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Plešné iezero 
Sumava skrývá řadu tajemných míst. Překrásné přírodní scenérie, 
bizardní skalní útvary, pozůstatky dávné lidské činnosti a stopy 
po zaniklém osídlení. K nejtajemnějším útvarům patří jezera. Na 
Sumavě se nachází osm jezer ledovcového původu. Velké Javorské, 
Malé Javorské a Roklanské leží na území Německa. Na české stra
ně Sumavy se nachází Černé, Čertovo, Laka, Prášilské a nejjižněji 
ležící Plešné jezero, jediné v jihočeské části Sumavy. 

P
lešné j ezero se nachází v karu, zahlou
beném v severovýchodním svahu nej
vyšší hory české části Šumavy - Ple

chého ( 1378 m n. m.). Hladina jezera leží ve 
výšce I 087 m n. m. Své jméno dostalo j eze
ro podle názvu hory Plechý. Ten se objevuje 
v rukopisu Vyšehradské kapituly z roku 1330 
j ako Plechenstein. Na MUllerově mapě 

a v mapách prvního voj enského mapování 
(tzv. Josefínském katastru) z 18. století je j e
zero zakresleno bez názvu. Název jezera 
Ptockenstein se vžil až v 19. století. Od za
čátku 20. století se používá český název 
Pfe.fné jezero, avšak vzhledem ke svému ka
menitému břehu j e dodnes l i dově označová

no též jako Balvanité jezero. 
V letech 1789- 91 se jezero stalo nejdůle

žitější nádrží, napáj ející ve své době unikát
ní technické dílo - Schwarzenberský kanál. 
Ten sloužil k plavení dřeva ze Šumavy do 
Prahy a do Vídně. Čelní moréna byla utěsně
na, zvýšena a opatřena stavidlem pro zvýše
ní průtoku Jezerního potoka, který napájel 
plavební kanál. Pokles hladiny činil při otev
ření až dva metry. 

První vědecké výzkumy se týkaly přede

vším zj ištěn í polohy a hloubky j ezera. Pří-

nosná byla zejména bádání Dr. Baybergera 
v roce 1885, Dr. Frej lacha v letech 1894 
a 1896 a Dr. Wagnera z roku 1897. H ydrobi
ologií se poprvé zabýval v roce 187 1 prof. 
Frič. Výsledky měření hloubek, plochy a dal
ších ukazatelů by ly často rozporuplné. Proto 
se ředitel geografického ústavu prof. Švam
bera rozhodl provést detailní výzkum šu
mavských jezer. Jeho výzkumy na Šumavě 
započaly právě na Plešném jezeře. Výsledky 
j eho výzkumu z let 1903- 06 byly natol ik 
kvalitní, že byly přebírány po celé 20. stole
tí. Nej novější výsledky měření plochy, hlou
bek, nadmořské výšky, hydrologického reži
mu a dalších parametrů Plešného j ezera na
lezneme v práci T. Vránka ( 1999). 

Krása a přírodní hodnota j ezera a jeho 
okolí neunikla pozornosti ochránců přírody. 
V roce 1933 zde byla vyhlášena státní pří

rodní rezervace, která se v roce 1950 stala 
součástí SPR Trojmezná. Po vzniku NP Šu
mava v roce 1991 je jezero součástí nejpřís

něj i chráněné I . zóny NP, která podle zákona 
zahrnuje nejcennější a nejstabilnější území 
s přirozenými ekosystémy. 

Převážná část okolí jezera je budována 
svět lou hrubozrnnou žulou variského stáří. 

Tabulka 1: Morfometrické parametry Prášilského a Plešného jezera 
a jezera Laka podle nej novějších měřen í 

Poznámka: • vyjadřuje poměr mezi obvodem jezera a obvodem kruhu o stejné ploše. 
Zdroj: A. ZBOAIL (1994), T. VRÁNEK (1999), M. SOBA (1999). 

Plešné jezero 

Hloubkové stupně (m) 
o o-3 
[:J 3 - 6 
CJ 6 - 9 
CJ 9 - 12 
- 12 - 15 
- nad15 

Podle měrenr T. Vránka sestavil M. Sobr, 2003 

ZAJIMAV~ INFORMACE 
Pleiaé jtzero ležf relativni blizko od dvJ1izace. Výlet 
k jezeru je možné uskutelnit jak pěšky, tak i na kole. 
Cesta ovšem vyiaduje předevšim fyzickou zdatnost. 
Nejblifšlm n6slupnlm mlslem pro výlet do okol! jezera 
je osada Jeleni Vrchy. Odtud jeto k jezeru přibtdně 
7 kilometrů. 
Schwarzenlltrský plavftni kanál je jednou 
z nejvěgkh o ne~r6sn~ch dochova~[h tec:hnický[h 
památek na ~umavě. Zaflnó na bavorské hranid 
Rosenauerovou nódril pod horou Steinberg 
(1 021 m n. m.) o úsll pa 52 km do řeky Miihl. Před 
nódril je pomník zakladatele a stavitele Josefa 
Rosenauera. Kanál slouill k plaveni dřlví do Dunaje 
(Vidně) a Vltavy (do Prahy a Saska). 
Dolšl informcKe a kanálu naleznete např. internetové 
straně: 
http) /www.dcrumlov.a/a 1250/regian/histor/i_ 
sdlkan.htm; informcKe o plaveni dříví pok na adrese: 
http) /www.dcrumlov.a/ 
a12SO/regian/SOIKas/i_pladri.htrn. 
Jednou z turislkky atroklivnkh šumavských [esf je 
i Mtdvicli steůa. NejslaBI z phaleskýdl naulný[h 
stezek. Asi ltmódikilornetravó !rosa byla zfízena v ro· 
[e 1967. Zallnó u obce Ovesnó (nedaleko Navé Pece l 
a pokraluje přes lesnaté kopce Perníkového vrchu 
a Jeleni hory k ieleznilnl stanid ťervený Křlf. Stezka 
mó osm zastávek, které mj. informuji o historii 
Schwarzenberského konólu. Pojmenována byla na 
památku poslednlho iumavského medvěda, který byl 
v těchto mlstec:h zastřelen 14. listopadu 1856. 

