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L. (2008): Vertikální stratifikace jakosťi podzemní vody v severní části Třeboňské

K posouzení mi by|a před|ožena diplomová práce .Pan?, Libora Pantera na téma Vertikální

stratifikace jakosti poázemní vody v severní části Třeboňské pánve. Práce byla diplomantovi

iáalanu na- oddělení hydrogeologie Přírodovědecké faku|ty Univerzity Karlovy v Praze,

vedoucím diplomové práce by| RNDr. :aromír šantrůček. Práce byla zpracovávána v úzké

spo|upráci se spotečnosti Prodeo, jako konzultanti proto spolupracova|i Ing. Stanislav Čurda,

CSc. a Mgr. ondřej Zeman

Práce má 75 stran, v textu je zařazeno 39 obrázků a 12 tabu|ek, za textem. jsou 2 pří|ohy.

Práce má |ogickou str*tuiu, je rozdě|ena do 10 kapitol. V dalším textu uvádím připomínky a

poznámky kJednotlivým dílčím kapitolám'

Ad 1.
Bez připomínek

V celé práci postrádám

ffio,"n."'..o'.."pografickou,ituu.@řzorientovalvgeografických
pojmech používaných v celém textu.

Ad 2.2.
Bez připomínek

Ad 2.3.
Diplomant mě| nepochybně podrobné údaje o průběhu srážek v aktuá|ních letech, protože je

komentuje v tenu. Je obvyk|é ta-to.data iáÝuoit ve formě tabulky do práce, protože se jedná

ó oť.t.zitá primárnídata při bi|ančních úvahách.

Ad2.4.
V kapito|e je uvedena řada popisných hydro|ogických údajů (čís|a povodí, rozlohy povodí),

aniž autor óituje zdroj, ze kterého tyto údaje převzal.

Ad 3.1.
Geo|ogické poměry jsou pojaý poněkud stručně, bYť Pro úče|y dané práce pravděpodobně

postačují. schematilá;; p'óíý"bi u aJsicrr Řapiioratrr'pro účeiy numerického mode|u musí

vycházet z co nejpřesnějši a neipoorouneiťi ana|ýa1- vnitřní anatomie modelovaného

prostředí. :e znamái z. p.jŘuo důklá.dně známe tuto vnitřní strukturu, při její schematizaci je

méně pravděpodobné, že se oopustírrre ýznamnějších chyb. .Variabi|nost |ito|ogického

charakteru r<riaouýcrr, ieiciérních 
.u 

'urastc 

,tvartérníctr 
sedimentů by si však podle mého

názoru zasloužiIa podrobnější rozbor.

Ad 3.2.
Bez připomínek..

Ad 4.1.
V textu jsou citovány průzkumy z období 1959 - Lgg4. Novější průzkumy jsou uvedeny jen

souhrnně pod jménáň s. ČuroY, tYto práce však nejsou citovány a V seznamu literatury



.:-ruje jen jedna zpráva z roku 2006. Je také otázka, zda první průzkumy se datují opravdu

aŽ do roku 1959 (Zima).

Ad 4.2.1.
Tvrzení na straně 8 o rryrazném rozdí|u mezi horizontá|ní a vertiká|ní propustnostíje obecně

platné pro každé prosti,edí, a pro prostředí sedimentárních hornin zv|áště, byť souh|asím

I tím, že v prostřbdí třeboňské pánve s vyraznými a časými vertiká|ními |ito|ogickými

změňami je to vhodné zmínit. Zmiňovaná hodnota koeficientu fi|trace na úrovni 10-7 m/s jistě

charaktertuje izolátorské polohy, propustnost ko|ektorských hornin musí b'it vyšší'

Ad 4.2.2.
ý úvoou autor píše o mělkém a h|ubším oběhu, v dalším textu už je ale nijak dá|e

nuip".inrui", není tedy úp|ně zřejmé, kterého proudění se další text konkrétně Úká.
z trt.eoist<a názvos|oví u[ozorňuji na 1o, že není moc vhodné použÍvat termín oběl.r, protože

k žádnému oběhu ve smys|u 
-uzavřenosti, 

ukončenosti nedochází, je vhodnější používat

termín proudění.
Žňiíu:á se zoe dá|e drenáž B|ateckým a Sudoměřickým potokem, dá|e i B|atské stoky - bylo

toto odvodnění d; povrchorných toků powzeno i měřením průtoků, případně jinak

(geofyzikou apod.)? Na obr. 2 se na SZ |iší mode|ovaná ob|ast a hranice pánve. By|o by

vhodné tuto diferenci vysvět|it.

