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Autor: Ondřej Havelka – cestovatel, teolog, religionista, pod-
nikatel. Procestoval více než stovku zemí po celém světě. Studia 
teologie, etiky a religionistiky završil rigorózním řízením na Uni-
verzitě Karlově, kde je v současné době doktorandem. Zabývá se 
mezikulturním a mezináboženským dialogem, píše cestopisy a po-
hádky – nejnovějšími jsou Nový zákon pohledem cestovatele a Jak 
se trpaslík Ferina rozplynul štěstím.

Že jsou u nás jezera pouze na Šuma-
vě? A že jich je jen pár? Možná, že 
se toto někteří z vás učili ve škole. 
Není to ovšem pravda. V ČR máme 
jezer velké množství a v tomto 
„Okénku“ si o nich povíme něco víc.

Nejprve, co je vůbec jezero? Podle před-
ních českých odborníků na tuto problemati-
ku jsou jezera definována jako přírodní pro-
hlubně vyplněné vodou. Na rozdíl od rybní-
ků a vodních nádrží se nedají jednoduchým 
způsobem vypustit. Jezera mohou vznikat 
rozličnými přírodními procesy. Na našem 
území rozlišujeme podle vzniku následující 
typy jezer:

1) Jezera vzniklá sesuvem: Nejznámějším ta-
kovým jezerem na našem území je Mladotic-
ké (Odlezelské) jezero, které vzniklo v roce 
1872 po obrovském sesuvu, který přehradil 
tok Mladotického potoka.

Lodí, loďkou i člunem Lodí, loďkou i člunem 
napříč Kambodžou napříč Kambodžou 
a Vietnamema Vietnamem

2) Glaciální jezera: Vznikla působením ledov-
ců. Existují jezera karová, která se nacházejí 
v prohlubních, ve kterých v minulosti ledovec 
vznikal, nebo např. jezera morénová, jejichž 
hráz tvoří materiál nanesený ledovcem. Též 
se může jednat o kombinaci karových a mo-
rénových jezer. Nejznámější česká jezera to-
hoto typu leží na Šumavě (na české straně 
pohoří Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské, 
Laka).

3) Krasová jezera: Mají původ v rozpouštění 
krasových hornin vodou. Plošně největším 
tímto typem jezera je u nás jezírko v Boz-
kovských dolomitových jeskyních. Nejhlubší 
krasové jezero se ukrývá na dně Hranické 
propasti. Jeho celková hloubka není známá. 
Naměřena byla zatím přes 400 m. Jedná se 
tak dokonce o nejhlubší zatopenou propast 
světa.

4) Fluviální (poříční) jezera: 
Vznikají odškrcením meandru 
řeky. Řeka dnes už teče jiným 
korytem a na místě původního 
po sobě zanechala jezero. Velké 
množství těchto jezer najdeme 
podél toku Labe, Moravy, Dyje, 
Jizery či dalších větších řek.

5) Organogenní jezera: Vznikají 
nahromaděním vody v prohlub-
ních s nedostatečným odtokem 
vody za spoluúčasti procesů, při 
kterých se rozkládají odumřelé 
části rostlin (např. rašeliníku). 
Mnoho rašelinných jezer se na-
chází v našich horských oblas-
tech.

6) Antropogenní jezera: Mají 
původ v činnosti člověka a nelze 
je běžným způsobem vypustit. 
Mnohdy taková jezera vznikají 
po ukončení těžby na dně sta-
rých lomů – známé je kupříkla-
du jezero na dně lomu Amerika 
či jezírko pod Panskou skálou.

Jezera v České republiceJezera v České republice
Odlehlá ramena řek v jihovýchodní Asii jsou výjimečným 
místem k zakušení pomalu plynoucího všedního života 
domorodců. Znalci a milovníci hadů si tady přijdou na 
své, stejně jako poutníci toužící po hlubším vhledu do 
klidné kultury pohostinných Asiatů.

