 20,8 68,5 18,7 33,6 99,0 88,1 8,4 55,2 49,1 508,2 

2011 18,6 12,4 15,1 10,6 35,0 65,4 50,4 39,1 35,4 12,2 0,4 70,1 364,7 

2012 70,9 17,8 10,1 23,9 31,7 52,5 90,2 52,3 25,9 28,8 43,6 74,6 522,3 

 Měsíční výpar z volné hladiny 

Tab. 9 Měsíční výpar z volné hladiny měřený výparoměrem (mm) v období 2011 - 2012 ze stanice 

Tušimice (zdroj: ČHMÚ) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2011 - - - - 89,1 101,9 89,0 71,2 48,0 30,6 - - - 

2012 - - - - 111,5 95,0 93,1 89,9 61,7 18,9 - - - 

Tab 10 Zkompletovaný měsíční výpar z volné hladiny za období 2003 – 2012 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

2003 18,3 23,5 39,1 68,9 88,7 117,2 91,4 123,1 55,7 25,0 22,6 18,4 

2004 18,3 23,5 39,1 49,2 73,1 91,5 111,6 112,3 62,8 24,5 22,6 18,4 

2005 18,3 23,5 39,1 45,6 65,0 94,4 84,5 76,6 58,8 29,4 22,6 18,4 

2006 18,3 23,5 39,1 32,2 62,0 74,2 114,1 63,7 61,0 29,3 22,6 18,4 

2007 18,3 23,5 39,1 74,6 97,3 98,5 71,0 89,7 55,6 16,5 22,6 18,4 

2008 18,3 23,5 39,1 34,2 60,5 110,7 88,3 102,9 54,8 20,5 22,6 18,4 

2009 18,3 23,5 39,1 61,3 81,8 86,1 93,7 108,8 58,1 23,7 22,6 18,4 

2010 18,3 23,5 39,1 49,2 62,9 77,5 124,5 86,8 40,9 25,0 22,6 18,4 

2011 18,3 23,5 39,1 49,2 89,1 101,9 89,0 71,2 48,0 30,6 22,6 18,4 

2012 18,3 23,5 39,1 49,2 111,5 95,0 93,1 89,9 61,7 18,9 22,6 18,4 

Legenda k tabulce 10: - vzhledem ke skutečnosti, že se měření výparu v zimním období neprovádí, 

bylo nutné získat potřebné údaje z jiných zdrojů. Pro období leden, únor, březen, listopad 

a prosinec byly použity hodnoty uvedené v původní studii (výpočet metodou dle Ivanova). Pro 

období květen až říjen byly použity údaje poskytnuté ČMHÚ. Chybějící údaje byly stanoveny 

průměrem z naměřených hodnot ČHMÚ v příslušném měsíci.  

45,6 => údaje poskytnuté ČMHÚ  

49,2 => průměrná hodnota pro dané období z údajů poskytnuté ČHMÚ stanice Tušimice  

18,3 => údaje získané z původní studie  



Bc. František BAAR:  Aktualizace vodní bilance jezera zbytkové jámy lomu Most  

2013  Strana 24/40 

 

 Měření hladiny jezera  

PKÚ provádí průběžné měření hladiny jezera Most. K dispozici jsem měl údaje 

z provedených měření v období 01/2011 až 02/2013 (viz tabulka 11). Z tabulky 11 

a grafu 2 vyplývá, že úbytek vody a klesání hladiny se zastavilo.  

