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Jeden z největších jezerních ekosystémů na Zemi 

Kdo stanul na břehu alespoň jednoho z tzv. Velkých kanadsko
amerických jezer, velice rychle pochopí, že tato jezera jsou neo

pomenutelným přfrodním výtvorem severoamerického konti
nentu. Ovlivňují nejen hydrologický oběh, klimatické a další 
fyzickogeografické charakteristiky zdejší oblasti, ale výrazně 
zasahují do života lidí a hospodářství celého regionu. Každý 

den zde začíná a končí u jezera. 

Objevování jezer 
Řetězec jezerních pánví, tvořený pěti velkými jeze

ry: Hořejším (Lake Superior), Michiganským (Lake 
Michigan), Huronským (Lake Huron), Erijským (Lake 
Erie) a Ontarijským (Lake Ontario) a řadou jezer men
ších leží ve východocentrální části severoamerického 
kontinentu a spo lečně s řekou sv. Vavřince (St. Law
rence) vytváří východní část hranice mezi USA a Ka
nadou. Pouze jediné jezero leží celou svojí plochou na 
území USA- jezero Michiganské. Celková rozloha je
zer činí 245 660 km', plocha celého systému povodí 
zaujímá neuvěřitelných 766 I 00 km'. Při prvním po
hledu na nejmenši jezero Ontario je jen t ěžko možné 
uvěřit, že se je to jezero. Na protilehlé břehy lidským 
zrakem obvykle nedohlédnete a pokud ano, pak jde 
s největší pravděpodobností o ostrov či poloostrov. 

Tato jezerní soustava měla zásadní význam v době, 
kdy kontinent kolonizovali Evropané. Prvními, kdo po
prvé přist áli u severoamerických břehů , byli pravděpo
dobně Vikingové. Na "znovuobjevení" tohoto regionu 
nese velké zásluhy francouzský objevitel Jacques Carti-

er. Plavil se po řece sv. Vavřince, až pronikl k místu, kde 
se v současné době nachází město Montreal. Před dalším 
postupem k Velkým jezerům ho však odradil nepřátelský 

indiánský kmen lroquis. Velká jezera tedy zůstala zraku 
Evropan1t ještě ukryta. Následovaly další průzkumy, ve
dené Francouzem Samuelem de Champlain, který po ře
kách Ottawa a French River vplul roku 1615 do zátoky 
Georgian Bay Huronského jezera, což je možno považo
vat za první kontakt Evropan1t s vodami Velkých jezer. 
Jean Nicolet vedl roku 1634 expedici k Michiganskému 
jezeru. K dalším objev1tm jezer přispěli René-Robert 
Caveliera a Lord de La Salle, kteří uzavřel i mír s indián
skámi kmeny, obývajícími území u ostatních jezer. 

Vznik a vývoj j ezer 
Odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku, jak tyto 

rozsáhlé jezerní pánve vznikly, ne ní zcela jednoznačná . 

Nesporné je, že se na jejich formování podflely pev
ninské ledovce. Jezera však nemůžeme označit pouze 
za ledovcového p1tvodu, neboť v této oblasti musely 
pro jejich vznik existovat urči té tektonické predispozi
ce. Leží v oblasti, kde se kanadský štít nofí pod prvo-

• 

horní sedimenty. Značný význam pro vznik jezerních 
pánví v této oblasti měla velká předglaciální údolí vod
ních toků, která byla následně v glaciálech činností le
dovdt rozšiřována a prohlubována. Původ jezer je 
označován za tektonicko-glaciálni. Stáří daného systé
mu nenf přesně známo, odhaduje se přibližně od 7000 
do 32 000 let. Současné uspořádáni pánve je výsled
kem procesů , které začaly v pleistocénu asi před milió
nem let. Wisconsinský ledovec ustupoval střídavě, při 
jeho oscilaci vznikala před jeho čelními morénami lo
kální jezera nesouci různá jména. Přibližně před 18 000 
lety se v dané oblasti nacházela dvě obrovská jezera. 
Na území dnešního Michiganského jezera to bylo jeze
ro Chicago a na území jezera Erijského se rozprostíra
lo jezero Maumee. Západní čás t systému s při léhající