Delta Mekongu je překrásné místo plné mimořádně 
přátelských lidí.

Na kambodžském jezeře Tonle Sap pulzuje 
život přímo na vodní hladině: najdete tu ob-
chody s veškerým zbožím, možnost ubyto-
vání, kavárny i restaurace, a dokonce i kos-
tel, který je vlevo. Poutník může na jezeře 
strávit i týdny (aniž by se nudil) zakoušením 
vodní kultury. Klidná hladina uklidní myšle-
ní a poutník se může soustředit na sofisti-

kovaná plavidla a zakoušet nepopsatelnou 
pohodu, která na hladině panuje. Tady se 
opravdu nespěchá. Zrychlený život a honbu 
za nesmyslem lidé nechávají těm na pevnině. 
Mimochodem, tady jsou skvěle připraveni na 
potencionální novou biblickou záplavu světa.

Pokud netrpíte sociální fobií (Angkor Vat 
je horší než hypermarket v neděli) a snese-
te nápor turistů, můžete při návštěvě roz-
sáhlého kamenného komplexu Angkor Vat 
prakticky kdekoli vyrazit do přilehlé džungle 
a stojí to za to. Orientační schopnosti jsou 
ovšem nezbytné. Odměnou je čistá příroda, 
velmi hlasitě hlučící džungle a na své si při-
jdou také milovníci motýlů.

Kambodža a Vietnam jsou fascinují-
cí země, které cestovateli nabídnou 
pohostinnou kulturu, zajímavou 
historii i pestrý náboženský život.

Silný kulturní šok nabízí známý kam-
bodžský komplex Angkor Vat, který bývá 
zaplaven turisty v takové míře, že je to pro 
poutníka často nestravitelné a znechuceně 
utíká. Chcete-li ale nasát skutečnou krásu 
Kambodži a jižního Vietnamu bez hlučných 

hord turistů, můžete zkusit cestovat rybář-
skou lodí nebo plavidlem pro místní a vychut-
návat jejich krásy klidnou a pomalou plavbou. 
Zakusit Kambodžu a Vietnam z vodní hladiny 
je nádherné a v cíli, v deltě majestátné řeky 
Mekong, poutníka milujícího kávu (což jsem 
shodou okolností já) lidé odmění vynikající 
kávou připravovanou unikátním vietnamským 
způsobem. Mimochodem milovníci čaje a kávy 
určitě ocení cestu od pramene Mekongu v Ti-
betu až po deltu ve Vietnamu, kde začínáte 

silným černým čajem s jačím máslem a solí 
(pro gurmána velmi intenzivní zážitek, který 
na chvíli přebije pachuť odporných čínských 
třešní) v Tibetu, přes řadu národních a míst-
ních čínských, laoských a kambodžských vari-
ant, až po cibetkovou kávu ve Vietnamu. Del-
tu Mekongu by měl ovšem rozhodně vyne-
chat poutník, který má strach z hadů, neboť 
hady se to tam jenom hemží.

Na jednom malém plavidle lze často vidět 
celé rodiny i s domácími zvířaty. Asiaté jsou 
zvyklí se prostorově uskromnit, proto v hos-
podě často místo židlí, na které jsme z Evro-
py zvyklí, cestovatele překvapí dětské plas-
tové sedačky, které našinec buď rozsedne, 
nebo s nimi odejde.

Buddhistické chrámy a menší svatyně jsou v Kambodži na každém kro-
ku. Najdete tady jinou tvář buddhismu než např. v Himálaji, kde zvláště 
ladakhský buddhismus nabízí onu kouzelnou mystickou tvář. V Kambodži 
potkáte mnicha občas i v hospůdce na pivu s cigárem v koutku, sledující-
ho fotbal na moderní televizi nebo také v tetovacím salónu, ale nakonec 
proč ne, náboženství má podle mého soudu primárně osvobozovat, tak-
že každému podle jeho gusta.

Běžný život 
ve Vietnamu.
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