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Hráz těsně před dokončením

1 | VÝSTAVBA HRÁZE, BETONÁRNA, LANOVÁ DRÁHA

založena na žulovém skalním masivu, hráz je
složena z 19 pilířů typu Noetzli, situovaných
uprostřed údolí, a 10 tížných bloků na pravé
a 5 na levé straně údolního svahu. Jako těsnící
prvek na návodním líci hráze je použit měděný
plech o tloušce 2 mm s gumovým těsněním
pod ním.
Pro výrobu betonu se těžil štěrk v místě stavby v tzv. stěnovém lomu, přibližně
700 metrů jihozápadně od Puklé skály, která je
s 840 m n. m. dominantou okolí přehrady Fláje.
Cement, písek a další materiál na stavbu bylo
nutno dopravovat z nádraží Moldava v Krušných horách, vzdáleného po silnici 12 km severovýchodně. K dopravě písku a cementu byla
od konečné stanice Moldavské dráhy vystavěna osm kilometrů dlouhá stavební lanovka,
jejíž pozůstatky jsou v terénu místně patrné
dodnes. Moldavská horská dráha byla svého
času významnou železniční tratí, vystavěnou
pro export uhlí z Čech do saského Freibergu.
Horský úsek Moldavské horské dráhy byl zprovozněn v květnu 1885.
Na stavbu hráze se spotřebovalo 194 tisíc m3
betonu. Betonárna byla postavena na pravém

údolním svahu pod tělesem budoucí hráze, pozůstatek betonárny se nachází v blízkosti horního vstupu do hráze. Pro pracovníky stavby
byl v blízkosti staveniště vybudován ubytovací
a stravovací areál. Ten později sloužil jako odborné lesnické učiliště, které zde fungovalo do
roku 2005.
Protože se údolní část obce Fláje nacházela na území budoucí zátopy flájské přehrady,
musela výstavbě ustoupit. Z dotčené části obce
se zachoval pouze malý dřevěný kostel svatého
Jana Křtitele, který byl rozebrán a v roce 1969
přemístěn do nedalekého Českého Jiřetína.
Původní základy kostela, stejně jako zbytky
hřbitova a základů několika dalších staveb jsou
dodnes viditelné na pravém břehu v severovýchodní části zátopy. Z důvodu výstavby přehrady byly vysídleny také osady Mackov, Pastviny,
Vilejšov a Oldříš.

Rozestavěná hráz

Pohled na stavbu od ubytoven

Betonárka

Výstavby lanovky

Víte, že stavba přehrady je zachycena ve
filmu Konec cesty z roku 1959 (v hlavní
roli s Martinem Růžkem)?

Vážení návštěvníci, vítejte na naučné stezce kolem vodního díla Fláje, které je vzhledem
k unikátnímu technickému řešení hráze centrem pozornosti návštěvníků Krušných hor i odborné veřejnosti. Přehradní hráz je totiž jedinou betonovou pilířovou hrází ve střední Evropě
a i díky tomu je zařazena mezi kulturní památky České republiky.
Generálním projektantem vodního díla Fláje byl podnik Hydroprojekt Praha a dodavatelem stavby národní podnik Vodní stavby Sezimovo Ústí. Kompletní výstavba vodního díla
probíhala v letech 1951–1963. Nejprve bylo
započato s ražbou tlakového přivaděče – štoly
a ocelového potrubí – v masivu Krušných hor
na levém břehu nádrže v jižní partii navržené zátopy za účelem přivedení vod na úpravnu vody v obci Meziboří. Flájský potok a jeho
přítoky odtékají z tohoto povodí přirozeně do
Saska. Ražba tlakové štoly trvala sedm let, a to
z důvodu nedostatku pracovních sil, mechanizačních prostředků a také složitých geologických podmínek. V roce 1954 bylo zahájeno
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budování příjezdových komunikací a zařízení
staveniště. Betonáž hráze byla započata v roce
1958 a již v květnu 1960 bylo do nedokončené
přehrady zahájeno napouštění vody, aby byla
zajištěna její dodávka na úpravnu Meziboří
k výrobě vody pitné. K úplnému naplnění přehrady došlo až v květnu 1965.
Hráz přehrady Fláje byla navržena a realizována jako betonová, tížná, vylehčená, pilířová typu Noetzli. Vylehčená hráz byla zvolena
z ekonomických důvodů a kvůli nedostatku
cementu. Při stavbě se díky tomu ušetřilo až
30 procent betonu. Inspirací ke stavbě tohoto
typu hráze byla přehrada Lucendro ve Švýcarsku z roku 1947. Základová spára pilířů je
www.poh.cz/vd/flaje.htm
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2 | PŘEHRADA FLÁJE
Vodní díla se od počátku věků staví z důvodu potřeby ovlivňovat množství a kvalitu vody
v čase. Musejí se vypořádat se suchem i s povodní. Na straně jedné slouží svému účelu, na
straně druhé se stávají potenciálním rizikem
pro své okolí.
Vodní díla – přehrady – vyžadují soustavnou péči, a to z důvodu zajištění bezpečnosti
i provozuschopnosti. Přehrada Fláje v tomto
není výjimkou. Je tížná, betonová, pilířová
s uzavřenými vnitřními dutinami, které se dají
přirovnat k chrámovým lodím. Některé dutiny
jsou vysoké přes 40 metrů.
Co všechno je součástí přehrady? Kromě
vlastního tělesa hráze musí mít spodní výpusti, kterými se reguluje odtok z nádrže a kterými
se dá nádrž v krajním případě i vypustit. Dále
musí mít bezpečnostní přeliv, který zajistí, aby

voda při povodni nepřetékala přes hráz. Na
flájské přehradě má přeliv tři přelivná pole,
pod kterými je jeden společný vývar, kde se
tlumí energie vody. Pokud teče voda přelivem,
nejde o nebezpečný stav, protože je na něj jeho
konstrukce navržená.
Neopomenutelnou výbavou každé přehrady
je i zařízení technickobezpečnostního dohledu
(TBD). TBD je ucelená disciplína, která sleduje,
měří a hodnotí chování hráze, jejích částí, ale
i vnějších vlivů, které na hráz působí. TBD na
hrázi začíná v okamžiku jejího projektování
a končí až po ukončení provozu a uvedení přehrady do tzv. neškodného stavu, což znamená,
že se hráz bu úplně odstraní, nebo se rozebere do takové míry, že již nedokáže vzdouvat
vodu protékající údolím. V rámci TBD se v zásadě bavíme o třech sledovaných veličinách:
(1) deformace (posuny, náklony a průhyby),
(2) průsaky (podložím, hrází, dilatačními spárami a základovou spárou) a (3) tlaky (v podloží,
na základové spáře a v tělese hráze). Ostatní
veličiny jsou běžné provozní – průtok, teplota vody, teplota vzduchu, odběr vody apod.
Všechny veličiny sledujeme a provozujeme
vodní dílo tak, aby nebyly dosaženy hodnoty
pro hráz nebezpečné. Vysoké hodnoty deformací, průsaků nebo tlaků by mohly způsobit
poruchu, nebo dokonce havárii hráze, což pochopitelně nesmíme dopustit.
Jak měříme jednotlivé veličiny? Deformace
se měří geodeticky, deformetry (speciálními
mikrometry), hrázovým kyvadlem (speciální
olovnicí), hydrostatickou nivelací (obdobně
jako hadicovou vodováhou) a některé méně
přesné metody používají i pásma. Průsaky
se měří na měrných přelivech nebo měrných
žlabech měrnou nádobou a stopkami. Tlaky
měříme manometry, tlakovými čidly nebo jako
polohu hladiny ve vrtech pomocí akustické
nebo elektronické píšaly.
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3 | HISTORIE ÚDOLÍ FLÁJSKÉHO POTOKA
Flájský potok, označovaný po svém přechodu do Německa jako „řeka“ Flöha, pramení pod
Oldřišským vrchem, mezi Moldavou a Novým
Městem. Pramen tvoří četné potůčky z lesů
a rašeliniš loučenské náhorní plošiny.
Původní koryto v údolí Flájí, vsi, která dala
tomuto potoku jméno, se dnes nachází pod
vodní hladinou. Vodní dílo Fláje je jednou
ze dvou velkých nádrží, které jsou napájeny
Flájským potokem. Z flájské přehrady potok
odtéká hlubokým údolím ohraničeným zalesněnými svahy do Českého Jiřetína a odtud
dále na území Saska. Předtím se ale stéká zprava s Bystrým potokem (Grenzbach) a zleva se
Pstružným potokem (Wernsbach). Oba tyto potoky před spojením s Flájským potokem vytvářejí česko-saskou hranici.
Už pod názvem Flöha pokračuje Flájský
potok na saské straně do druhé z přehrad –
Rauschenbach, z ní pak směrem na města Neuhausen a Olbernhau. Krušné hory pak opouští
u stejnojmenného saského města Flöha, kde se
vlévá do řeky Zschopau a spolu s ní do Freiber6|

