
Téma a cíle práce

Předkládaná doktorská disertační práce shrnuje široce pojaý
výzkum vývoje reliéfu v povodí Losenice, které se nachází na
okrajovém svahu Šumavy. Tato práceje uceleným souborem poznatků,
které se autorovi podařilo shromáždit v průběhu něko|ik let trvajícího
soustavného v'ýzkumu v povodí Losenice, ovšem některé metody byly
aplikovány i v širším okolí zájmového území' tedy v přileh|ých částech
Šumaly a Pošumaví.

Práce je koncipována jako soubor recenzovaných vědeckých
publikací' které vznik|y v průběhu téměř šesti let za podpory několika
výzkumných projektů, přičemž největší část obsahu této práce vznikla
v rámci tří po sobě následujících projektů, které byly systematicky
zaměřeny na geodynamiku vybraných částí Šumalry a Pošumaví.

Hlavním cílem této práce je objasnit vývoj okrajového svahu
pohoří Šumava, zejménav oblasti povodí Losenice. K tomu byly
stanoveny nás|edující dílčí cí|e:

- provést uce|ené' systematické a podrobné
geomorfologické mapování v záj movém uzemí, analyzov at jednotlivé
tvary a procesy' kteréje utvářely, s důrazem na současné a recentní. Na
zák|adě jejich intenzity, charakteru a prostoroqich vztahů odvodit
podklady pro formulaci hypotéz o ryvoji zájmového území.

- navrhnout' vybudovat a provozovat monitorovací síť
ke sledování současných pomalých svahových pohybů a vyhodnocení
naměřených dat, zejména za iče|em stanovení současné dynamiky
těchto procesů v re|iéfu vybraných |oka|it.

- provést podrobný průzkum svahů qýběžku vrchu
Va|y, kde se nachází pozůstatky Ke|tského hradiště obří Hrad,
ana|yzovat v současnosti probíhající procesy a stanovit riziko
případného ohrožení památky

- formulovat hypotézu o vývoji zájmového uzemí,
zejména stanovit zákonitosti vývoje údolní sítě a chování svahů, se
zv|áštním zřetelem na aktivní svah Va|ů

Vymezení záj mového území

Tato práce se soustředila na tři úrovně zájmových uzemí s různým
rozsahem, výběrem metod i detailností zpracováni. Zejména při využití
metod digitální morfometrie by|o uvažováno značně širší územi,



zahrnující v podstatě celou sv. část Šumavy a Pošumaví od hranic
přib|iŽně po |inii Nýrsko - Horažďovice _ Strakonice - Husinec _
Křišťanov - Nová Pec. Zák|adní úrovní je podrobně mapované územi
okolo říčky Losenice, definované jako povodí po soutok se Z|aým
potokem. Toto území se nachází v členitém, téměř souvisle zalesněném
reliéfu podél Šumavského svahu, jeho rozloha přesahuje 35 km2. V
tomto zájmovém územi bylo provedeno podrobné geomorfo|ogické
mapování vměřítku l:5000. Velice podrobně bylo zkoumáno nejuŽší
zájmové uzemí, východní svah severního výběžku vrchu Valy, kde se
nachází pozůstatky ke|tského hradiště obří Hrad. Jedná se z mnoha
důvodů o velmi zajímavou |okalitu, v neposlední řadě právě pro
unikátní vztah archeologické památky a značné intenziý svahových
procesů.

Struktura práce

Tato práce se sk|ádá z 9 č|ánků, publikovaných v recenzovaných
odborných periodikách, anavzájem propojených a doplněných dalšími
statěmi tak' aby práce tvoři|a pokud možno logický a tematicky
sjednocený ce|ek. Clánky se věnují jednotlivým aspektům autorových
výzkumů v zájmovém izemí, v případě někteých také se spo|uautory,
kteří jsou bud' b|ízkými spolupracovníky autora (a spo|uřešite|i
grantových projektů), nebo odborníky v některém specifickém oboru.
Jednotlivé publikace jsou potom propojeny vloŽenými kapito|ami,
které jednak doplňují práci o dosud nepub|ikované části výzkumu,
jednak jsou koncipovány jako určitá kostra struktury práce. Tím je
zaručena určitá koherence obsahu a sjednocení pojetí práce.

Kapitola Úvod popisuje vznik této práce, její strukturu a zejména
nastiňuje cí|e a prob|émy, které jsou v práci řešeny. Následuje rešeršní
kapitola, shromažd'ující re|evantní údaje o zájmovém území, a to ve
dvou úrovních: První část se zabývá obecněji širší oblastí Šumavy a
Pošumaví, které sice nejsou celé podrobně v práci řešeny, nicméně pro
pochopení vývoje oblastije třeba vnímat re|iéf v širším obzoru. Zde je
kladen dirazna geologické a k|imatické podmínky, které byly určující
pro kvartérní utváření oblasti. V druhé ěásti jsou potom stručně
popsány geo|ogické a geomorfologické poměry v užším zájmovém
území v povodí Losenice. Součástí této kapitoly je první publikace
(Hartvich 2005a).



. 
Kapitola Metody ýzkumu popisuje jednotlivé postupy, metody atechniky použité při l"ýzkumu zájmového území. Stejně jako preacnozi

rešerše je velmi stručná, protože metodika je detaiíne roz"ui,ana
v jednotlivych konkrétních publikacích, na které jsou v této kapitole
přímé odkary' Cílem této- kapitoly je tedy spíše jařýsi u""t"n;7 |r"nt.oo použiých metodách než jejich detailní popi.y'- 
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2008,Hartvich 2005b, Hartvich 2005c) a která obsahuje poa'ouný. rozbor
výstupů uplatněných metod výzkumu, které dá|e 

'touii 
jako iodk|adypro syntetizující kapito|y 5 a 6.Pátá kapitola rczvíjí ao ňlouuty h|avnípoznatky o recentní a subrecentní dynamice zájmového, uzemí,

zejména s důrazem na nejzajímavější a nejdynamičic3si ea.ii reliéfuzajmového uzemí, tedy údo|ního dňa Losenice a aktivního svahu pod
obřím Hradem.

Koneěně šestá a sedmá kapitola ,,Shrnutí poznatků.. a ,,Závěry*u7yir?iltuto práci, přičemž první obsahuje stručný a přehledíý souhrn
výsledků a poznatků. Tato podkapito|a členěna poal" j.aíot|iv,ých
metod, což umožní čtenáři snadnou orientaci bez nutnostl vyhledávat
dí|ěí poznatky vjednotliých publikacích. Poslední kapiíola jsou
potom.vlastní závěry p,?"?, rozdělené podle území, jehoL se ýŘají.Práce je doplněna četnými přílohami, které mají g.áfi"kou podobu
tematicky zaměřených posterů.