Ad 4.2.3.
Jsem si vědom, že dip|omant přebíral karotážní data včetně jejich vyhodnocení, v komentáři

k jednot|iým vrtům je ale interpretace vertikální složky proudění nejednotná - u vrtu HVl se

hóvoří o piůtoku, u ř'tu BH3 o rych|osti proudění a u vrtu H4A se situace hodnotí jen s|ovně.

V případě provádění karotáže v rámci nějakého projektu je třeba donutit geofuziky

k jednotnému způsobu vyjadřování uýs|edků.

Ad 5.1.
(+ pří|ohy 1a a tb). Není zřejmé datum, kdy měření h|adin proběh|o (naš-e| jsem jen odkaz

u r.áp. s.+., žev květnu 2o08i. Nutno doplnit, jinak jsou údaje nepoužitelné.

Ad 5.2.
Geofond je organizace se správným názvem čcs.eeorond, je třeba opravit v celém
textu práce a používat ve|ká písmena.

Ad s.3.
Kontro|a správnosti chemických rozborů je velmi zás|užná činnost, protože tak bylo možné

uyruoit něvěrohodné rozbory, upozorňuji l.n na skutečnost, že jakostní parametry

nlsouvise;ící .1.ounouáhou rationtb a anióntťj mohou být i nadá|e po zváŽení okolností a

souvis|osÚ určiým způsobem použitelné.

Ad s.4.
Dip|omant podrobně popsa| přípravu a vyNoření mode|u proudění. Je zřejmé, že se v rámci

di||omové práce pooionně s'eznámi| s mode|em FEFLOW a prokáza| schopnost jeho použití.

Mám dotaz na použití okrajové podmínky nu|ového průtoku přes hranici v sz. části, kde

mode| nezahrnujďce|ou páňev - tam nedochází k žádnému přetoku přes hranici mode|u ?

óatší ootaz se t.ýt<á rnýuěru potot<ů a rynnítů, které by|y použiý jako okrajová podmínka

konstar'tní hydÉulické ýšky - proč by|y použiw zrovna t)rto a ne jiné?



:: 6.1.
Prosím o wsvět|enífaktu pok|esu minera|izace podzemnívody směrem do centra pánve, kam
zároveň pod|e kapito|y 4.2.2. podzemní voda proudí. Pod|e mého názoru tento fakt není
možný, jde tedy pravděpodobně o chybnou formu|aci (?)

Ad 6.2.
Z textu není zřejmé, na zák|adě čeho by|o vybráno právě 13 vrtů, a tedy proč ostatní vr1y
by|y vyřazeny. Kritériu maximá|ní h|oubky a perforace rozumím z h|ediska vodárenského
využívání vod (a tedy charakterizace jakési průměrné jakosti odebírané vody), je a|e otázka,
proč tento přístup zvo|i| zrovna dip|omant. Na naprosto stejné odborné úrovniby moh|o b'it
zvo|ené kritérium právě opačné, tedy minima|izace peforace a zjištěníjakosti vody v přesně
stanovené h|oubce nebo krátkém h|oubkovém interva|u. Tabu|ka 1 obsahuje řadu zajímarných
ýs|edků, které by moh|y b'it diskutovány v textu - u sledovaných parámetrů dóchází.až
k řádoým rozdí|ům koncentrací (že|ezo, sírany, dusičnany).

Ad 6.3.
oceňuji, že se autor pokusi| o vertiká|ní stratifikaci i ve|mi mě|kých raše|iništních vod,
obávám se a|e, že nemoh| dojít u použité dvojice vrtů k jiným než rozpačiým ýs|edkům.
Případná vertiká|ní stratifikace by se projevi|a spíše při větší diferenci vzorkovaných h|oubek
a autor sám naznačuje nejistotu h|oubek vrtů daných sedimentem na dně vrtu' Navíc z textu
není patrné, jakým způsobem by|y získány vzorky vody z těchto vrtů - zda doš|o k odčerpání
vody (ko|ik, jakým způsobem), nebo zda proběh| jen statický odběr'.' Zajímavější hodnoty
poskytují vfi řady Ch, jejichž ýs|edek opravdu naznačuje rozdí|nost jakosti mě|kých a
h|ubších podzemních vod' Upozorňuji že z h|ediska názvu práce bv tato kapito|a měía být
stěžejní částí práce - její rozsah tomu a|e neodpovídá.

Ad 6.4.
Na straně 22 je nevhodná formulace, že vrt MHl zasahuje do paleozoických hornin.
V obecném povědomí jsou pa|eozoické horniny často ztotožňovány se sedimený, nikoliv
s krysta|inikem, by|o by proto vhodné přeformu|ovánítextu.