Tab. 11 Měření hladiny jezera v období 01/2011 - 02/2013 (zdroj: PKÚ) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

2011 191,68 192,61 193,09 193,50 194,01 194,72 195,49 196,46 196,74 196,76 196,86 196,96 

2012 197,12 197,37 197,57 197,76 197,90 198,06 198,05 197,95 197,87 197,80 197,76 197,79 

2013 197,80 197,80 - - - - - - - - - - 

Graf 2 Stav hladiny po přerušení napouštění v období 06/2012 - 02/2013  
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3.3 Rekultivace svahů povodí jezera 

Způsob provedené rekultivace svahů povodí jezera a druh vegetačního pokryvu je 

důležitým hlediskem při výpočtu bilance. Vegetační pokryv reguluje množství srážek 

zachycených rostlinami, množství vsáklé vody a rovněž ovlivňuje rychlost vody stékající 

po svazích. Z tohoto důvodu je důležitý způsob provedené rekultivace a její stav. Převážně 

se jedná o zatravnění se skupinovou výsadbou dřevin nebo o zalesnění.  

Původní studie stanovila rozsah povodí v celkové ploše 1221,5 ha. Porovnal jsem 



Bc. František BAAR:  Aktualizace vodní bilance jezera zbytkové jámy lomu Most  

2013  Strana 25/40 

 

původně stanovené povodí se skutečností v terénu a na základě svých zjištění jsem provedl 

patřičné úpravy plochy povodí jezera. Jedná se zejména o úpravu plochy s vrchem Špičák, 

plochy u městského hřbitova a plochy u vodních nádrží u Mračného potoka. Dále jsem 

původně stanovenou plochu povodí Jižní svahy rozdělil na dvě části. Rozdělení jsem 

provedl z důvodu rozdílného reliéfu. Část Jižní svahy – část “A“ je svažitější a členitější na 

rozdíl od části plochy povodí Jižní svahy – část “B“, která je mírnější a je zde použit i jiný 

způsob rekultivace. Bylo zde provedeno zatravnění se začleněním skupinové dřevin. Na 

území části povodí Jižní svahy – část “B“ budou vybudovány pláže a jsou zde plánované 

plochy pro budoucí komerční zástavbu.   

Tab. 12 Upravené plochy povodí jezera Most 

 

Název povodí 

Plocha 

povodí 

ha 

Průměrný 

sklon 

svahu 

% 

Maximální 

nadmořská 

výška 

Druh provedené rekultivace 

Jezero Most 309,49 0 199,30 vodní plocha 

Západní svahy 118,96 7,30 240,00 zatravnění + skupinová výsadba 

dřevin 

Jižní svahy – část “A“ 166,98  12,50 330,00 zatravnění + zalesnění 

Jižní svahy – část “B“ 75,93 5,00 235,00 zatravnění + skupinová výsadba 

dřevin 

Východní svahy 255,16 8,70 340,00 lesnická 

Severní svahy 161,84 6,20 290,00 zatravnění + zalesnění 

POVODÍ CELKEM 1088,37    
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4 VÝPOČET VODOHOSPODÁŘSKÉ BILANCE NA ZÁKLADĚ 
AKTUALIZACE DAT  

Vodohospodářská bilance povodí zbytkové jámy je důležitým hlediskem pro 

provádění hydrické rekultivace. Pod pojmem vodohospodářská bilance jezera rozumíme 

změnu objemu, který vzniká rozdílem mezi vstupem a výstupem vody za danou časovou 

jednotku. Pro konkrétní podmínky jezera Most to znamená, že vstupem (zdrojem) je zde 

myšleno vtok povrchových vod z povodí jezera a srážky spadlé na hladinu a výstupem 

(ztrátou) je jak výpar z hladiny jezera, tak i saturace zemin dna. 

S ohledem na skutečnost, že v průběhu období měsíců prosinec 2012 až únor 2013 

došlo k zastavení poklesu hladiny, dá se předpokládat, že již došlo k očekávané kolmataci 

zemin a saturace už nebude mít zásadní vliv na výpočet bilance. Ztráta průsakem nastává 

při prvním napouštění a stabilizuje se cca 2 – 3 letech.[10] 

4.1 Základní výpočty vodohospodářské bilance 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o velmi náročný problém udržení minimálního 

kolísání hladiny v jezeru, byly provedeny výpočty variantně, a to na základě průměrných, 

minimálních a maximálních ročních úhrnů srážek. Jezero zbytkové jámy bude mít 

v podstatě časově neomezenou životnost. Z tohoto důvodu musí být přijata opatření, která 

budou realizována pro omezení kolísání hladiny vody takového rázu, že postihnou i dnes 

jen teoreticky předpokládané klimatické extrémy.  