mi nížinami byla odvodňována na jih do povodí řeky 
Mississippi, východní část systému údolím řeky Hud
son na východ do Atlantiku. Konečné odvodnění vý
chodním směrem řekou sv. Vavřince, jak je známo 
dnes, se vytvořilo současným poklesem údolí řek Mo
hawk a Hudson. Při nejvyšším vodním stavu byly pán
ve Huronského a Michiganského jezera spojeny do vel
ké jezerní pánve Algonquin o ploše více než 300 000 
km' a zároveň i západní část jezer vplynula do tzv. je
zera Duluth. Po ústupu ledovdt z této oblasti došlo 
k výraznému odlehčen í zemského povrchu, které bylo 
doprovázeno 7.dvihy. Ty či nily v průměru přibližně 

Foto 1 a 2: Rozsáhlé pláže velkých kanadsko-americ
kých jezer jsou pro cestovní ruch využitelné pouhých 
6-7 týdnů v roce. 
Folo: I. Bičík, M. Molouškovó 
Obr. Schematický nákres polohy jednotlivých jezer 
s vyznačením systému kanálů a zdymadel vodní cesty 
. Greot Lakes/St. Lowrence Seywoy System" (o). Po
délný prolil oblostí Velkých jezer (b) s vyznačením 
systému zdymadel vodní cesty spojující Atlantský 
oceán o jezero Hořejší (Lake Superior). 
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30 cm za I 00 lel. Při těchto procesech docházelo kopě
tovným změnám v hydrografické síti. Nynější podoba 
jezer se zformovala teprve za posledních deset tisíc lel. 

Charakteristika přh·odních poměrů 

současného jezerního systému 
Nadmořské výšky hladin jednotlivých jezer klesají 

od západu na východ, přičemž všech pět jezer leží při 

bližně ve stejné nadmořské výšce, v rozmezí 182-174 
m n.m. Pouze hladina posledního v řadě, jezera Ontario, 
Ježi v 75 m n.m .. Výškový rozdll je zde překonúván Nia· 
garskými vodopády (Niagara Falls). Ty se č len í na dvě 
části , a to kanadskou, která je pojmenována jako Koňská 
podkova (Horseshoe Fa lis), s pr(Hokem 5 600 m'/s a té· 
měř 50m výškou a část americkou, s pr111okem 300 m'/s. 
Pod stupněm se obě ramena opět spojí v řeku Niagara, 
jej íž vody se vali hlubokým kaňonem k jezeru Ontario. 

Nejsevernějším a zároveň nejzápadnějším jezerem 
daného systému je Hořejši jezero, které je obvykle zna· 
čeno za hlavni jezero daného systému. Jedná se o druhé 
p lošně největ ší jezero světa v oblasti Velkých jezer nej· 
větší a zároveň nejhlubší (pnun. hloubka 148 m). Je od· 
vodl1ováno řekou Sl. Marie do jezera Huronského, které 
je pn1livem Mackinac spojeno s Michiganským jezerem. 
Odtok z Huronského jezera je zajišťován řekami Sl. Cla· 
ir River a Detroit River, do jezera Erijského. Ze všech 
uvedených je toto jezero nejmělčí (prům . hloubka 19 m). 
Jeho vody jsou odváděny řekou Niagara do nejmenšího 
a nejvýchodnějšího jezera Ontario. Dále pak j iž následu
je široké koryto řeky sv. Vavřince, jehož první úsek, na
zývaný "Tisíc ostrov(!" (The I 000 lslands), je turisticky 
oblibený a proslulý. Patři k nejnavštěvovanějšim misttlm 
oblasti díky velkému množství ostrovC1 na řece. Na mno
hých z nich jsou obrovské "pohádkové" domy milioná
řú nebo chaty rozličných velikostí. Vody jezerního systé· 
mu konči svoji pouť po dalších 1200 km v zálivu sv. 
Vavřince (Gulf of Sl. Lawrence). 