ské Muldy (i ta pramení na české straně, poblíž
Moldavy).
V dolní části bývalé obce Fláje (jež se v současnosti nachází pod vodou, nedaleko dnešního
čela přehradní zdi) se část vody Flájského potoka odváděla do plavebního kanálu Fláje – Clausnitz. Ten byl vybudován městem Freiberg mezi
lety 1624 a 1629 na panství duchcovských Lobkowiczů a později Valdštejnů. Kanál technicky
dokonalým způsobem spojil toky Flájského potoka a Freiberské Muldy napříč horským hřbetem, který oba toky odděluje. Svého času posloužil jako velmi efektivní cesta pro dopravu dřeva
z lesů v okolí Flájí do průmyslového Freibergu.
Stopy tohoto nejstaršího plavebního kanálu
v Čechách, na kterém se ještě v roce 1874 plavilo dřevo, lze vidět v pravém svahu údolí pod
přehradní hrází. Konec plavení přišel s rozvojem
železniční dopravy, zvláště pak s dostavbou moldavské dráhy (trati Most – Moldava – Freiberg).
Ti z vás, kteří by se chtěli projít krásnou
přírodou podél zachovalých částí plavebního
kanálu z Flájí do Českého Jiřetína nebo až do
www.poh.cz/vd/flaje.htm

saského Clausnitz, kde kanál ústí do Freiberské
Muldy, mohou sejít několik set metrů od hráze po pravé silnici směrem k Českému Jiřetínu
a nastoupit na značenou stezku. Nejenže tato

Znak Českého Jiřetína
nesoucí heraldickou
symboliku Flájí

stezka prochází půvabnou krajinou, ale najdete na ní také řadu zajímavostí o nejstarším
plavebním kanálu v Čechách. Flájský plavební
kanál je kulturní památkou ČR.

Znak města Flöha

Flájský potok (Fleyhbach) nese na české straně jméno po zaniklé obci Fláje (Fleyh). Pokračuje na
saské straně až do města Flöha, které tomuto toku dalo jeho německý název. Je proto příznačné,
že znak Flájí (Českého Jiřetína) i města Flöha v sobě nesou symboliku tohoto významného vodního toku. Vodu Flájského potoka jak v současné přehradě, tak v historickém plavebním kanálu
reprezentují v českojiřetínském znaku dvě stříbrné vlny na zeleném podkladu v dolní části štítu.
Ve znaku saského města Flöha je pak řeka symbolizována postavou stříbrně oděné ženy se zlatými vlasy, která vylévá vodu z měděného vědra; z města Flöha tak vychází spojená síla obou řek,
které se zde slévají – Flöha (Flájský potok) a Zschopau –, symbolicky „ruku v ruce“.
www.poh.cz/vd/flaje.htm
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4 | VLIV RAŠELINIŠŤ NA KVALITU VODY, OCHRANNÁ
PÁSMA VODNÍHO ZROJE
Vliv rašeliniš na kvalitu vody
Rašeliniště jsou významným přírodním
krajinným prvkem vrcholových partií našich
hraničních hor. Většina slouží jako zdrojové
oblasti vod pro horské potoky, které pro jejich
hnědé zabarvení již v dávné minulosti místní
obyvatelé nazývali Černá, Černá Voda, Černý
potok, Rašeliník apod.
Toto zabarvení způsobují huminové látky (huminové kyseliny a fulvokyseliny), které jsou přirozeným produktem chemického
a biologického rozkladu organické hmoty ve
svrchních vrstvách rašeliniš. Jde o chemicky vysoce stabilní látky s poločasem rozkladu
v půdě zhruba tisíc let. Tyto látky jsou následně
při vydatných deštích nebo oblevě z rašeliniš
vyplavovány do vodních toků. Důsledkem toho
je hnědé až žlutohnědé zbarvení včetně hnědé
pěny. Ze zdravotního hlediska jsou tyto látky
v podstatě nezávadné, mnohdy se využívají
v lázeňství. Působí ale závady senzorické, zvy-

Krušnohorské rašeliniště
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šují kyselost vody a mají komplexační schopnosti, tj. schopnost z horninového pozadí
vyvázat některé kovy (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, aj.).
Bohužel při úpravě na vodu pitnou jsou huminové látky ze surové vody těžko odstranitelné
a hlavně při hygienickém zabezpečení vody
pomocí chlorace jsou zdrojem potenciálně karcinogenních trihalogenmethanů (THM).
Z tohoto důvodu bylo v 60. letech minulého století při výstavbě vodárenských nádrží
v Krušných horách pro zlepšení kvality vody
přistoupeno k vybudování systému odvodňovacích sítí v povodí nádrží. Tyto systémy příkopů zajistily, že z poměrně velkých ploch se
zrašeliněnými půdami docházelo k rychlejšímu
odtoku povrchové vody a tím k minimálnímu
vyluhování huminových látek ze zrašeliněných
půd. Zároveň bylo umožněno intenzivní zalesnění odvodněných ploch. Po zhruba 30 letech
neobnovované a neudržované příkopy začaly
ztrácet svou funkci a znečištění začalo narůstat. V zarostlých a částečně neprůchodných

příkopech dochází ke zdržení vody a k vyluhování huminových látek ze zrašeliněných půd.
Při intenzivním dešti jsou pak tyto „koncentráty huminových látek“ z nefunkčních příkopů
vypláchnuty do vodárenských nádrží.
Dalším aspektem, který se nepřímo podílí
na zvyšování obsahu huminových látek v povrchových vodách, je pokles kyselých dešů
a kouřových exhalací z velkých tepelných zdrojů (odsíření elektráren). Emise síry totiž snižovaly aktivity mikrobiálních a dekompozičních
společenstev v půdním profilu a tím i snižovaly
produkci a uvolňování huminových látek do
vodního prostředí.
Povodí Ohře, státní podnik, jako správce
povodí a dodavatel surové vody se snaží zajistit co nejlepší kvalitu dodávané surové vody
z vodárenských nádrží, a proto se zapojil do
mezinárodního projektu s názvem Výzkum
možnosti minimalizace obsahů organických
škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných
horách (2009–2013). Jeho cílem bylo vytvořit transparentní a informačně aktualizovaný podklad o rašeliništi v kontextu širšího
ekosystému lokality. Závěry této studie dále
slouží pro vodohospodářské plánování, státní
konjunktivní bilanci podzemních a povrcho-