Ad 6.5.
Upozorňuji, že metodicky je prob|ematické stanovit hodnotu diference koncentrace 20 mg/|
pro stá|ost s|ožení podzemnívody, spíše by by|o vhodnější poměrné procentuá|nívyjádření-
hodnota 2p ngl| je použite|ná u části makros|ožek, niko|iv ale u |átek vyskytujících se ve
vodě v nižších koncentracích. Časoý r,nývoj jakosti autor podrobně diskutuje u t."tu kapito|y
(bohuŽel většinou jen popisným způsobem bez úvah o důvodech zaznamenaných změn a
trendů), da|eko vhodnější by by|o v tomto smys|u uvést tabu|ku s konkrétními hodnotami a
s|edovanými parametry.

Ad 6.6.
Bez připomínek.

Ad 6.7.
Název kapito|y vzbuzuje představu da|ekosáhlé ana|ýzy změny jakosti odebírané vody během
mnoha |et, náp|ní je však upozornění na ko|ísání někteých parametrů během 3-ýdenní
čerpací zkoušky. S oh|edem na zaměření a náp|ň dip|omové práce jde o jinou úroveň
poh|edu, která je v daném kontextu pod|e mého názoru ce|kem zbytečná.

Ad 7.r.



:.; úp|nost bych uvedl, že \p1ě. n9doých a n]9šnýc.rr zdrojů znečištění se obvykle ještě

,.,dělují difuzní'o,.oj. 'Á.i'stěnía 
tiniové zoroje. oba tyto typy autor v textu popisuje.

f l;í. ocenit, že autor velmi podrobnou terénní rekognoskací_ .zmapoval 
různé zdroje

znečištění, popsa| ;.lágnuonc čr'u,.utň"ň'""ár. ú mapě ňa obr' 5 by by|o možné ve|ikostí

nebo barvou pouzit.ýcň 
'ňňJů;";J8rit.iěJ.átňve 

zoroie kontaminace podle hrozících rizik.

)thl*un" h|ediska stěžejní část práce, jednotlivé |oka|ity i'oy zde podrobně

charakterizovány a rozebrány co se t.ýče rizikj .kontaminace. 
uičité úvahy o propojení

koncentrací dusičnanů se sklady rrnoii v Tíe:ictr onit<y, (např. na straně 47) jsou velmi cenné

a autor do nich zapojuje i rnýsledky i'átoóo"ý.h' análýz., které měl k dispozici. Koncentrace

dusičnanů na úrovni szoo mg7| tvrt olš7 oynín na'straně 48) jsou natolik a|armující, že

bych uvíta| bližší ia,tau.ní áutora u.leio skutečnosti a její rozbor. 9'-onně bych tuto

skutečnost chápa| jako havarijní kontaminaci, kterou by s9 ňáa zau.ývat čtŽp. Topografické

mapky vtéto r.up],ttš l*.] ůii,.ilé; bňt'-árě oo,n'J v nich vyinačit-i směr proudění

podzemní uoov 
'Ěir.Ě 

,riááti.r.e 
.uodnÉ' (..áí uětšinou konformné s terénem), což často

z map odhadnout nelze'

llj;',.'no hlediska nemá smysl vyč|eňovat kapitolu 8.1, pokud h|avní kapito|a žádnou

jinou podkapito|u náma. V textu r.upitorv diP1.:.1ryluwňuj" řadu opatření ke zlepšení

situace v jakosti vod. Zobecného e.ohF:l k ijT ::-T3iÍ'jlu^Yi'j*kf'l?ťí'[:::il
3.JiÍ',.Ív[,1Hilil:"žilff.é,ř.;".li,ol*,::ilnl":::::'.".l?::Í!"'l?5ffi?t#ffij

Jinými slovy nevím,
ržováním stanovených

pravidel, nebo zda tato pravid|a jsou F::.::i:=^.:Í:lui '::'T.::J:li.ij"5"i.l[ili
R:1ffi!,l!T*fl.;ffi iJffi'i t-ňr.ň-Řoňpr.*ních o|atření na zlepšení stavu navrh|

posouzení účinnosti,staua;i.i.t.' octrrannýlh ř;".." ; režimů hospodařenív nich a zvážitjejich

případnou novelizaci.

Ox?'i.,,' je znovu uveden souhrn informací o hydraulickém mode|u proudění podzemních

vod a poté je ,o.-ixe stručně, i pJy! Pýgrvé, představen model šíření kontaminantu.

