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P o s u d e k 

 

na diplomovou práci Pavla Svobody: Hydrologický režim horní Lužnice. 

 

 Posuzovaná práce má 99 číslovaných stran textu, je logicky rozčleněna do 8 kapitol 

dle zásad desetinného třídění. V práci nalezneme celkem 20 tabulek, 12 map, 34 grafů a 23 

obrázků. Grafická výbava práce je kvalitní, všechny mapy a grafy jsou názorné a dobře 

čitelné. Seznam použité literatury čítá celkem 50 prací, přičemž pouze jedna práce je od 

zahraničního autora. Práce byla řešena v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR NAZV 

QH82078 Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení (déle jen Niva). Práce je psaná 

čtivě, odborným jazykem, bohužel se v práci ale objevuje velký počet překlepů a 

formulačních nedostatků. 

Cílem a zadáním práce bylo zpracování podrobné hydrografické charakteristiky 

povodí horní Lužnice a zhodnocení hydrologického režimu tohoto povodí za využití 

dlouhodobé datové řady z profilu Pilař. Dalším cílem bylo zhodnocení vybraných extrémních 

hydrologických událostí, které se v povodí vyskytly za období od založení terénního 

monitoringu vodních stavů na několika profilech v nivě Lužnice se zvláštním zřetelem na 

analýzu retenčního a transformačního potenciálu říční nivy. 

Kapitola 2 je zaměřena na charakteristiku řeky Lužnice a jejího povodí. Autor podává 

základní informace o průběhu toku a základních morfometrických a hydrologických 

charakteristikách řeky Lužnice od pramene po ústí do Vltavy. V následující kapitole se autor 

zabývá již svým zájmovým územím, tj. povodím horní Lužnice. Autor toto území vymezuje 

profilem Pilař, stejně jako je horní Lužnice vymezována v dalších odborných pracích, přičemž 

upozorňuje, že se jedná o vžitý název, neboť se v tomto území jedná již o střední tok. Je zde 

podána základní charakteristika tohoto území, podrobněji autor popisuje přírodní rezervace 

vyhlášené na zájmovém území. V podkapitole 3.4. je podrobně zpracována hydrografická 

charakteristika území na základě práce v GIS, autor velmi dobře upozorňuje na zvláštnosti 



v dosažených výsledcích – tvar povodí, uspořádání hlavních přítoků atd. Podrobně je 

zpracována sklonová charakteristika toku horní Lužnice na základě práce Váňové (2009) – 

podélný profil toku a hypsografická křivka. Podrobně jsou zpracovány charakteristiky pro 

hlavní přítoky horní Lužnice Křemelici a Dračici, je zmíněn význam Zlaté stoky. Podrobně se 

autor věnuje vodním plochám v povodí – pískovnám a fluviálním jezerům, přičemž využívá i 

práce jiných autorů. Dále je povodí charakterizováno z hlediska hydrogeologického a autor 

přináší i charakteristiku upravenosti říční sítě, tímto tématem se na daném území zabýval ve 

své bakalářské práci. 

Kapitola 4 se zabývá hodnocením hydrologického režimu. Autor v jejím úvodu 

podává přehled hydrologických stanic ve sledovaném území, upozorňuje na možnost 

transformace povodňové vlny mezi profilem Nová Ves a Pilař, podává přehled o datech, na 

jejichž základě bude dále hodnotit hydrologický režim. Pro svou práci využívá i stanic 

vybudovaných na toku Lužnice mezi Novou Vsí a Suchdolem nad Lužnicí, které byly 

vytvořeny pro projekt Niva. Pro tyto profily autor vytvořil konzumpční křivky, jsou na grafu 

č. 4, bohužel jsou tyto obrázky velmi malé a tudíž nepřehledné. Autor si je vědom nepřesnosti 

odvození průtoku vody na základě hladinových dat v těchto profilech, neboť chybějí měření 

průtoků za povodňových stavů při rozlivu do okolní nivy. 

Na základě dat poskytnutých ČHMÚ z profilu Pilař je vytvořena pomocí základní 

hydrologické statistiky odtoková charakteristika úseku toku po profil Pilař (specifický odtok, 

odtoková výška, odtokový součinitel, objem odtoku). Následuje hodnocení režimu denních, 

měsíčních a ročních průtoků. K hodnocení povodňového režimu autor hojně využívá práce 

provedené Vlasákem (2006 a 2007). V souvislosti s povodňovým režimem je zmíněn 

fenomén přirozených rozlivů řeky v oblasti mezi státní hranicí a profilem Pilař, kde je navíc 

koryto řeky v přirozeném přírodním stavu. Autor hojně využívá předchozích prací Pitharta a 

kol. (2003) a Šimka (2008). Rovněž je popsán vliv zatopených pískoven na povodně. 

Samostatně jsou analyzovány povodňové situace zaznamenané na přístrojích 

osazených PřF UK. Této analýze předchází podrobný popis povodňových situací z let 2002, 

2006 a 2007. Autor vybral 5 povodňových situací z let 2008 – 2011, které hodnotí podle 

hydrogramů. U všech zmíněných situací upozorňuje na naměřené nižší hodnoty průtoků na 

níže ležících profilech Dvory a Suchdol než na vstupním profilu Nová Ves. Průtok v profilu 

Pilař je pak opět daleko vyšší. Tyto nesrovnalosti autor vysvětluje možným ovlivněním 

přítokem Dračice a možnou chybou v odvození průtoku vody pomocí vlastních 

konzumpčních křivek. Autor se ve své analýze zabýval i problematikou sucha a hodnotí 

z tohoto pohledu období 1965 – 2010. 



 

Celkové hodnocení: Autor předložil kvalitní práci s celou řadou zajímavých výsledků, které 

budou využity v projektu Niva. Zadání práce a vytčené cíle byly splněny. Práci hodnotím 

velmi dobře a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 

 

        Miroslav Šobr 