vých vod, vodoprávní řízení a řešení střetů
zájmů v oblastech, kde dochází ke konfliktu s
ochranou přírody.
Ochranná pásma vodního zdroje
Speciální ochranou vod v povodí vodárenské nádrže je stanovení ochranného pásma
vodního zdroje. Pro ochranu vodárenského
zdroje je kolem vodní nádrže Fláje vymezeno
ochranné pásmo ve dvou stupních. Do I. stupně pásma, zahrnujícího maximální zátopu
nádrže, je zakázán vstup osob vyjma vlastníka nádrže a provozovatele vodárenského odběru. Do navazujícího II. stupně je zahrnuto
rozsáhlejší území o rozloze 23,3 km2 zahrnující podstatnou část povodí hlavních přítoků
do nádrže – vedle Flájského potoka také Mackovského potoka, Radního potoka a potoka
Rašeliník. Území v II. stupni je dále rozděleno do dvou zón. Vstup do vnitřní 1. zóny II.
stupně je z důvodu ochrany vodního zdroje
také zakázán. Do větší, okrajové 2. zóny II.
stupně je vstup volný, je ovšem třeba respektovat některá omezení chování a hospodaření
s ohledem na zajištění optimální kvality vody
v povodí nádrže.

Zabarvení rašelinových vod
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5 | RYBY V NÁDRŽI FLÁJE
Vodní nádrž Fláje je domovem pro různé
druhy ryb. Její chladná kyslíkatá kvalitní voda
již trochu předurčuje jejich zdejší druhové
složení. Mezi ty hlavní patří pstruh potoční
(Salmo trutta morpha fario), pstruh duhový
(Oncorhynchus mykiss) a siven americký (Salvelinus fontinalis). Všechny tři druhy spadají
do čeledi lososovitých ryb a mají pro nádrž
důležitou roli. Slouží zde jako „bioindikátor
kvality vody“, což znamená, že kontrolují její
chemické a fyzikální vlastnosti. Pokud se zhorší zdravotní stav ryb, je možné vysledovat
i změnu kvality vody. Jejich druhou funkcí, spíše okrajovou, je regulace nežádoucích druhů
ryb, čímž napomáhají ke zlepšení kvality vody.
Pstruh obecný forma potoční je druh lososovité ryby v České republice původní. Hájí si
svá skrytá stanoviště u dna, jež mění jen při
shánění potravy nebo při kolísání vodní hladi-

ny. Dorůstá až 70 cm a může dosáhnout hmotnosti 5 kg. Dožívá se okolo 10 let. Na podzim,
pokud mu to hydrologické podmínky dovolí,
vyplouvá do přítoků a přirozeně se zde vytírá.
Malé rybky pak obývají i drobné vodoteče.
Pstruh duhový k nám byl dovezen ze Severní Ameriky koncem 19. století. Tato ryba využívá spíše volnou hladinu a úkryty nevyžaduje.
Dorůstá velikosti stejné jako pstruh potoční.
Dožívá se až 8 let a živí se drobnými organismy
či náletovým hmyzem, později drobnými rybkami. Přirozeně se zde nerozmnožuje.
Siven americký je také původně ze Severní Ameriky a k nám se začal dovážet koncem
19. století. Využívá úkrytů i volné vody. Potravní nároky má shodné se pstruhy, ale v zimě je
potravně aktivnější. Dorůstá až 50 cm a dosahuje hmotnosti až 2 kg. Na podzim může vyplouvat do přítoků, kde se také přirozeně roz-

Shora: pstruh duhový, siven americký, pstruh obecný potoční

množuje. Jen minimum vylíhlých rybek však
přežije. Dožívá se kolem 8 let.
V rámci účelového rybářského hospodaření tyto lososovité ryby uměle rozmnožujeme,
odchováváme a následně vysazujeme do vodárenských nádrží státního podniku Povodí Ohře,
mezi něž patří i vodní dílo Fláje. Jejich odchov
probíhá v rybí líhni, kterou lze vidět pod přehradou Přísečnice na Chomutovsku. Nejen voda
z přísečnické nádrže, ale i samotné umístění
líhně (700 m n. m.) umožnuje produkci kvalitní
rybí násady, která je zvyklá na drsné klimatické

Nádrž pro odchov generačních ryb
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podmínky hor. Ryby do nádrží vysazujeme ve
stáří 2 let o velikosti 20 až 25 cm. Právě takto
stará ryba je nejen schopná lépe odolávat nástrahám vodní říše, ale také lovit drobné rybky.
Mezi další nejrozšířenější druhy ryb, které
se zde vyskytují, patří okoun říční (Perca fluviatilis), plotice obecná (Rutilus rutilus) a perlín
ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus).
Na nádrži Fláje provádíme pravidelné
kontrolní odlovy, při nichž zjišujeme, jak se
rybám daří. Sledujeme jejich růst a celkový
zdravotní stav.
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Severočeská vodárenská společnost a.s.
www.svs.cz

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
www.scvk.cz
Úpravna vody Meziboří

6 | ÚPRAVNA VODY
Objekt, před kterým právě stojíte, je součástí odběrného zařízení nad ústím štoly, která se nachází asi 35 metrů pod námi. Odtud
(708,09 m n. m.) je surová voda odváděna na
úpravnu vody Meziboří (475,51 m n. m.). Štola
je dlouhá 5 424 metrů a její průměr je 2 100 mm.
Voda je dále vedena ocelovým tlakovým potrubím DN 1 200 mm délky 1 905 metrů.
Úpravna vody Meziboří je jednou z úpraven
vody, které zajišují výrobu pitné vody pro obyvatele Ústeckého kraje. Byla vystavěna v letech
1951–1963 jako součást vodního díla Fláje. Dílo
zahrnovalo výstavbu přehrady na Flájském potoce, přivaděče do vyrovnávací nádrže, elektrárny s
výkonným provozním režimem na konci přivaděče, úpravny vody Meziboří a výstavbu vodovodních řadů zásobujících města Most, Litvínov, Krupka, Duchcov, Bílina, Teplice a část Ústí nad Labem.
Jako reakce na stále se zhoršující kvalitu surové vody proběhlo na úpravně vody několik
12 |

rozsáhlých rekonstrukcí. Poslední rekonstrukce
a intenzifikace, probíhající v letech 2012–2015,
zásadním způsobem pozměnila stávající složení
technologické linky. Řešila doplnění technologie
úpravy vody o první separační stupeň – flotaci
–, rekonstrukci pískových filtrů včetně drenážního systému, akumulační nádrže pod pískovými
filtry a související armaturní prostory, doplnění
a modernizaci chemického hospodářství. Součástí stavby byla také rekonstrukce akumulace
upravené vody, čerpací stanice Meziboří a stavební rekonstrukce objektu úpravny.
Kapacita úpravny vody a vodního zdroje
n Po poslední rekonstrukci je kapacita úpravny vody 550 l/s (1980 m3/hod.).
n Běžný výkon úpravny je 250 l/s vody.
n Úpravna vody denně vyrobí 21,6 mil. litrů
pitné vody, jíž zásobuje 154 tisíc obyvatel
Ústeckého kraje.