4.2 Výpočty dle průměrných a extrémních hodnot úhrnu srážek 

Ve sledovaném desetiletém cyklu byl průměrný roční úhrn srážek 525,29 mm. Této 

průměrné hodnotě se přibližovaly roky 2006 (516,0 mm), 2009 (532,8 mm) a 2012 

(522,3 mm) Jako výrazně srážkově nejchudší byl rok 2003 s ročním úhrnem srážek 

283,9 mm (graf 4). Srážkově nejvydatnějším byl rok 2005, kdy byl roční úhrn srážek 965,2 

mm (graf 5). Jednalo se o srážkově velmi extrémní rok. Za sledované období 1980 – 2012 

nebyl takto srážkově nadprůměrný rok zastižen. Při níže uvedených ročních modelových 

situacích je startovací hladina vždy na kótě 199 m n. m. 
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 Průměrné roční srážky  

Graf 3 Průměrné roční srážky  

průběh hladiny jezero Most ( průměrný rok 2012)
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Dílčí shrnutí (průměrný rok): 

Jako rok s průměrným úhrnem množství srážek byl zaznamenán rok 2012. Maximální 

kolísání hladiny bude 25 cm. Nejnižší hladina byla zaznamenána v měsíci září (198,87 m 

n. m. => -13 cm pod stanovenou kótou) a nejvyšší hladina činila v měsících únor a březen, 

kdy byl zaznamenán nárůst o 12 cm nad stanovenou hladinu (199,12 m n. m.). Po celé 

sledované období, kolísání vodní hladiny zdaleka nepřekračuje sledovanou toleranci 

 30 cm. 

 Minimální roční srážky  

Graf 4 Minimální roční srážky 

průběh hladiny jezero Most ( suchý rok 2003)

198,65

198,70

198,75

198,80

198,85

198,90

198,95

199,00

199,05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

datum

h
la

d
in

a

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

č
e
rp

a
n
é
/o

d
č
e
rp

an
é
 

m
n

o
ž
s
tv

í 
(l

/s
)

hladina čerpání z PVN odběr z ČS nadbilačních vod



Bc. František BAAR:  Aktualizace vodní bilance jezera zbytkové jámy lomu Most  

2013  Strana 28/40 

 

Dílčí shrnutí (srážkově chudý rok): 

Jako srážkově chudý rok se projevil rok 2003. Z provedeného modelového scénáře plyne, 

že v modelovém mezním případě bude výpar z volné hladiny výrazně převyšovat srážky 

s přítoky z povodí. Bez vnější dotace by hladina poklesla až na kótu 198,47 m n. m. Pro 

udržení provozní hladiny jezera, musí být jezero průběžně dotováno cca 570 240 m
3
 vody, 

aby nebyla překročena dolní tolerovaná mez provozní hladiny 198,70 m n. m. 

 Maximální roční srážky  

Graf 5 Maximální roční úhrn srážek 

průběh hladiny jezero Most ( vodný rok 2005)
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Dílčí shrnutí (vodný rok): 

Na srážky vysoce nadprůměrný byl rok 2005. Z modelového scénáře vyplynulo, že pro 

udržení provozní hladiny s tolerancí  30 cm bude nutné čerpání nadbilančních vod. Bez 

tohoto čerpání by hladina vystoupala až na kótu 200,19 m n. m. Pro udržení provozní 

hladiny jezera, musí být odčerpáno cca 1 633 000 m
3
, aby nebyla překročena horní 

tolerovaná mez provozní hladiny. S navrhovaným výkonem čerpadel, se provozní hladina 

nepodaří udržet na maximální kótě 199,30 m n. m. po třetinu roku, s tím, že obě čerpadla 

jsou v provozu na maximální výkon po dobu 9 měsíců!  

