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Abstrakt
Realizace projektu Moře klidu bude znamenat průlomové řešení
rekultivace po masivní povrchové těžbě uhlí v Podkrušnohorské pánvi,
bude to nový impuls pro zdejší krajinu výrazně poznamenanou
antropogenními vlivy. Je zřejmé, že tak rozsáhlé vodní dílo, jakým Moře
klidu beze sporu je, ovlivní i klima v oblasti severozápadních Čech.
Příspěvek se ve své první části věnuje současnému stavu a výhledu vývoje
klimatu podle současných scénářů klimatické změny, ve druhé pak
předkládá uvažované modifikace regionálního klimatu způsobené velkým
slanovodním dílem - Mořem klidu.

Obr. 1: Varianty realizace Moře klidu (Moře klid, o.s.).

Obr. 2: Velká varianta těžby uhlí z poloviny 70. let 20. století.

Úvod
Příspěvek obsahuje shrnutí současného klimatu oblasti navrhovaného slanovodního díla – Moře klidu, tedy
v oblasti velké části nižších poloh okresů Chomutov, Most, Teplice. V této oblasti je společnost postavena
před jasnou odpověď na otázku, jakým způsobem rozumně rekultivovat rozsáhlé objemy po povrchové
těžbě hnědého uhlí. Rozumným způsobem rekultivací se přitom rozumí nejen finančně dostupné řešení,
ale řešení s vizí dlouhodobého vývoje této oblasti, a to ve smyslu ekonomickém, demografickém i
sociálním. Před realizací takového díla, jakým je Moře klidu, je samozřejmě nutné hodnotit i jeho
dopady na životní prostředí. Mezi ty patří i vliv na mezo- a mikroklima a případné důsledky jejich
Obr. 3: Klasifikace podnebí podle Quitta (Květoň, Voženílek, 2011).

možných změn.

Materiál a metody
Podnebí v nižších polohách Podkrušnohoří spadá podle Quittovy klasifikace klimatu do teplé oblasti T2 (Květoň, V., Voženílek, V., 2011). Ta je charakterizována mj. měsíčními
průměrnými teplotami v lednu -2 až -3 °C, v dubnu +8 až +9 °C, v červenci +18 až +19 °C a v říjnu +7 až +9 °C. Počet dnů se srážkami by se měl pohybovat mezi 90 až 100 dny za rok,
srážkový úhrn ve vegetačním období (duben-září) v rozmezí 350 až 400 mm, zimní srážkový úhrn (říjen-březen) mezi 200 až 300 mm. Roční srážkový úhrn by tedy v oblasti T2 měl
dosahovat 550 až 700 mm. Oproti původní verzi rozdělení území severozápadních Čech (Quitt, E., 1971) se sjednotilo hodnocení oblasti plánovaného Moře klidu, na základě klimatických
normálů 1931-1960 byla větší část zařazena do mírně teplých kategorií MT 10 a MT11, jen nejteplejší část na Teplicku byla hodnocena jako teplá. Proto bylo provedeno porovnání
klimatického normálu 1961-1990 s třicetiletým průměrem za období let 1971-2000 (klimatická normálová období na sebe navazují, další tedy bude až 1991-2020), které potvrzuje posun
teplot ve většině měsíců, ale také v ročním průměru k vyšším hodnotám. Zvolena byla klimatická stanice ČHMÚ Teplice, která splňuje podmínku dostatečně dlouhé řady měření.
Pro posuzování možného vlivu vodního díla na podnebí je důležitou charakteristikou také větrná růžice popisující převládající směry proudění pro stanovené kategorie rychlostí větru.
Abychom posoudili poměry v celé oblasti budoucího Moře klidu, byly větrné růžice zkonstruovány pro tři městské lokality – Chomutov, Most, Teplice, a to s použitím dat z měření směrů a
rychlosti větru na stanicích Automatického imisního monitoringu ČHMÚ.
Nejtěžší otázkou jsou dopady globální změny klimatu na podnebí ve studované oblasti. Již tak dost vysoká nejistota globálních klimatických modelů (GCM) (počínaje už volbou emisních
scénářů v závislosti na socio-ekonomickém vývoji ve světě) je zvyšována regionálními projekcemi. V menším měřítku se prosazují kromě globálních vlivů (zejména všeobecné cirkulace
atmosféry) i vlivy subkontinentálních až regionálních rozměrů. Přímo ve studované oblasti je např. výrazným faktorem složitá orografie. Území ČR leží podle GCM na rozhraní mezi jihem
Evropy s vyššími teplotami a nižšími srážkovými úhrny a severem Evropy (Skandinávií) s predikovanými teplotami zejména v létě nižšími a srážkovými úhrny naopak vyššími. Proto
nedávají regionální projekce klimatické změny v prostoru střední Evropy jednoznačné výsledky.
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charakteristik v Teplicích za poslední ucelené normálové klimatické
období a průměry za období posunuté o 10 let. Na obr. 5 jsou pak
prezentovány větrné poměry v oblasti formou větrných růžic (data za
rok 2010). Na stanici AIM v Mostě jsou výsledky měření větru (směr
i rychlost) výrazně ovlivněny zástavbou.

Obr. 4: Průběh klimatických charakteristik v obdobích 1961-90 a 1971-2000 na stanici ČHMÚ v Teplicích. [ČHMÚ]

Diskuze a závěr
Realizace většího množství velkých ploch se na podnebí v oblasti projeví
(podle dosavadních studií) prakticky pouze v mikroměřítku, maximální dosah
vlivu se počítá na desítky metrů od břehu jednotlivých jezer. Uskutečněním
projektu Moře klidu dojde k ovlivnění nejen mikroklimatu, ale u některých
charakteristik i mezoklimatu. Změna podnebí způsobená přítomností takto
velké vodní plochy ale nepředstavuje proti současnému stavu výrazný rozdíl,

Obr. 5: Větrné růžice pro stanice AIM ČHMÚ: Chomutov (vlevo), Most (uprostřed) a Teplice (vpravo). [ČHMÚ]

většina změn by navíc působila příznivě pro využití krajiny, zejména pro nový

Časté připomínky možného četnějšího výskytu mlh nejsou opodstatněné vzhledem k výraznému snížení počtu

rozvoj lázeňství na východní straně Moře. Zmírnění teplotních extrémů (tedy

kondenzačních jader (ve srovnání se současným stavem). Zvýšení srážkových úhrnů vlivem výparu z mořské

snížení maximálních a zvýšení minimálních teplot), menší výkyvy vlhkosti

hladiny by se projevilo maximálně v rozsahu jednotek milimetrů (dm 3.m-2), a to vzhledem k proudění východně od

vzduchu (s vyšší průměrnou hodnotou absolutní, a tedy i relativní vlhkosti) by

Moře klidu, ve větší vzdálenosti (kilometry až desítky kilometrů) po směru proudění. Z klimatického pohledu by

vytvořily podmínky pro zavedení klimatických lázní vhodných například pro

tak realizace Moře klidu byla hlavně z hlediska možného rozvoje lázeňství a turistiky prospěšná.

léčbu astmatu.