Úpravna je majetkem Severočeské vodárenské společnosti a.s. a je provozována provozní
společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Máte-li zájem dozvědět se více o úprav-

ně a nahlédnout, jak se voda na úpravně mění
ze surové na pitnou, volejte číslo 601 267 267
nebo pište na info@scvk.cz.
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7 | PTACTVO KOLEM FLÁJSKÉ PŘEHRADY
Novelou zákona č. 218/2004 Sb. byly do
českého právního řádu přijaty podmínky soustavy Natura 2000, jejímž hlavním cílem je zajištění biologické rozmanitosti a ochrany nejvzácnějších přírodních stanoviš živočišných
a rostlinných druhů na území ČR. Natura 2000
je vytvářena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi.
Oblast flájské přehrady se rozprostírá
v území EVL Grünwaldské vřesoviště a Východní
Krušné hory – ptačí oblast CZ 0421005, zároveň
je její malá část vyhlášena za přírodní rezervaci
Grünwaldské vřesoviště. EVL Grünwaldské vřesoviště se nachází na náhorní plošině Krušných
hor. Typickým porostem jsou borovice blatka
(Pinus mugo) a rašelinná květena, kam patří
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia),
živící se hmyzem. Dále zde můžeme zahlédnout šichu černou (Empetrum nigrum), ohroženého rojovníka bahenního (Ledum palustre),
klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), kyhanku
bažinnou (Andromeda polifolia) a další.
Ptačí oblast Východní Krušné hory se nachází v severozápadních Čechách, mezi obcemi
Tisá, Mikulov a Klíny. Tvoří rozsáhlý celek o rozloze téměř 164 km2, který se v délce 40 km rozprostírá podél státní hranice s Německem.
Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků. Hlavním cílovým druhem je
tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeho biotop. Dále
pak bekasina otavní (Gallinago gallinago), potápka roháč (Podiceps cristatus), chřástal polní (Crex
crex), sýc rousný (Aegolius funereus), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes), čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a další.
Tetřívek obecný často tvoří izolované populace obývající rašeliniště, vřesoviště, horské
oblasti po kalamitách a velkoplošné těžbě. Střídá otevřené plochy s nízkou vegetací a smíšené
porosty borovice kleče, břízy, modřínu a smrku
pichlavého do výšky 4 m, které využívá jako

bezpečný kryt pro nocování, hnízdění a potravní základnu v nepříznivých částech roku. Jednotlivé složky potravy jsou závislé na dostupnosti a ročním období. Mohou to být jehnědy,
větvičky a pupeny břízy, větvičky a mladé lístky
brusnice borůvky, listy jetele plazivého, mravenci a brouci, plody borůvky a jeřábů.
Potápka roháč vyhledává vodní plochy
s hustým rákosovým nebo sítinovým porostem
na březích jezer, rybníků či pomalu tekoucích
řek. Potápka roháč je elegantní pták, který se
vyznačuje svými ornamentálními černými péřovými růžky na temeni a límcem z prodloužených kaštanových a černých lícních per, rozpětí křídel má cca 90 cm. Většinu naší populace
potápky roháče tvoří tažní ptáci ze severní
Evropy, kteří na jaře odlétají. Živí se především
rybami, měkkýši, vodním hmyzem a jeho larvami. Potápka roháč se kdysi ve velkém lovila,
nebo se jejím peřím zdobily dámské klobouky.

Tetřívek obecný

Bekasina otavní je převážně tažný druh,
jehož populace je na území ČR odhadována na
cca 1000 hnízdících párů. Živí se hlavně červy,
hmyzem, měkkýši, korýši, pavouky a občas semeny. Po potravě pátrá v bahně a mělké vodě.
Jejím typickým stanovištěm jsou rašeliniště,
slatiniště a vlhké podmáčené louky na okrajích
rybníků.
Chřástal polní velmi rád obývá vlhké louky
a pastviny s vyšším lučním porostem, což mu
umožňuje ochranu před predátory. Populace
tohoto krátkokřídlého středně velkého ptáka
je ohrožována především červnovou sečí luk
v době jeho hnízdění.
Sýc rousný loví především drobné hlodavce, menší ptáky, příležitostně i hmyz ve starých
jehličnatých lesích. Obývá dutiny stromů vytesané datlem nebo žlunou a hnízdí jedenkrát,
výjimečně dvakrát do roka.
Bekasina otavní
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http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000138719
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Fotografie z protějšího břehu ke stanovišti, na kterém právě stojíte, vznikla při nízkém stavu vody, kdy je vidět i původní most
přes Flájský potok.

8 | SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Z tohoto místa se přes vodu otevírá pohled
na bývalý střed někdejší obce Fláje. Na břehu
vodní nádrže jej připomíná jen socha sv. Jana
Nepomuckého, která stála u místní školy otočená k mostu přes Flájský potok. Most, zaplavený
po většinu roku, po kterém se z Flájí procházelo směrem na Dlouhou Louku a Osek, lze v době
nízkého stavu vody ještě dodnes spatřit. Za sochou jednoho z nejznámějších českých světců
se nacházejí základy dřevěného kostela sv. Jana
Křtitele, který byl po likvidaci Flájí přenesen
v roce 1969 do nedalekého Českého Jiřetína.
Fláje byly středověkou obcí, jejíž rok založení není přesně znám. Jisté však je, že se
o vznik obce zasloužili Hrabišicové, rod, který
původně pocházel z Bíliny a který se zasloužil o založení měst, jako jsou Osek, Duchcov
či Most. Hrabišicové, kteří se později podle
svého oseckého hradu začali nazývat pány
z Rýzmburku, zakládali rovněž hrady a města
za dnešní saskou hranicí, mezi které patří Rechenberg či Neuhausen. Hrabišicové a po nich
Lobkowiczové se zasloužili o rozvoj této části
Krušnohoří.
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Vznik Flájí a zdejší život byly úzce spojeny
s vodou a lesy. Většina domů se zde táhla širokým údolím podél Flájského potoka. Obyvatelé
tuto dlouhou obec rozdělovali na horní a dolní
ves. Část domů, která stála za kostelem směrem k dnešní silnici, byla označována za flájské
„předměstí“ (Vorstadt nebo také místním nářečím „Vürstoodt“). Z domů se zachoval jen jediný, kterému se dnes říká „hájenka“.
Kolem středověkých Flájí a později založeného Českého Jiřetína postupně vznikaly další
osady – Mackov, Pastviny, Vilejšov a Oldříš. Usídlovali se v nich zejména dřevorubci ze sousedního Saska. Když byl z dolní části Flájí zprovozněn
flájský plavební kanál pro plavení dřeva přes
Český Jiřetín a Clausnitz do „stříbrného“ Freibergu, bylo pro práci ve zdejších lesích zapotřebí
ještě více rukou. Náhorní plošina tak začala ožívat novými domy, políčky a pastvinami, které
obyvatelům zajišovaly obživu.
Ještě na přelomu 19. a 20. století, než přišla doba vodních turbín a dieselových motorů,
využívali obyvatelé síly Flájského potoka jako
pohonu pro vodní kola. Kromě pil k řezání dře-

va byl v dolních Flájích vodní pohon používán
pro drcení kůry dubů a smrků k vyrábění třísla, přípravku k vyčiňování kůží. To je jen malý
příklad, jak široký byl hospodářský záběr horského obyvatelstva, které bylo při zajišování
obživy soběstačné, a to i přes velké vzdálenosti
od měst – vždy cestu do města musela ještě
i generace narozená v meziválečném období
absolvovat pěšky (do Litvínova přes Meziboří
za 2½ hodiny, do okresního města Duchcova
přes Rýzmburk a Osek za 3 hodiny).
Fláje a jejich okolí byly a jsou bohaté na
vodu nejen pro výrobu energie, ale především
jako pitný zdroj. Před zavedením vodovodu
bylo v horách obvyklé odebírat pitnou vodu
ve studánkách nebo dřevěných či kamenných
jímkách, kterých bylo ve Flájích několik. Mezi
lety 1928 a 1929 byla v okolí Flájí u potoka Rašeliník (Rotes Wasser) vybudována sí studen
s přečerpávací stanicí pro zásobování města Teplice. Voda byla přečerpávána kovovým
potrubím na vzdálenost více než kilometr
s převýšením přes 100 m (do nadmořské výšky