Foto: Pohled na IWné jezero od obelisku 
nad jezeml slinou. Ten byl !)OitaYen na po
mátliu b6snlka ~mavy Adcílberta Stiflera. 
Folo: M. $obr 
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V okolí Plešného jezera jsou dále zachovány 
rg i kvartérní glacigenní a tluviální sedimenty. 
lU Ty tvoří balvanitou morénu hradící j ezero 

a pokračují dále podél údolí Jezerního poto
ka jako kamenito-balvanité uloženiny ka
menného moře. Celá oblast byla morfologic
ky formována glaciálními a kryogenními 
procesy. Nejvýraznějším glaciálním tvarem 
j e kar, který uzavírá strmá 316 m vysoká j e
zerní stěna. Asi 200 m j i hovýchodně od hrá
ze j ezera se nachází rozsáhlé kamenné moře, 

které j e tvořeno žulovými balvany, rozpuka
nými mrazovým zvětráváním . 

Plešné j ezero má tři nestálé přítoky a j e
den trva lý odtok. Nejvíce vody přitéká do j e
zera v době jarního tání a při trvalých vydat
ných deštích. V suchých částech roku jsou 
povrchové přítoky vyschlé. Jezero vykazuje 
v průběhu celého roku typický teplotní re
žim, obvyklý u j ezer mírného klimatického 
pásma. K vertikálnímu promíchávání vodní
ho sloupce dochází na j aře a na podzim bě-
hem krátkého období. Jezero většinou zamr

fJ zá v listopadu, led taje v průběhu dubna. Za
l mrznutí a rozmrznutí jezera je závislé na 

okolních teplotách vzduchu. Vlivem teplot
ních výkyvů během zimy j e struktura ledu 
zpravidla vrstevnatá. Tloušťka ledu je v j ed
notl ivých částech jezera odlišná v závis losti 
na zast ínění břehů . 

ft Průhlednost vody měřil poprvé v roce 
~ 1896 Wagner. švambera o někol ik let pozdě

ji naměřil průhlednost až 3,3 m. V šedesá-

Z RODNÉ HROUDY ~ 

tých letech se průhlednost pohybovala od I ,5 
do 3 m. H odnoty průhlednosti kolem 2 m na
měřil koncem 90. let i Vránek. Biomasa fy
toplanktonu (řasy a sinice) je zhruba dvakrát 
vyšší než v ostatních šumavských jezerech 
a způsobuje zelenou barvu vody. V jezeře 
byl uměle vysazen pstruh potoční a siven 
americký. Jezerní formy těchto ryb dorůstaly 
velkých rozměrů . 

I přes četné dosavadní výzkumy šu
mavských jezer nabízejí odborníci, 
vybavení moderními technickými 
prostředky, nové a zajímavé poznat
ky. Běžný návštěvník si ani neuvě
domuje, jaká tajemství se skrývají 
např. pod hladinou Plešného jezera. 

Z námým ekologickým problémem je 
acidi f ikace šumavských j ezerních eko
systémů . V prllběhu 20. století vzrostl na 
Šumavě téměř čtyřnásobně atmosférický 
spad síry a dusíku. Ten způsobil okyselení 
pt'td a vodstva s následky pro řadu organis
mů. Z jezera v 60. a 70. letech vymizely ry
by, většina planktonních korýšů a mnoho 
druhů hmyzu. Během 90. let nastal pokles 
v depozicích, které klesly u síry na úroveň 
udávanou na počátku 20. století a u dusíku 

na úroveň 50. let 20. století. Vyči štění at
mosféry se téměř okamži tě proj evi lo zota
vováním j ezerních sedimentl!. Výsledky 
výzkumll však ukazují, že zničny chemis
mu okyselených povrchových vod a půd 
j sou opožděny za změnami v atmosféře. Bi
ologické zotavování těchto horských eko
systémů je opožděno ještě více než chemic
ké. První pozitivní změny vodního eko
systému byly pozorovány až po více než 
desetiletí od prvních zaznamenaných che
mických změn. Zvýšení početnosti někte
rých populací j e ukazatelem počínaj ícího 
ozdravení okyselených j ezer. Návrat pstru
hll a bezobratlých živočichů však zatím 
očekávat nelze. 

Miroslav Sobr 
katedra fyzické geografie 

a geoekologie PřF UK Praha 
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