Z.1kladnfm zdrojem vodnosti jezer jsou srážky, kte
ré rostou od západu na východ. V celém povodí jezer 

Kolísání hladiny Erijského jezera 

... 

spadne přibližně v prúměru 750-800 mm srážek ročně. 
Asi 65-85% srážkových tlhrntl tvoří ztráty výparem, 
přičemž vúbec největší j sou u Erijského jezera, které je 
dotováno přítokem vodních mas z jezera Huronského. 
Zbylých 15-35 připadá na povrchový a podp01•rchový 
odtok. Hladina jezer podléhá v pni běhu roku pravidel
ným výkyv(un, jedná se přibl ižně o 50-I 00 cm, při· 
čemž nej vyšší í1rovnč jsou dosahovány v létě a nejniž· 
ší v pozdní zimě a brzkém jaru. Změny ročn ího chodu 
výkyvC1 hladin a odtoku vody z jednotlivých jezer jsou 
zpC1sobeny především přírodn ími procesy oběhu vody. 
Do hydrologického cyklu jezer však stále více zasahu· 
je člověk, a to především rostoucími odběry vod. Kro· 
mě výkyvú v průběhu roku můžeme rovněž pozorovat 
výkyvy krátkodobějšího a plošně menšího rozsahu. 
Vzdušné proudy nabírají nad rozsáhlými vodními plo
chami vysokých rychlostí a zpúsobuji vlnění (vlny do
sahují až 3 m výšky). Slapové jevy v oblasti jezer ne· 
mají podstatný vliv na kolísání hladin, jedná se 
o výkyvy 1-2 cm. Atmosférické poruchy a rozdíly ba
rometrického tlaku mají podstatnější vliv na kolísání 
hladin, mohou zpúsobovat řádově metrové rozdíly. 

Vědci rovněž vyhodnocuj i výkyvy dlouhodobějšího 
rázu, přičemž z historického monitoringu je možno do
ložit kolísaní hladin v rozmezí 1-8m. 

Teplota jezer se mění v závislosti na zeměpisné ší ř· 

ce, nejchladnější vody má Huronské jezero (prim1. tep· 
lota 4,5 °C), nejteplejší je jezero Erijské (pr1un. teplota 
12,4 °C). Od prosince do dubna dochází k zamrzání po
břežních částí jezer. Střední část i j ezer obvykle nezamr· 
zají, a to vlivem vertikální výměny tepla mezi svrchní
mi a spodními vrstvami vody a vli vem vlnění hladiny. 

Tento ohromný vodní rezervoár má velice výrazný 
vliv na okolní klima. Vodní masy absorbují v letních 
měsících velké množství tepla, které pak v průběhu 
chladných měsíců uniká do atmosféry. Pro jezerní pán· 
ve a jejich okoli j sou v porovnání s ostatními vnitro· 
zemskými regiony typická chladnější léta a teplejší zi· 
my. Po celý rok, ale především v letních měsících, je 
zde vysoká relativní vlhkost vzduchu. 