876 m) do železobetonové nádrže o objemu
1500 m3. Odtud byla pak odváděna k portálu
vodovodní štoly ve Vápenici (něm. Kalkofen;
zaniklá osada mezi Moldavou a Novým Městem). Štola vede pod horou Pramenáč k městu
Dubí. K přečerpávání vody byly jen výjimečně používány dieselové motory, hlavní pohon
čerpadla byl elektrický proud. Díky tomu Fláje
– na rozdíl od jiných vsí a osad v okolí – získaly už v roce 1930 připojení k elektrické síti.
Zatímco v Mackově se ještě v roce 1945 svítilo
svíčkami, ve Flájích se rozžehla první žárovka
21. listopadu 1931. To samozřejmě přispělo
k tomu, že Fláje začaly ještě více nabývat na
významu jako centrum rozvíjejícího se cestovního ruchu, vznikaly nové hostince, hotely
a penziony, do obce přijíždělo stále více návštěvníků na letní byty či za zimními sporty.
K mohutnému rozvoji turistiky v oblasti přispěla také nedaleká železniční tra Most – Moldava – Freiberg, i zavedení autobusového spojení přes Dlouhou Louku. Autobusy projížděly
místy, kde právě stojíte.

Dobové pohlednice Flájí ze sbírky Thomase Langa (www.boehmisches-erzgebirge.cz)
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9 | ZANIKLÁ OBEC FLÁJE
Nacházíme se v bývalém centru Flájí. Představíme-li si, že se na toto místo díváme z protějšího břehu a že se čas vrátil o několik desetiletí zpět do 30. let 20. století, naskytne se nám
idylický pohled: náves s dřevěným kostelem
a hřbitovem, farou, školou, obecním úřadem
a domem, ve kterém léčil pacienty místní lékař, a to vše obklopené kopci porostlými lesem.
Podél potoka řada obytných domů, hospodářských stavení, pily, živnosti, hostince. Jedna
z nejvýstavnějších obcí v Krušných horách,
rozprostírající se v širokém údolí podél Flájského potoka, musela rozhodnutím poválečné vlády ustoupit stavbě vodního díla, aby bylo do
budoucna zajištěno zásobování podkrušnohorských měst kvalitní pitnou vodou.
Nostalgická vzpomínka na staré časy není
ztracena definitivně. I přes dobu, která nepřála církevním stavbám, byl místní unikát – poslední zachovaný dřevěný kostel v Krušných
horách – zachráněn; byl rozebrán a přesunut
do Českého Jiřetína. Zde můžete vidět jeho základy a zažít atmosféru míst, kterými procházely dějiny.
Němečtí obyvatelé Flájí byli pro svou blízkost k hranicím Saska silně ovlivněni myšlenka-

Dřevěný kostel v obci Fláje
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mi Martina Luthera, který svým vystoupením
roku 1517 spustil reformační protestantské
hnutí. Údajně v roce 1653 (někdy se uvádí rok
1563) nechal v centru obce postavit místní
rychtář Caspar Panzner dřevěnou modlitebnu
pro luteránské obřady. Zatímco jinde v Čechách
bylo po bitvě na Bílé hoře (1621) a následném
Obnoveném zřízení zemském (tehdejší ústavě
z roku 1627, podle níž bylo v českých zemích
povoleno pouze katolictví) praktikování protestantského vyznání už dávno potlačeno, Fláje si ještě desítky let žily svým protestantským
životem. Poté, co se roku 1664 majitelem duchcovského panství, ke kterému Fláje náležely,
stal Jan Bedřich z Valdštejna (pozdější arcibiskup pražský), byl i ve Flájích vytvořen tlak na
návrat obyvatelstva ke katolickému vyznání,
k čemuž přispěly misie kapucínů povolaných
z kláštera v Mostě. Po roce 1670 byla dřevěná modlitebna opatřena věží a přestavěna na
katolický kostel, zhruba do podoby, v jaké ho
známe dnes.
Katolický charakter zdejší oblasti v dalších staletích dosvědčují četné křížky a sochy
v širokém okolí, by řada z nich byla po roce
1945 ukradena, poškozena nebo nenávratně

Původní interiér kostela

Slavnostní odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého 15. května 2015

zničena. Poválečnou dobu nepřežila ani socha
sv. Jana Nepomuckého, u jejíž repliky stojíte.
O její obnovu se postaral v roce 2015 Českojiřetínský spolek za podpory Nadace Občanského fóra a Česko-německého fondu budoucnosti. Autorem nově osazené sochy je mostecký

Původní socha ve Flájích kolem roku 1930. Chlapec uprostřed
je Josef Seifert (nar. 1927) se svými sourozenci. Téhož Josefa
Seiferta zachytila fotografka Alena Pavlíková z Litvínova při
svěcení obnovené sochy ve Flájích dne 15. května 2015.

Replika sochy sv. Jana Nepomuckého

akademický sochař Bořivoj Rak, který je mimo
jiné autorem repliky odcizeného smírčího kříže
u zámečku Lichtenwald nedaleko Flájí.
Stejně jako zachráněný dřevěný kostel, přenesený odsud do Českého Jiřetína, tak i toto místo
se díky obnově sochy v bývalém centru starých
Flájí stalo místem setkávání. Socha byla odhalena 15. května 2015 za účasti jak současných, tak
bývalých obyvatel Flájí a Českého Jiřetína (mj. rodáků roztroušených po celém Německu) a rovněž
studentů Gymnázia TGM v Litvínově. Slavnostní odhalení sochy bylo zasazeno do programu
oslav 130. výročí moldavské dráhy (tato slavná
železniční tra, spojující český Most a saský Freiberg, měla mít podle předválečných plánů z roku
1914 vybudovánu odbočku údolím Flájského
potoka také do Flájí, Českého Jiřetína a Neuhausenu). Obnova sochy má pro místní rodáky symbolický význam. Rodné domy lidí z Flájí musely
být v důsledku budování přehrady zbořeny. Ti,
kdo se zde narodili, se tak už nemohou do svých
domů vracet. Socha v blízkosti původního místa flájského kostela je pro ně tak jednou z mála
připomínek rodné vsi a rodinných kořenů, které
sahají až do středověku.
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10 | PUKLÁ SKÁLA, ČESKÝ JIŘETÍN, KOSTEL
Puklá skála
Skalní útvar, ke kterému se můžete vydat, se
nazývá Puklá skála (německy Sprengberg). Leží
v úbočí stejnojmenného vrchu (o výšce 840 m n.
m.). Skála je tvořena červeně zabarveným granitovým porfyrem. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje
do výšky 8 metrů. Pod skalami se nachází malé
kamenné moře. Z vrcholu je zajímavý výhled zejména směrem k východu a k jihu, kde dominuje
hráz flájské přehrady s rozsáhlou vodní plochou
a nejvyšší horou Mostecka – Loučnou (956 m n.
m.). Na vrcholu skály si lze povšimnout většího
množství drobných odštěpků horniny. Ty jsou

