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oponentský posudek diptomové práce Jana B|ahůta

,,Ll.vtxy LansrÉHo DoLU v KRKoNoŠÍGť.

PředloŽerrá ďplomová pníce přináší hodnocení lavinové aktiúty vjedné zklíčoých oblastí lavinového

katastru Krkonoš. Hodnocení je provedeno prostřednictvím statisticlqýclr metod na základě dat o lavinoqých situacíclt.

snčhovó pokqívcc a nretcorologickÝch podmínkách. Výslcdky uskutcčnčných arralýz jsou intcrprctován-v s ohlcdctn na

lokální podmínky vzniku lavin a konfrontovány s poznatky o lavinové aktivitě v české části Krkonoš.

Cíle prace jsou formulovány v její úvodní části. Až na jednu qýjimku se vztahují k lavinolé aktivitě v Labském

duie a sledují dílčí kroky nezb1tné ke zpracování zvoleného tématu. Za nad$tecrré lze povaŽovat záměr rozdělit hlavní

lavinové regiony v české čásÍi Krkonoš. nebol' regionalizace .ie v tonrto íz.eni již. provedena a bežně používána

Vyrrrezene cíle se pronrítaji do uspořádiárrí diplonrové práce a jejiho zár,ěrečného slrnrutí. Po přehledových kapitoláclr

o lavinové problematice Krkonoš a lokálních @mínk{Lctt v Labském dole náslďuje analýická část práce' jejíŽ součásti

je rovněŽ interpr€tace provedených statistichÍch alw|ýz. K uspořádiání pníce mám připomínku, která se t.ýká

nepřehlednélro zaÍazetú popisu pouŽiých nretod. Kapitola nazs,utá'PouŽité metody a struktu'a práce.., kde by rnetod.v

měly bý logicky popsány, přirráší o pouŽityclr rnetodáclr pouze pár obecných poznámek a na t}'to odkazuje do úvodu

anďytické části pnáce. Nepfiliš vhodný je rovněž n:lzev kapito|y 2.|. ',Přehled historicfých ,ÁZnaÍrů o laúnách

v Krkonoších..' ktení je spíše výčtem lavinorých neštěstí neŽ přehlďným zdrojem dat o lavirri{ch.

Předložena práce nrá pfirněřený rozsďr a dobrou ťtroveň gramatickou a graÍickou. Textová čás1 diplomové

prace obsahuje relatil'rrě malé množství clryb' které převážně spadají do kategorie překlepů a méně ár'aŽn'íclt

granratických nedostatkťt popřípadě nesrozumiteln]ých formulací. T1to chyby jsou lTznačené v posuzovaném výtisku

pníce. Většina g1afickych podkladů je přehledně 4racována, stejně jako tabulkové přílohy zaŤaz.ené za textovou částí

práce. Za rrepříliš vhodné povaŽuji lýběr rnaporýclr výřezů na obr. |9 aŽ 22 (s. 36-39), které zahrnují pouze lavinové

dnáhv a jejich bezprostřední okolí. Tématické infonnace o deflační plošittě Labské a Pančavské louky. se kteýni autor

bezpochyby pracoval, tak nejsou čteniíň k ďspozici' přestoŽe jsou důleŽité pro poclropení riloárých porněru srrěliu

v zásobní oblasti lavinoqých drah (kapitola 5). Nedostatkem uvedených map je rovněŽ absence výškoých údajů

vrsievrrrcového obrazq keré bv umoŽnily lepší orientaci v mapě. Na geologické mapě (s. 4l) chybí měřítko. případně

konkrétd údaj o zv'ětšení zdrojové mapy. na profilech deflační plošinou (s. 67 a 68) popis nrěřících stanovišt'.

K fonnálnínr nedostatkům práce patří chybějící popisy pn'nícli sloupců tabulek |3 až 17 (s. 86-88) a clýně u.yedené

odkazy v záh|avi příloh A ažD a G. na které však autor upozorňuje formou errat na zadní předsídce diplomové práce.



