
Úvod a cíle práce

Povodně od nepaměti znamenaji pro ělověka ýznamné ohrožení. Účinná ochrana sídel před jejími

projevy předstawje jeden ze základních úkolů hydrologie a vodního hospodářství. Pohledy na

protipovodňovou ochranu se v pruběhu staletí vyvíjely a stále vyvíjejí v reakci na rozvoj poznatků o

procesech probihajicích v přírodě, zkušenosti s extrémními povodněmi a také v důsledku zlepšujících se

technologických moŽností umoŽňujících kvantifikovat vliv nejruznějšich opatření. Misto dříve

uplatňovaného ,'centralizovaného.. přístupu kprotipovodňové ochraně se vdnešní době stále ěastěji

uplatňuje tzv. integrovaná protipovodňová ochrana (Langhammer et al., 2008b; Dumbrovský et al.,

2006). Hlavním rysem tohoto přístupu je komplexní řešení protipovodňové ochrany v rámci celého

povodí formou menších, tzv. ,'měkkých.. opatření (malé vodní nádrŽe, změna vyuŽití půdy, vhodné

agrotechnické postupy).

Problematiku řešenou v rámci disertační práce je možné rozdě|it do třech části, které tvoří hlavní pi|íře

integrované protipovodňové ocfuany (IPPo). První studie provedená v povodí jihočeské Blanice

kvantifikuje pomoci popsaných metod změny v extremitě povodní v podminkách měnící se struktury

kajinného pokyw. Uvedené v.ýsledky mohou být voditkem pro pozitivní změny v krajině, které by

mohly mit za niísledek zmíměni pruběhu a nasledků extrémních hydrologických jevů. Druhá studie

provedená v povodí Chomutovky v Krušných horách kvantifikuje vliv suchých reteněnich nádrŽí (poldru)

jako prvku integrované protipovodňové ochrany na pruběh povodní při ruzných extremitách příčinných

sražek. Třetí studie provedená v povodí Bystřice v Krušných horách se snaŽí prohloubit poznatky

v oblasti akumulace a tálrí sněhové poknývky se zaměřením na vliv lesa a otevřených ploch jako faktoru,

kteý l"ýznamně zasahuje do procesu taní sněhu. Výsledky modelování mohou přispět k návrhu efektivni

ochrany před jamími povodněmi.

Na počátku v.ýzkumu byly vytyčeny nrisledující hlavni cíle:

1) Zhodnocení l^ýznamu opatření integrované protipovodňové ochrany vpodmínkách měníci se

kajinY

2) Modelování vlivu současných a historických změn kajinného pokryvu na letní a zimní povodně

na vybraných povodích

3) Zhodnocení modelů a metod pouŽiých při srážko-odtokovém modelování, určení hydrologické

nejistoty

Jedním z nástrojů geografické ana|ýzy, kteďmje moŽné kvantifikovat vliv l"ýše naznačených opatřeníje

hydrologické modelovaní, za|oŽené na podrobném terénním pruzkumu a ana|ýze historických i aktuálních

datol"ých podkladů nástroji GIS. Nedílnou součrístí disertační práce je také posouzení použitelnosti tohoto

nástroje a nejistot nutně spjatých s jeho aplikací. Pro modelování byl použit koncepění model HEC-HMS
(Hydrologic Engineering Center _ Hydrologic Modeling Systen), ktený se řadí do skupiny celistl"ých

(lumped) modelů s prvky distribuovaného uspořádání (Daňhelka et al.' 2003).