Pohled na přehradu z Puklé skály

produktem úderů blesku, které vyčnívající skála
za bouřek přitahuje. Pod skálou vede cesta lemovaná červenou turistickou značkou, která vás
z bývalých Flájí dovede do Českého Jiřetína.
Český Jiřetín
O Českém Jiřetínu se po léta traduje, že jej
v roce 1592 založil Jiří z Lobkowicz. Údaj je
však sporný, nebo tento významný příslušník rodu Lobkowiczů a prezident apelačního
soudu v Praze, pohřbený v katedrále sv. Víta,
zemřel už 11. září 1590. Jisté je, že jak starší
Fláje, tak tehdy vznikající Český Jiřetín patřily
v té době do majetku duchcovské větve Lobkowiczů. Náznaky osady jsou zachyceny už na
mapě kurfiřtského zeměměřiče a kartografa
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Mapa Matthiase Oedera z roku 1591

Matthiase Oedera z roku 1591, která ukazuje
první vyměření hranic Saska. Na této mapě je
zaznamenána jak existence mostu přes Flájský
potok v Českém Jiřetíně (Haasenbrücke), tak
i pila (Brettmühle) a několik domů v Českém
Jiřetíně. Podle této unikátní mapy, zaznamenávající také tehdejší majetkové poměry a čilý
obchod se dřevem, byl pánem Geyersbergu
(tj. tehdy mýceného vrchu s dnešním televizním vysílačem, který je česky označován jako
Jestřábí vrch) Adam Havel z Lobkowicz (bratr
Jiřího z Lobkowicz). Jeho dcera Benigna Kateřina z Lobkowicz se o tři desítky let později stala
zakladatelkou a patronkou slavné Loretánské
kaple v Praze na Hradčanech (1626).
Flájský kostel v Českém Jiřetíně
V létě 2012 navštívil dokumentační tým Českojiřetínského spolku a Ponte records Hradec Králové, aby s jedním z aktérů přesunu posledního
zachovalého dřevěného kostela v Krušných horách natočil rozhovor pro tehdy vznikající dokumentární cyklus Flájský potok v proměnách času.
Akademický architekt Karel Rulík z Architektonického Ateliéru A91 v Hradci Králové, jeden
z projektantů přesunu dřevěného kostela z Flájí
do Českého Jiřetína, vzpomíná: „Asi jste to už také
někdy zažili. Přijdete někam, díváte se na obraz,
který máte před očima, a zůstanete stát, úplně vás
to pohltí… To se mi stalo v roce 1965, když jsem
poprvé přijel na Fláje. Kulisa Krušnohoří – zvlněwww.cesky-jiretin.cz

ná, mírně kopcovitá krajina – a v ní krásně usazený dřevěný kostelík. To už se napouštěla přehrada.
Začal jsem se zajímat o to, co bude s dřevěným kostelíkem dál. Památkáři ho chtěli zachránit, ale nevědělo se jak. Tehdy jsem navrhl,
že by bylo ideální ho posunout od břehu flájské
přehrady a nechat ho v tomto místě. Jenže oni
namítali – a určitě oprávněně –, že by musel
být někým střežen. A pak někdo přišel s tím,
že by se kostelík mohl přestěhovat do Českého
Jiřetína. Tenkrát bylo stěhování kostelů módní.
V Mostě se připravovalo stěhování chrámu Nanebevzetí Panny Marie, tak jsme si řekli, proč
bychom nepřestěhovali takový malý kostelík?
V roce 1968 jsme založili družstvo projektantů a získali objednávku na vyprojektování
přesunu kostela do Českého Jiřetína. Kostel jsme
důkladně vyfotografovali a každý detail pečlivě
zaměřili. Místní národní výbor nám vytipoval tři
místa, kam by bylo možné kostel přestěhovat.
Usiloval jsem především o to, aby presbytář byl
na východ a aby byl od kostela zachován odstup
ostatních domů; chtěl jsem udržet takovou přírodní kulisu jako na Flájích. V Českém Jiřetíně
jsme vybrali to místo, kde kostel stojí dodnes.
Potom jsme hledali někoho, kdo by kostel
přestěhoval. Oslovili jsme družstvo v Rožnově pod Radhoštěm, které se později ukázalo
jako velmi profesionální. Kostel znovu zaměřili, označili každý trám, každý detail zakreslili
a vyfotografovali. Stavbu pak rozebrali, naložili
a odvezli do Českého Jiřetína, kde začali znovu
stavět. Chodili jsme na stavbu jako autorský
dozor a sledovali, jak vše probíhá.
Pak ovšem přišla doba tzv. normalizace
a rožnovské družstvo bylo zlikvidováno. Požá-

dal jsem je, aby nedokončenou stavbu alespoň
nějak zakonzervovali, a doufal jsem, že ji snad
někdo dokončí. Očekával jsem, že přijde někdo
jiný a bude okamžitě pokračovat. Ale nic se nedělo a stavba zůstávala zakrytá.
V původním kostele byl krásný kazetový
strop a na něm lidové malby, památkáři si ho
nesmírně cenili, proto jsme ho chtěli za každou
cenu zachovat. Ti z Rožnova s kazetami nakládali pietně, na místě je srovnali, přikrývali
je, ale vrátit je na strop už bohužel nestačili.
Když jsem asi po roce zase do Jiřetína přijel,
viděl jsem, že kostelíku chybí střecha a že do
něj prší. Zjistil jsem, že hromada se stropními
kazetami je už asi poloviční, a časem zmizela
úplně. Možná by se některé části stropu ještě
našly někde na půdě některé z chalup v okolí,
ale mám obavu, jestli spíš neskončily v kamnech. Velmi mě mrzí, že to takhle dopadlo.
Po půl roce jsem napsal dopis ministru kultury. Odepsal mi, že vyslal komisi, která zjistila, že kostel je ještě v horším stavu, než jsem
popsal. Slíbil, že se ministerstvo bude angažovat. Zakrátko však ministr ve funkci skončil
a na jeho místo nastoupil nový; myslím, že byl
ze prezidenta Svobody. Novému ministru jsem
taky napsal, ale ten mi už odpověděl jen tak ze
slušnosti.
Když jsme přesun projektovali, bylo otázkou, jak bude kostel využíván. Doufali jsme,
že stavba bude dál užívána jako kostel. Zadání
tehdejších orgánů ale bylo, že v ní má vzniknout muzeum. Přesto jsme stále počítali s tím,
že až doba nazraje, bude v ní zase kostel. Byl
jsem šastný, když jsem v 90. letech uviděl
stavbu opravenou a funkční.“

Kostel na Flájích po demolici obce

Kostel přesunutý do Českého Jiřetína  Foto: Radim Všetula.

www.cesky-jiretin.cz

Foto: Jan Žoha
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11 | FLÁJE JAKO ZDROJ PITNÉ VODY
Vodní nádrž Fláje je jednou z přehradních
nádrží Krušných hor poskytujících surovou
vodu pro výrobu kvalitní pitné vody. Surová
voda se upravuje na úpravně vody Meziboří,
odkud putuje rozsáhlou distribuční vodovodní sítí ke koncovým spotřebitelům. Na
tzv. flájské vodě si pochutnávají obyvatelé
Litvínova, Krupky, Duchcova, Bíliny, Teplic

a části Mostu a Ústí nad Labem. Vodou je
denně zásobováno 154 tisíc obyvatel Ústeckého kraje.
Pitná voda vyrobená ze surové vody z této
vodní nádrže je velmi kvalitní, o čemž nás přesvědčují výsledky její každodenní kontroly. Pitná voda je nejčastěji kontrolovaná potravina,
přičemž její kontrola má pět stupňů.