4.3 Porovnání výstupů původních bilancí s bilancí aktualizovanou 

 Maximální roční množství nadbilančních vod v extrémně vlhkém období 

a) původní technické řešení bilance                 + 238 000 m
3
/rok 
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b) bilance zpracovaná v roce 2010                + 600 868 m
3
/rok 

c) aktualizovaná bilance 2013             + 1 632 960 m
3
/rok 

 Maximální roční dotace v suchém období   

a) původní technické řešení bilance      - 420 000 m
3
/rok 

b) bilance zpracovaná v roce 2010     - 899 722 m
3
/rok 

c) aktualizovaná bilance 2013      - 570 240 m
3
/rok 

 Provoz čerpací stanice nadbilančních vod   

a) čerpání nadbilančních vod v původním technickém řešení        max. 2,9 měsíce/rok 

b) čerpání nadbilančních vod v bilanci zpracované v roce 2010        max. 5,4 měsíce/rok 

c) čerpání nadbilančních vod v aktualizované bilanci - vodný rok               9 měsíců/rok 

d) čerpání nadbilančních vod v aktualizované bilanci – prům. rok               0 měsíců/rok 

4.4 Modelový scénář projevu jezera v desetiletém cyklu 

Na základě sestavených údajů ročních úhrnů srážek a výparu za období let 2003 až 

2012, byl sestaven modelový scénář pro příští desetiletý cyklus v období let 2014 – 2024. 

Výpočet bilance byl nastaven tak, že při dosažení kóty 199,30 m n. m. byly zapnuto 

čerpadlo umístěné v čerpací stanici a při poklesu hladiny na kótu 198,70, byla spuštěna 

dotace vody z PVN. V případě nadměrného vodného roku, byly pro udržení hladiny 

zapnuté obě osazená čerpadla.   

Z grafů uvedených v příloze č. 7 vyplývá: 

a) bez jakýkoliv úprav hladiny jezera, tj. dopouštění či odčerpání, bude hladina jezera 

za deset let na úrovni kóty 200,49 m n. m., což znamená 1,19 m nad maximální 

tolerovanou provozní hladinou, 

b) při úpravě vodní hladiny na kótě 199,00 m n. m. s tolerancí 30 cm bude nutné 

v průběhu deseti let dopustit 803 520 m
3
 vody a odčerpat 3 032 640 m

3
 (což je 

průměrně 303 264 m
3
/rok) nadbilančních vod.   

Vzhledem ke skutečnosti, že ve sledovaném desetiletém období byly zastiženy dva 

extrémní srážkové průběhy (rok 2003 a rok 2005), pokusil jsem se sestavit modelový 

scénář v sedmiletém cyklu v období let 2006 až 2012. Maximální srážkový úhrn činil 

v tomto období 609,6 mm a minimální srážkový úhrn byl ve výši 364,7 mm. Výsledkem 
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je, že v tomto sedmiletém sledovaném období, nebylo nutné ani v jednom roce 

dopouštěním dotovat jezero vodou a odčerpání nadbilančních vod se pohybovalo jen ve 

výši 1 296 000 m
3 

(což je průměrně 185 143 m
3
/rok).  