Lodní doprava 
Velká jezera byla j iž od 19. století využívána lodní 

dopravou. Po otevření vodní cesty od Atlantiku po 
města Chicago a Duluth v Minesotě v roce 1959, 
umožňuj ící spojení lodím až do výtlaku 25 000 tun, vý
razně stoupl její význam. Nejdúležitěj šími stavbami 
v této oblasti jsou zdymadla a kanály St. Lambert Cote 
Ste. Catherine, Beauharnois, Sneii/Eisenhower a lroqu
is, upravující úrovně hladin řeky sv. Vavřince a jezera 
Ontario kanál Welland, umožňuj ící překonáni Niagar-

NÁZVY ZDYMADEL 
CD St. Lambert & Cote Ste. Catherine 
® Beauharnols 
~ Sne ll I Eisenhower 
® lroquois 
@ Wellandský kanál 
~ Sault Ste. Marie 

Zdroj: Tommy Trenl jsABCjs ol the Seaway, The St. Lawrence Seaway Authority, 1988 

ských vodopádů a Ldymadla na řece St. Marys River, 
umožňující dopluti lodi do Hořejšího jezera. Z přepra
vovaných nákladtl se jedná především o transport rud, 
uhlí, obilí, chemikálii a ropy. Od prosince do dubna je 
cesta uzavřena, jednak z důvodu zamrzání, jednak také 
proto, že se opravují jednotlivé technické objekty. 

Znečištění a ekologické problémy j ezer 
Mohutné objemy dopravy a vysoká koncentrace 

měst a pr(unyslových podnikli na březích jezer je však 
hrozícím nebezpečím pro životní prostřed í. Negativní 
vlivy člověka se projevují především na zhoršení ja
kosti vod a zvýšeni lability celéi)O vodního ekosysté· 
mu. První ekologické problémy se objevovaly j iž od 
roku 1880, kdy z di1vodt1 znečištěni vod došlo k vymí
rání pstruha severoamerického a platýse obecného 
a naopak k přemnožení zav lečených druhů (např. kap
ra obecného). V roce 1930 došlo ke zhroucení popula
cí živoč ichů v Huronském a o dvacet let poté v Michi-

ganském jezeře. Jedním z praktických důkazů špatného 
zacházení s vodami v jezerech bylo, že v roce 1950 do
šlo k uzavření mnoha pláži určených pro rekreaci, a to 
proto, že byly si lně znečištěny. Dalším prúkazným ma
teriálem byly akumulace toxických látek v tělech ryb 
a ptáktl. Rovněž se zvýšily nároky na í1pravu vody pro 
pitné í1čely. Vlády Kanady a USA vyhlásily jeden 
z největších kooperujících programů, týkající se zlep
šení jakosti vody a návratu ohrožených druhú organis
mů v jezerech. Od šedesátých let bylo možno pozoro
vat zlepšuj ící se tendence. Z hydrochemického 
hlediska je možno vody jezer označi t jako bikarboná· 
tové, přičemž alkalinita jezer se zvyšuje od západu na 
východ. Celkové hydrochemické složeni vod se výraz· 
ně neodlišuje od ostatních jezer ve vápencových oblas
tech. Zvýšené koncentrace živin a škodlivin se nachá· 
zejí v zálivech velkých městských aglomerací. 
Z vývojového hlediska je možno pozorovat až do osm
desátých let nárúst koncentraci jednotlivých látek, na
př. v Erijském, Ontarijském a Mi· chiganském jezeře je 
možno zjistit čtyřnásobný nártiSt koncentrací chloridů, 

sodíku a sirantl proti roku 1900. V případě Erijského 
jezera došlo za posledních třicet let k pětinásobnému 
zvýšení u sloučen in dusíku a fosfon1. Právě toto ne
jmělčí jezero se potýká se značnou eutrofizaci. 

Problematice znečištěn i a ochrany vod je především 
ze strany Kanady věnována zvýšená pozornost, což je 
možno dokumentovat zlepšením situace v posledních 
deseti letech. Je možná až překvapivé, že právě Kanada, 
jedna z tzv. vodních velmoci, věnuje problematice 
ochrany vod tak velkou pozornost. Z jej ich zkušenosti 
by se měly pouči t i ostatní státy, neboť voda je jednou ze 
základních podmfnek života. 

Milada Matouškov:í, katedra fyzické geografie 
a geockologie PřF UK Praha 

Lektorova/: 1Jol111mír Janský, katedra fyzické geografie 
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