Bibliogrďtcké citace dokumentů jsou zpracovány jednotně aŽ na několik qijimek. kdy autor použil zknícený způsob

citování. Nedostatkem sezrulmu literatury jsou chybějící bibliogrďrcké údaje u něktenÍch zpřevzaýc|t citací (viz
posuzovaný svazek). Chybi rovněŽ výčet konkrétnich dat. která autor obdrŽel od Spráry KRNAP a ČrnwÚ

Více pozornosti zasltůuje odbomá stnárrka předloŽené práce. Arrtor l^yrrŽil dostupných dat o lavinori'ch
situacíclr. údajů áskaných měřením snělrové pokryvky a existujícíclr meteorologických dat' Dobře zhodnotil lavinovou
aktivitu v Labském dole z hleďska jejího rýoje v průběhu roku a z hlediska lavinové aktir.ity v české části KrkonoŠ.
Sta'.isticlq' z'pracoval a lyhoďnotil příčirrné vztahy mezi jednotlivými faktory. které ovlivňují vznik lavin. a metoďou

shlukové anďýzv roztříďl laviny na 6 skupin' které se následně pokusil interpretovat z hlediska meteorologickýclr
podtrrinek. Výsledky statistichich ana|ýz částečně znevažuji značná zjednodušení. uskutečrrěrr.á r,souboru sledovanýclr
kategorií. a v případě interpretace meteorologických podmínek vzniku rygenerovaných skupin lavin pak také neúplnost
vstupního souboru dat. Problematická ie rovněž pňpadná aplikace výsledků shlukové ana|ýz1 z Labského dolu na dďší
lavirrol'é oblasti Krkonoš. neboť při zlrodnocení souboru lavinoqýclt dat z celých Krkonoš by ana|ýzapřinesla zcela jiné

rýsledk1'. Nepříliš kvalitně jsou v1,lrodnocenY snělrové porněry. r'kapitole 5 (viz di{le)' K r,ěcnému obsalru diplonror'c
pn{ce pňpojuji následující připomínlry a dotazy.

o obr. 3 (s. 22) by bylo vhďné doplnit o informace. charakterizující jednotlivé roky z hleďska sněhoqfch podmínek
popř. povětrnostních situací.

o Mezi uvedenými faktory'. které or.livnil-v rrrorfologii lavirrolÝclr dralr (s. 4l). chv.bí geologická predispozice.

o Vliv toku Pančaq. na vznik jamích lavin (s. 42) je sporný' neboť tento tok je soustředěn do poměrně úzké linie
vodopádové stěny a ovlivňuje pouze malou část odtrhové zóny příslušné lavinové drráhy. Uledené působení by
pravriěpodobně r,yv9|21g bodový odtrlr. ke kterétnu však v této dráZe došlo pouze jedrrou z 23 evidovaných připadů.

Podobttě pouze dvaknit zde došlo k uvolnění laviny z mokrélro srrěhu.

o Klimatické charakteristik'v v zájmovém území (s. 43-49) jsou vyhodnoceny na zikJadě klimaticlfch charakteristii!
které byly odvozeny nespnívným způsobem. Autor sloučil řaďy měření ze dvou rozdílných pozorovacích stanic, což
vzliledem k výrazným rozdílům v naměřené teplotě vzduchu. rychlosti větru. apod. nelz,e. Rozdílné k1imatické poměry

obou stanic b-vly rraopak pouŽíviány při qýzkunru lokálníctr rozdílů něktenÍch jevů v jejiclr okolí.
. Není.iasné. jakýrrr způsobem byly zpřesněny sklonové poměry na lavinolých draluích (s. 53). Hodnoty wáděrre dále
\'tefiu nawědčují. že bylv pouze whodnoceny v GIS na zikJadě exitujících vrstermic. Záú<|adni intervď vrstevnic (5 m)
ani zpúsob iejich tvorby interpolací však neposk1tuje dostatečný podktad pro získání přesnějších údaiů o sklonitosti.
neŽ.jsou původní údaje ziskané rněřením v konkrétních lokďitr{ch. V te\tu není rovněž ut,edeno. jakýrn způsobenr b1.ly
odvozorány sklonitostní údaje pro zirnní období.

o U lavinové dráhy 3l - Jestřábí stěna je zdůvodňována malý pďet evidovaných laún. Vywětlení však chybí u drah
25 a26. kde by|o registrováno ještě o polovinu lavin méně.