4.5 Prognóza klimatických podmínek 

Budování nových vodních nádrží není projektem jen na několik let, ale minimálně 

na desítky možná stovky let. Proto je zásadní pohlížet, jakým směrem se bude ubírat vývoj 

klimatu v České republice a v zájmovém regionu. Tomuto tématu je ve vědeckých 

i laických okruzích věnována vysoká pozornost a věnují se mu mnohé významné vědecké 

instituty a osobnosti. Například v článku prezentovaným Pretelem je uvedena analýza 

„Vývoj klimatu v letech 1961 až 2010 a pravděpodobné scénáře vývoje z klimatu ve 

výhledu krátkodobém (2010 – 2039), střednědobém (2040 – 2069) a dlouhodobém (2070 – 

2099)“. Scénáře v této analýze byly zaměřeny na předpokládané změny na vodní 

hospodářství, zemědělství a lesní hospodářství. Průměrná roční teplota za posledních 

padesát let se dle očekávání zvyšuje téměř o 0,3 °C za deset let. Co se týče průměrného 

ročního úhrnu srážek, byl v padesátiletém sledovaném cyklu srážkově nejbohatší rok 2002, 

ale hned rok následující byl naopak srážkově nejchudší. Celkově průměrný roční úhrn 

srážek má velmi mírný nárůst (méně než 2 % za 10 let).  Co se týče úhrnu srážek, je 

zaznamenaná změna v redistribuci měsíčních srážkových úhrnů z poklesu v měsících 

duben – červen a naopak nárůst v měsících červenec – září.  Teplota je v porovnání 

s prostorovou proměnlivostí srážek vyšší a v poslední době se zvyšuje.  

V případě srážek je rovněž zřejmý posun k vyšší extremitě, která vede k častějšímu 

výskytu intenzivních srážek, a to zejména v letním období s velmi proměnlivou lokalizací. 

Stejně tak se objevují rizika výskytu sucha zejména v jarním období s možností jeho 

přetrvání až do léta. Vypracované modelové scénáře ukazují na pravděpodobný vývoj 

klimatu pro: 

a) krátkodobý výhled – z provedených simulací se ukazuje průměrné zvýšení teploty 

vzduchu vzhledem k referenčnímu období cca o 1 °C s tím, že oteplení v létě 

a v zimě bude jen o něco nižší, než se dá očekávat v jarním a podzimním období. 

Zhruba 3 % nárůst se dá očekávat u celkového průměrného úhrnu srážek. Modelové 

scénáře uvádějí nárůst srážek v jarním období (cca 2 - 16 %), naopak v zimě se dá 
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očekávat na většině území jejich pokles a to místy až o 20 %.  

b) střednědobý výhled – nárůst teploty je pro toto období simulován již s výraznějším 

nárůstem teploty. V létě cca o 2,3 – 3,2 °C, v zimě o 1,5 – 2,0 °C. Ročních 

srážkových úhrnů by mělo začít postupně ubývat. Charakteristický bude zimní pokles 

srážek (místy až o 20 %) a zvýšení v podzimním období. Na převážné části území 

dominuje pokles i v letním období. 

c) dlouhodobý výhled -  pro toto období je simulován nárůst teploty od 3,5 do 4,7 °C na 

podzim, v zimě o 2,6 – 3,1 °C. Roční úhrny srážek nadále klesají, a to zejména v létě.  

Pro porovnání je v grafu 6 i na obrázku 12 uvedeno porovnání výše uvedených výhledů 

s referenčním obdobím let 1961 – 1990.[13] 

Graf  6 Prognóza klimatických podmínek - porovnání s referenčním obdobím let 1961 - 1990 

(zdroj: http://www.pro-energy.cz/clanky22/3_3_2012.pdf ) 

 

 

 

Obr. 12 Očekávaný vývoj dlouhodobých průměrů počtu bezesrážkových dnů v ČR (zdroj: 

http://www.pro-energy.cz/clanky22/3_3_2012.pdf ) 
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5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ZÁVĚRŮ 
AKTUALIZOVANÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ BILANCE 

Nutnost dotace vody po napuštění jezera nebo její odpouštění jsou důležitými 

ekonomickými aspekty pro využití a provozování jezera. Z modelového desetiletého 

scénáře vodohospodářské bilance jezera vyplývá, že pro udržení hladiny jezera Most na 

kótě 199,00 m n. m., bude nutné provádět úpravu hladiny jezera a to jak dopouštěním, tak 

i odčerpáváním. 