Akreditovaná laboratoř v Mostě

Severočeská vodárenská společnost a.s.
majitel vodohospodářské infastruktury

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
dodavatel pitné vody

www.svs.cz

www.scvk.cz
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První stupeň kontroly se provádí přímo na
úpravně. Každý den se odebírají vzorky na jednotlivých technologických stupních úpravy od
nabrané surové vody až po upravenou vodu
odtékající z úpravny. V rámci úpravny je denně
provedeno 6 odběrů vzorků vody.
Druhým stupněm kontroly je odběr a rozbor
vzorků akreditovanou laboratoří. Akreditovaný
pracovník odebere vzorek vody a v laboratoři
v Mostě je proveden její úplný rozbor.
Třetí stupeň kontroly se provádí ve vodojemech na okrajích měst, která jsou vodou zásobována.
Čtvrtý stupeň kontroly je přímo u koncových spotřebitelů, tedy kontrola vody z kohoutku v domácnostech, ve školách, restauracích.
Všechny tyto stupně kontroly provádí společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
(SčVK), dodavatel pitné vody.
Pátý stupeň kontroly provádí krajská hygienická stanice na namátkově vybraných místech
prostřednictvím vlastních odběrů. Kontroluje,
zda voda dodávaná společností SčVK, odpovídá
legislativě.
Jste-li tedy napojeni na veřejný vodovodní řad, můžete se spolehnout, že váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., dodává pitnou vodu dle
požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd.
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody. SčVK zodpovídá za to, že
ve vašich domácnostech z vašich vodovodních
kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

Věžový vodojem
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12 | LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Lesy v Krušných horách byly intenzivně
využívány od středověké hornické kolonizace, což mělo nedozírné následky na stav lesa.
Značná část původních porostů s vysokým zastoupením buku, smrku a jedle byla vyklučena
již v 15. a 16. století. Doly a hutě spotřebovaly velké množství důlního a stavebního dřeva
a dřevěného uhlí. Pro dopravu dřeva se využívaly plavební kanály (bližší informace o nich
naleznete na naučné stezce Flájský plavební
kanál). Plánovitě se začalo v lesích hospodařit
až v druhé polovině 18. století. Lesní řád ukládal povinnost zalesnit vykácené plochy, zakazoval přeměny lesů na pole a louky, smolaření
a pastvu dobytka a koz v lese.
Ve 20. století převládly ve vyšších polohách
Krušných hor smrkové porosty, které byly hospodářsky sice vysoce produktivní, avšak nedostatečně odolné proti škodám způsobeným větrem. V 70.–80. letech minulého století pak byly
postiženy imisní kalamitou, jejíž rozsah nemá
v rámci Evropy obdoby. Přímým důsledkem této
pohromy bylo plošné odumření cca 40 tisíc ha
lesních porostů v exponované vrcholové partii
hor a zároveň vážné poškození vlastností lesních půd, které je i v dlouhodobém horizontu
samovolně nevratné. Najít náhradní dřeviny pro
tyto plochy bylo velmi obtížné. Nakonec byly
zvoleny dřeviny schopné růst v znečištěném
prostředí a na rozsáhlých odlesněných plochách:
smrk pichlavý, borovice kleč, bříza, modřín opadavý, v menší míře olše a jeřáb ptačí. I za cenu
vysokých nákladů a značných ztrát při snaze zalesnit velkoplošné imisní holiny byla začátkem
90. let obnova Krušných hor porosty náhradních
dřevin dokončena. Ty se však v současnosti nacházejí na konci své předpokládané životnosti
a je nezbytné průběžně zajišovat jejich přeměnu na porosty dřevin cílových.
V obnovených porostech vysazujeme zvýšený podíl stanovištně vhodných melioračních
dřevin, především listnatých, které mají příznivý vliv na lesní půdy a porostní prostředí. Tam,
kde byla v minulosti prováděná buldozerová
příprava půdy spojená s odstraněním půdního
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humusu do valů, se valy rozhrnují, aby organická hmota byla rozprostřena co nejvíce po
ploše porostu. Problematika škod působených
imisemi na lesích je dlouhodobou záležitostí,
která nekončí odsířením zdrojů emisí. Oxidy
síry totiž nejsou jedinou složkou imisí, která
poškození lesů způsobuje.
Pro kompenzaci imisní zátěže a omezení
dalšího zhoršování stavu kvality lesních půd
Krušných hor je vedle biologické meliorace
uplatňováno i vápnění, případně hnojení. Plošné (letecké) vápnění podléhá přísnému výběru
vhodných ploch. Posuzuje se celá řada kritérií (např. úroveň kyselosti, hodnoty obsahu
bazických živin – zejména hořčíku, vápníku
a případně i dalších prvků – na základě analýz
asimilačních orgánů a vzorků půdy, zdravotní
stav porostu – žloutnutí či stav defoliace lesních dřevin –, zohledňují se oprávněné zájmy
– např. ochrany přírody). Pro plošné letecké
vápnění se v současnosti používá vápnitý dolomit v dávce 3 tuny na hektar. Dle schváleného

programu revitalizace Krušných hor bude do
roku 2020 vápněno přes 18 000 ha a v letech
2020–2030 se předpokládá realizace na dalších
30 tisících hektarech.
Dalším možným revitalizačním opatřením
je ekologicky šetrné přihnojování mladých lesních porostů formou cíleného hnojení přímo
k sazenici (uplatňují se schválená pomalu rozpustná tabletovaná hnojiva vyvinutá speciálně
pro lesnictví). Část těchto opatření je hrazena
z peněz Evropské unie v dotačních titulech
Operační program Životní prostředí a Program
rozvoje venkova.
V oblasti Krušných hor jsou zároveň lesní
porosty silně poškozovány jelení zvěří, jejíž
početní stavy místy několikanásobně převyšují stavy normované. Z tohoto důvodu je nutné
věnovat maximální pozornost odpovídající redukci početních stavů zvěře. Cílem je do pěti
let dosáhnout snížení stavů spárkaté zvěře na
úroveň max. 150 % stavu normovaného. Vysoké početní stavy zvěře omezují přirozenou

obnovu lesa. Umělá obnova je z tohoto důvodu možná pouze při vynaložení nadměrných
finančních prostředků a práce na její ochranu
v podobě individuálních ochran, lesnických
oplocenek, pachových ohradníků a nátěrů.
Nově založené porosty jsou poškozovány okusem, starší porosty loupáním a ohryzem, což
kvůli kmenovým hnilobám podrývá stabilitu
poškozených porostů.
V lokalitě vodního díla Fláje Lesy České
republiky, s. p., při zakládání nových cílových
porostů ve velké míře zohledňují vodohospodářský význam lesa, a to zejména volbou původní dřevinné skladby a upřednostňováním
způsobu podrostního hospodaření blízkému
přírodě. Při obnově lesa se využívají clonné
seče a přirozená obnova porostů, kdy nový porost vzniká pod ochranou mateřského porostu.
Vytvářením rozvolněných porostů na podmáčených stanovištích a obnovou vodního režimu
na odvodněných rašeliništích také zlepšujeme
podmínky pro život tetřívka obecného.
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Hraniční přechod Český Jiřetín / Deutschgeorgenthal