C Závažné nedostatky se objeluji v kapitole.'Úlozné polněry sněhu r'Labském dole.., Není uveden důvod' proč.;e v J.
S transektu za nornrál poražováno místo s rnaťrruílní lrodnotou rvšky sněhové pokrlvkv. Při zpracování údajů na Z-Y
profilu ďejmě došlo k záměně lokďizace stanoviště' stanoveného za normál (Z-v_4 namísto sprár,rrého Z.v_l).
a následnÝm chybám v interpretaci naměřených dat (nesoulad teŇu a údajů v tabulce l0). odtrívání sněhu v deflační
oblasti západrrě od Labského dolu je lrodnocerro jako rovnoměnré (s. 64 a 6.5). přestoŽe je období úb1tku sněhu
clrarakterizor'áno měřením pouze \€ dr'ou tennínech. Není přesné tvrzeni. že sněhorá pokryvka většinou rredosalruje
velkých trrocností v místech nízk.ých sklonů reliéfu (s. 66). Clrybí popis sklonitostních porněrů na obou trarrsektecli
a |okalizace stanoviště. na kterém bylo v Schustlerově z'ahrádceprováděno měření měhu (s. 68). Pokud toto stanoviště
nebylo v nejrryšší části Schustlerorry zahrád\'. tak bylo pro r,yhodnocení r{voje sněhové pokrÝvkv v odtrhové oblasti
lavin r'hodnější použít rněření. která J. Harčarik ze Spn{rry KRNAP provádí nad lromí karovou lrranou v bezprostřední
blízkosti odtrlrové zóny lavinor'é dralry č. 29.



/

. Není zÍejmé, proč byly ze statistického hodnocení vyloučena kategorie H _ materiiil lavinového nánosu (s. 75)'

Uvedcný důvod. že ne|ze rozlišit Bp přímčsi. jc ncrclcvantní' ncboť proměnná Hl zahrnujc čis!ý sněhor,ý nrános

a protněrurá H2 ná'rros s přiměsí,

r Při nalrazení veličin-.v nurožstr'í převátého srrělrrr veličinami n'clrlost a stněr větru (s. 77) by br,lo vhodné zolrlednit

rovněŽ kvďifu existující sněhové pok4ilk1,. resp. padajícího sněhrr. kteni zásadním způsobem ovlivňuje odnos sněhu.

o V části práce rčnor'ané meteorologickým podmínkám vzniku rrygenerovaných shluků lar'in (s. 91-106) chybí

zlrodnocení lavin z hlediska jejich zastoupení v jednotlivých měsícíctl coŽ by dále nýšito r1-povídací schopnost

provedené shlukové ana|ýz'v. Určování společnýclr meteorologickÝch podrnínek .t'zniku lar'in je problernatické

u cltrsterii 3. .5 a 6. které zalmruji pouze po čh.řech lavinách s rneteorologickýrni dat.v. Nepoď ožené je r1sr,ětlení vailku
lar.in r'Harraclrově jámě lokálním oteplením (s. 95). neboť pouze v jednom ze ří evidovanÝch případů lavin byly

teplot}' vzduchu nad bodem mrazu. Meteorologické podmín$ vzniku lavin l. a 2. clrrsteru jsou si blízká' jak autor

sprál.rrě uvádí. avšak s q|.iirnkou rychlosti větru. kdy se lavin.v 2. clusteru víceb|íži lavinárn 5. clusteru.

o V kapitole o lavinové situaci r. zirně 200.t/0.5 je ur'edeno. že lavinr. byly slýrni roztrrěry nadprůnrěnré (s. l09). Talo

skutečnost molrla bý't v práci vhodně doložena mapou. která by znÍuorřnva|a hranice uvedených lavin a koďrontovala

'ie se stávajícím zákresem lavinov1.ch drah.

o Vávěrečné kapitole (s. lll) a v arrglickénr abstraktu (s. 7) je uvedena forrnulace o výsledcích práce" které

dokládají geonrorfologický lÝznarn lavin r' Labskérn dole a jejiclr r,liv na lrranici lesa a dnrlrol.ou diverzitu rostlinsh'a

(S. l l2). Geomorfologickým a geoekologic\ým působením lavin se přitom pníce nezab1fuá.

o V popisu fotogrďre 2 (s. 183) je chybně uvďen důvod pokroucení kmenu břízy' který na dně karu Labského dolu

nemťlŽe bj.t rýsledkern pliŽivélro pohybu snělru.

o Ke z*,ážerrí jsou v příloze J nar.rŽe$. některé další faktory' které b.v bylo rrrožné doplnit do sclrénratu korrcepčního

modelu vzniku lavin.

Celkové hodnocení:

Před|ožená prrice sp|ňuje požadav.ky stanovené na formu a obsah di1llomových prácí. Vý.stedky práce

potvrzují existující hypotéz1' o lavinové ďrtivitě v Krkonoších a stut|ovanou problematiku obohacují o některé

nové poznatky. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobrá.

RNDr' Zbvněk Engcl" Ph.D.