5.1 Dopouštění vodní nádrže 

Dle §101 odst. 3c zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, se cena za odběr 

povrchové vody stanoví zvlášť pro účely užití: zatápění umělých prohlubní terénu 

(zbytkových jam po těžbě nerostů) v případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění 

vody; tato cena nesmí překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na 

tuto činnost vzniknou.[9] Cena vody se po dobu napouštění pohybovala v cenové úrovni 

1,50 – 3,00 Kč za m
3
 vody (viz tabulka 13). 

Tab. 13 Cena vody pro napouštění jezera Most z PVN  

CENA VODY Z PVN ZA 1 M
3
 

2008 2,00 

2009 1,66 

2010 1,50 

2011 1,73 

2012 2,86 

  2013* 3,00 

* Pro rok 2013 platí tato cena pouze na dodávku vody, kterou bude jezero dotováno k udržení 

hladiny na kótě 198,00 m n. m. ± 20 cm. 

Pro výpočet budoucích nákladů za dopouštění jezera Most z PVN je tak nutné počítat 

s cenou mnohem vyšší než výše uvedené částky. Po dotazu u POh týkající se ceny za 

dopouštění jezera, je nutné počítat s částkou ve výši 4,20 Kč za jeden kubický metr vody 

z PVN. Po provedeném výpočtu a sestavení modelového scénáře pro desetiletý, respektive 

sedmiletý, srážkový cyklus, je předpoklad nákladů na provoz udržení hladiny jezera Most 

na kótě 199,00 m n. m. s tolerancí  30 cm následující: 
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Tab. 14 Výpočet nákladů na dopuštění vody z PVN 

10 LETÝ CYKLUS  

Jednotková cena 

v Kč za m
3
 

Celkové množství 

dopuštěné vody v m
3
 

Celkem náklady za dopouštění vody 

v Kč 

4,20 803 520 3 374 784 

Z tabulky 14 vyplývá, že průměrné roční náklady na dopouštění jezera Most z PVN 

se bude pohybovat v roce 2014 ve výši 337 478 Kč. Uvedená cena je stanovená pro rok 

2014. Pro další léta je nutné kalkulovat s 5 % ročním nárůstem, což znamená každoroční 

zvýšení ročních nákladů cca o 17 tisíc korun.    

5.2 Čerpání přebytečné vody z vodní nádrže 

Pro udržení maximální kóty hladiny jezera 199,30 m n. m. nebo pro jiné provozní 

stavy je vybudována čerpací stanice, kde jsou osazena dvě čerpadla o výkonu jednoho 

čerpadla Q = 130 m
3
.hod

–1
 a příkonem P = 23,76 kW. Dle modelového scénáře budou 

čerpadla v provozu během desetiletého cyklu celkem 23 328 hod.    

Tab. 15 Výpočet nákladů na odčerpání vody z jezera pomocí čerpadel 

10 letý cyklus  

Jednotková 

cena v Kč z 

kWh 

Celkové množství 

odčerpané vody v 

m
3
 

Celková doba 

čerpání vody 

v hod 

Celková spotřeba 

elektrické energie  

v kW 

Celkem náklady 

za odčerpání 

nadbilančních 

vod v Kč 

4,70 3 032 640 23 328 559 872 2 631 398 

Z tabulky č. 16 vyplývá, že roční odčerpání nadbytečné vody z jezera bude činit 

263 140 Kč.  