13 | STÁTNÍ HRANICE, HRANIČNÍ VODY
Celková délka státní hranice mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
je 459,5 km. Z toho téměř v délce 188 km
probíhá 282 hraničními vodami, převážně
hraničními vodními toky (HVT), ale i nádržemi vodních děl. Státní hranice je vyznačena
10 533 hraničními znaky. V úsecích, kde je
státní hranice na pevné zemi, hovoříme o přímém vyznačení. V takovém případě je státní
hranicí přímka mezi hraničními znaky. Tam,
kde je hranice tvořena HVT (tzv. mokrá hranice), jde o nepřímé vyznačení státní hranice, kdy se hraniční znaky střídavě osazují na
pravém a levém břehu HVT. V tomto případě
prochází státní hranice střednicí (osou) HVT.
Nejvýznamnějším HVT je v saském úseku
státní hranice řeka Labe/Elbe, další významné
HVT jsou např. Lužická Nisa/Lausitzer Neiße,
Mandava/Mandau, Spréva/Spree, Křinice/Kirnitzsch, Rybný potok/Gottleuba, Mohelnice/
Weiße Müglitz, Flájský potok/Flöha, Svídnice/
Schweinitz, Načetínský potok/Natzschung,
Černá/Schwarze Pockau, Přísečnice/Preßnitz,
Svatava/Zwota, Plesná/Röthenbach či Bílý Halštrov/Weiße Elster.
V povodí Flájského potoka je i největší hraniční voda tvořená částí vzdutí nádrže Rau
schenbach.
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HVT jsou v saském úseku státní hranice
spravovány a udržovány na základě českých
a saských vodohospodářských zákonů a mezistátní Smlouvy mezi Spolkovou republikou
Německo a Českou republikou o společných
státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994
a Smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství,
platné od 25. října 1997.
Vlastní péči o HVT zajišují správci vodních
toků státní podnik Povodí Ohře v České republice a Zemská správa přehrad Svobodného
státu Sasko (Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen) v Německu. Hlavním specifikem péče o HVT je zachování jejich polohy,
tzn. zajištění průběhu státní hranice. U přirozených koryt se jedná o velký problém, protože
každý přirozený vodní tok má snahu své koryto
trvale přetvářet. Při plnění svých úkolů na státní hranici musí tedy oba správci vždy dbát na
dodržování zákonů obou států a mezistátních
smluv. Zároveň musí dbát na potřeby životního
prostředí, nebo na státních hranicích se nachází řada vzácných chráněných území všech
stupňů ochrany přírody v čele s Národním parkem České Švýcarsko a National park Sächsi
sche Schweiz.
www.mzp.cz/cz/hranicni_vody

Bystrý potok – Rauschenbach

14 | SPOLEČNÁ HISTORIE – SPOLEČNÁ PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
Po roce 1200 začali středověcí skláři připravovat cestu k osídlení hřebenů Krušných hor,
tehdy zvaných Miriquidi. První mistry z oseckého kláštera vystřídali nově příchozí světští
skláři se svými lesními sklárnami. V té době
bylo sklo velmi žádaným a drahým artiklem,
který byl pro kostely, hrady a zámky dovážen
z Itálie. Poptávka rostla a potřebné suroviny
byly k dispozici na hřebeni Krušných hor. Pro
výrobu skla bylo zapotřebí ohromné množství
dřeva. Mýcením lesů tak byla vytvořena cesta
k dalšímu osídlování, mocenskému vzestupu
a novým daňovým příjmům rodiny Hrabišiců,
tehdejších pánů z Bíliny, později z Rýzmburku
u Oseka. Tak na dnešním saském území, na starých obchodních stezkách, vznikly české hrady
a osady jako Sayda, Neuhausen a Rechenberg.
Na české straně se pro zajištění rozvíjejícího
hornictví usazovaly rodiny z Frank, Saska a pohoří Harz.
Regiony na obou stranách česko-saské hranice tak spojují téměř 800leté společné dějiny, které jsou vedle hospodářského rozvoje
a technického mistrovství poznamenány také
lidským jednáním, s vrcholy slávy i hloubkami
hanby. Na obou stranách hranice už po léta
na přeshraničních projektech společně pracují
„Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení
Krušnohoří“ a domovský vlastivědný spolek
„Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.“, aby byly všechny tyto dějin-

Slavnostní otevření přeshraniční lávky na naučné stezce
„Flájský plavební kanál“ v roce 2013
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né události zachovávány v povědomí dalších
generací.
Jako příklad společné práce lze uvést např.
naučnou stezku Nový plavební kanál z Flájí do
Clausnitz, k Freiberské Muldě, která byla slavnostně otevřena v roce 2013. Financována byla
z prostředků Evropské unie v rámci programu
Cíl3/Ziel3. Na 25 informačních tabulích podél
naučné stezky a v doprovodném sešitu se dozvíte řadu zajímavostí o plavení dřeva z těchto
míst do saského Freibergu, kde bylo díky němu
získáváno stříbro pro dvůr saského říšského
knížete, neboli kurfiřta. Jako návazný projekt
vznikly v roce 2014 dvojjazyčné dokumentární
filmy o plavení dřeva z flájských lesů a o historii okolí Flájského potoka. Filmový cyklus nese
název Flájský potok v proměnách času.
Technický pokrok v 19. století umožnil nahrazení dřevěného uhlí uhlím fosilním. Omezené zásoby v uhelném revíru u města Zwickau
přinutily Freiberg k úvahám o dalších zdrojích
uhelného zásobování. V české kotlině se nacházely zásoby dostatečně velké, ale vyvstala
otázka, jak je do Freibergu dopravit. Nejvýhodnějším řešením bylo vybudování železnice
přes horský hřeben. Roku 1885 bylo toto technické dílo dokončeno. U příležitosti 130. výročí
zprovoznění dráhy byla na podnět obou spolků vydána příležitostná známka České pošty
a v květnu 2015 uspořádána velká oslava, při
níž na Moldavu vyjely z Teplic a Mostu zvlášt-

Plavení dřeva na Flájském plavebním kanále při natáčení dokumentárního filmu v cyklu „Flájský potok v proměnách času“

Oslava 130. výročí moldavské dráhy - příjezd parního vlaku do nádraží Osek město

ní vlaky. Oslava pokračovala prohlídkou flájské
přehrady. Akce se zúčastnilo na 11000 zájemců.
K této příležitosti vznikl opět dvojjazyčný dokumentární film Krušnohorská železniční dráha
Most – Moldava.
Za zmínku stojí také projekt Historická výletní a poutní stezka z Rechenbergu do Mariánských
Radčic. V tomto projektu se dostalo ke slovu
15 německých a českých pamětníků na události spojené s koncem 2. světové války a na
historii zaniklých obcí v pohraničním regionu.
V neposlední řadě je třeba zmínit i ambiciózní projekt obou spolků – obnovené vydávání
Krušnohorských novin v českém i německém
jazyce. Jedná se vlastně o časopis, navazující
na historický titul Erzgebirgs-Zeitung, vydávaný mezi lety 1880 a 1943, který se zabývá
historickým kulturním dědictvím i aktuálními
událostmi v Krušnohoří.

Slavnostní představení poštovních známek s regionálními
motivy iniciovaných Českojiřetínským spolkem v letech
2013, 2015 a 2017

Řada nápadů čeká ještě na svou realizaci.
O aktuálních plánech a aktivitách spolků se dočtete na webových stránkách:
www.krusnohorske-noviny.cz
www.cesky-jiretin.eu
www.hgv-rechenberg.de
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15. května 2013 vyšla k 50. výročí přehrady Fláje
oficiální známka České pošty, která byla slavnostně
představena 17. 5. 2013 v Litvínově a 18. 5. 2013 na
Flájích, za účasti sedmi tisíc návštěníků.
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Navštivte také další vodní díla Povodí Ohře.
Více na: http://www.poh.cz/vd/vd.htm

Příležitostnou známku České pošty k 50. výročí dostavby vodního díla Fláje
vydalo v řadě Technické památky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
na návrh Českojiřetínského spolku.
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