Nepochopil ;sem úptn! 
-sÁys 

modelu úir.l.'i 
.kontaminantu, 

diplomant sám uvádí, že jeho

vyznam spočívá pr5j.usi.,v určení ,,nc,.ú šíření kontaminace - tyto směry jsou ale dány

primárně 'oo.r.. i"..áulcni,-řtáú.''PI9;9Y;r .v oryní1 kroku. Mode| šffení kontaminace

obwk|e řešíotázky spojené s rychlostí šířeníkontaminace v různých směrech a s uplatněním

různých migračních 
'cňárarteristir< doiiJnoňř iióltrá di,, což zřejmě neby| tento případ.

obecně mám pocit, že diplomant i moi"ej ř"'ť]fi; kt"ú ,p1.ucouá|, v rámci.práce poněkud

odsunu| na okraj - v práci j. , w,iipfi táňó1ó moáetů uveden jen obr. 2. Význam

modelovánív rámci této práce je tak tr.uá r'oonotit především v rovině didaktické, protože je

nepochybné, Že .tua.ni se lodrob..c 
-,áiňa'it .'. 

zásadami numerického modelování

proudění poa,.'ni.i;;".lř.ii ráter<, naučil se pracovat v prostředí FEFLoW, což je velmi

cenné zuýšení prro tvá|inkovanosti. irta druhou stranu wtb nabyté znalosti neby|y příliš

ň;'.;ňúny u př.atožené diplomové práci.

Ad 10.
Vzávěruautorstručněshrnujedosaženévýs|edkyprací.Bezpřipomínek



:: -iteratura
. logícky č|eněném seznamu Iiteratury student postihuje naprostou většinu re|evantnícharchÍvních zdrojťl, které využi| pro svou práci. g.i írípo'in.l..
Ce|ková připomínka: Náp|ň práce neodpovídá 

1á3................vu 
práce. Ana|ýze vertikálních pohledů na

f'il|íů:.emních 
vod se přímo věnují ;en ov8 Řupiůlv 4'2.á. a o.j. na ce|kem cca 4

Výše uvedené připomínky a komentáře, k jednot|ým částe'm před|ožené práce jsou jendílčího a formálního charakteru. Vžádné',ňříp;;ě'násnižují 
"d!"il;jiou.n před|oženépráce a jdou na vrub především nezrušeno.ti-áiprá'unta s prezentací takto rozsáh|éhouizkumu. Naopak je možno říci, že rozsah a bohatost náplně dip|omové práce umožni|apoměrně četné připomínky k textu, které prďo;híil;*itivně ve smys|u, že před|ožená

il?'T 
'i:'.':ffEru flÍn',ťo".nější 

smysl, je z ní vioěťosóoní zaujetí aui;l; ; pro'tat<ovóu ii

Závěrečné hodnocení
1. Dip|omant sn|nj|. zadání, tak jak je formulováno v úvodu práce, beze zbytku.2. Dip|omant využi| a cituje vseótrný dostupné podk|ady a materiá|y, které by|y potřebnépro dip|omovou práci.
3. Všechny převzaté poznatky a materiály v textu.jsou dostatečně označeny příslušnýmiodkazy a zřete|ně odlišeny od vlastníclr ýs|edkďdip|omanta4. Předložená práce má ýznamný,.ťíl"i, pio regionátně hydrogeo|ogický r,nýzkumtřeboňské pánve, důležiý je i prakticr<ý přinós zmalpování u 

'Áóan|iání 
potenciá|níchzdrojů kontaminace a vyňodnocení eádoúcň lrenoů změn jakosti podzemní vodys důrazem na dusičnany.

5. Před|ožená práce odpovídá po obsahové a formá|ní stránce a sým rozsahem běžnýmpožadavkům na 
'dip|omové Pfc-e ru. 

_'ňvJu 
interních Pokynů 

- pro zpracovánídiplomových pracr, které jsou k dispbzici nu, *Éoo'ich stránkj|r.,-ÚJtuuu HG, IG aUG), a v mnoha oh|edech je r4Íznamně překračujá.
6. Komisi doporučuji zvážit piovedení oplaY 

" 
p'á.i;bodech, které jsou tučně označenyv textu posudku. K těmto bodům (a také k podtrženýň ea't.ň i&ó doporučuji véstdiskusi při ústní obhajobě.

Před|oženou práci hodnotím 
-ve|mi 

vysoko, protože svou úrovn í ýrazněpřesahuje nároky naběžné magisterské práce. Student,p|'.. É:ll' š.ň.p.".t samostatné vědecké práce namagisterské úrovni. Doporučuji proto k obňajobě s r.rasiňtacíýborně.

V Hostivici tI. září 2OO8

RNDr. Josef V. Datel, ph.D.