5.3. Souhrn nákladů na úpravu hladiny jezera Most  

Finanční náklady na zvýšení/snížení hladiny jezera o 1 cm: 

 Finanční náklady na zvýšení hladiny jezera o 1 cm (objem vody ve výši cca 

19 345 m
3
):  19 345 m

3
. 4,20 Kč = 81 249 Kč 

 Finanční náklady na snížení hladiny jezera o 1 cm (objem vody ve výši cca 

19 345 m
3
): 19 345 m

3 
: 130 m

3
 = 149 hod . 24 kW = 3 576 kWh . 4,70 Kč =  

16 807 Kč 
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Rekapitulace ročních nákladů na udržení hladiny jezera Most na kótě 199,00 m n. m. 

s provozní tolerancí hladiny  30 cm: 

 dopouštění jezera z PVN:    337 478 Kč/rok 

 čerpání nadbilančních vod:     263 140 Kč/rok 

Celkové náklady na udržení vodní hladiny jezera: 600 618 Kč/rok  

K tomu je nutné připočítat nároky na údržbu čerpací stanice. Předpokládám denní 

inspekční službu a případné seřízení zařízení čerpací stanice v délce 1 hod. Za jeden rok to 

znamená: 365 x 1 hod x 400,00 Kč.hod
-1 

= 146 000,00 Kč.    
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6 ZÁVĚR 

Vypracovaná vodohospodářská bilance je založena na skutečných naměřených 

údajích, které byly poskytnuty ČHMÚ, POh a PKÚ. Ve sledovaném období 2003 až 2012 

modelový scénář zastihl dva extrémy - suchý rok 2003 a jeden vodný extrém v roce 2005. 

Z provedených měření hladiny jezera po dobu přerušení napouštění vyplynulo, že původní 

ztráty vody způsobené vsakem do nesaturované zóny jednotlivých svahů zbytkové jámy 

se zastavily a již by nijak negativně neměly ovlivňovat bilanci jezera. Z provedených 

výpočtů vodohospodářské bilance jezera Most plyne jistý rozptyl hodnot budoucí hladiny 

jezera zbytkové jámy Ležáky – Most. Tento rozptyl je daný proměnlivými klimatickými 

podmínkami daného roku. V desetiletém cyklu se rozptyl hladiny pohyboval v rozmezí 

hladin od 198,76 m n. m. po 199,51 m n. m.  

Při průměrném ročním úhrnu srážek výpočet vodohospodářské bilance ukazuje, 

že kóta úrovně vodní hladiny 199,00 m n. m. byla zvolena optimálně (graf 3). Hladina 

se bude pohybovat v úrovních od 198,87 do 199,12 m n. m. Hladina u roční modelové 

bilance skončí na úrovni 199,09 m n. m. Při podobném průběhu nebude nutné upravovat 

hladinu jezera dopuštěním ani odčerpáním nadbilančních vod. Nastavená tolerance 

 30 cm nebyla dosažena.  

V případě roku s minimálními ročními srážkami by vodohospodářská bilance 

v daném roce (rok 2003) představovala snížení vodní hladiny o 53 cm od kóty 199,00 m n. 

m. Tato hodnota překračuje nastavenou toleranci. Pro její úplné vyrovnání je třeba dotovat 

jezero 570 240 m
3
 vody, aby bylo dosaženo úrovně nad kótu 198,70 m n. m. Hladina u této 

roční modelové bilance skončí na úrovni 198,76 m n. m.  

V případě roku s maximálními ročními srážkami by vodohospodářská bilance 

v daném roce (rok 2005) bez provedených úprav (čerpání) představovala zvýšení vodní 

hladiny o 89 cm nad tolerovanou horní mez. Pro její úplné vyrovnání je třeba čerpat 

nadbilanční vody v objemu 1 633 000 m
3
 po dobu 9 měsíců s maximální výkonem obou 

čerpadel. 

Provedené výpočty prokazují, že při ročním průměrném úhrnu srážek, lze při 

posuzování jednotlivých let izolovaně snadno a ekonomicky nenáročně dosáhnout 

vyrovnané vodohospodářské bilance jezera. Jenže pro neprůtočná jezera nejsou však 

dostatečně vypovídající výsledky výpočtů pro jeden rok, ale řady několika let na sebe 
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navazující. V této několikaleté řadě může dojít ke kumulaci jak srážkově bohatých, tak 

i srážkově chudých let, zároveň k jejich různým kombinacím, které jsou obtížně těžko 

předvídatelným. Vhodné střídání deštivých a suchých let může vodohospodářskou bilanci 

ovlivnit naopak příznivě. Extrémní suchý (rok 2003) nebo naopak extrémně vodný rok 

(rok 2005), jak je vidět ze zpracovaného modelového scénáře, může celou bilanci naopak 

rozladit, a to i na několik let, zvlášť pokud následuje rok podobného úhrnu srážek Je však 

nutné podotknout, že při sledování historických údajů až do roku 1980, nebyl srážkový 

extrém srovnatelný s rokem 2005 zastižen. Je také nezbytné brát na zřetel všechny 

klimatické scénáře a zajistit provoz jezera tak, aby mohl jakékoli klimatické extrémy vždy 

technicky zvládnout. Na základě zpracované aktualizované vodohospodářské bilance 

doporučuji následující: 

 pro případ srážkově podprůměrných let zabezpečovat dotaci vody napouštěním 

z PVN. Z uvedených závěrů sice vyplývá, že deficit vody v jezeře by měl být jen 

v ojedinělých případech (suchý rok), ale z výše uvedených klimatických prognóz pro 

region, ve které se nachází jezero Most, plyne s postupem času vzrůstající podíl 

bezesrážkové období. Pro tyto případy je nutné zachovat po celou dobu stabilní 

přívod vody pro dotaci jezera. 

 v případě nadprůměrně srážkových let vytvořit podmínky pro čerpání nadbilančních 

vod z jezera. Extrémní množství srážek v roce 2005 ukázalo, že i přes provoz obou 

čerpadel o výkonu Q = 130 m
3
 na plný výkon, a to po dobu několika měsíců v řadě, 

by tato čerpadla nebyly schopné udržet hladinu na maximální tolerované hladině 

199,30 m n. m.  Na základě tohoto zjištění doporučuji přehodnotit výkon stávajících 

čerpadel nadbilančních vod, 

 vzhledem k možnému pohybu hladiny jezera až na kótu 199,41 m n. m., doporučuji 

provést úpravu protiabrazních opatření počítající s touto zvýšenou hladinou 

Dle získaných závěrů aktualizované vodohospodářské bilance, bylo zpracováno 

základní ekonomické vyhodnocení. Z hlediska ekonomického, je pro udržení vodní hladiny 

jezera Most na kótě 199,00 m n. m. s provozní tolerancí hladiny  30 cm, nutné zajistit 

finanční prostředky ve výši cca 750 000 Kč na jeden rok. Tyto náklady jsou vypočítané dle 

cenové relace platné pro rok 2013 - 2014. Je nutné brát na zřetel, že cena za 1 m
3
 vody 

z PVN bude narůstat a jistě to tak bude i u ceny elektrické energie. 
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Aktualizace vodohospodářské bilance jezera Most ukázala, že z hlediska 

vodohospodářského je provoz neprůtočného jezera Most možný, ale zásadní pro jeho 

provoz bude, a to jak po stránce funkčnosti, tak zejména po stránce ekonomické, nastavení 

vhodných technických parametrů jezera. Zásadním parametrem je stanovení úrovně 

povoleného kolísání hladiny.   

Nové, rozsáhlé vodní dílo, které vzniká na místě zbytkové jámy lomu Ležáky - Most, 

určitě významně ovlivní nejen život místních obyvatel, ale i okolní floru a faunu a stane se 

významným krajinným prvkem na okraji téměř sedmdesátitisícového města. Využití 

potenciálu vody v mosteckém regionu zcela jistě přinese historický návrat vodních 

společenstev a možnost provozování vodních sportů a rekreace. 
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