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Autor práce: Jan Jelínek
Název práce: Hydrografie arežim odtoku v povodí Roklanského potoka

PředloŽená bakalářská práce má 36 stran textu, jehož součástí je 19 obrázků (grafy,
mapy, fotografie) a 3 tabulky' Práce je členěnapodle zásad desetinného třídění, do kapitol je
rozdělena logicky a je správně strukturována. Je psána kultivovaným odborným jazykem
s minimem překlepů.

V úvodní části autor přehledně chatakterlzuje předmět práce a stanovuje její cíle'
Zdůrazňýe náyaznost předkládané práce na rozsáhlejší ýzkumný projekt probíhající
v povodí horní otar,y a zabývající se hydrologickou funkcí rašeliništ'. Cílem projektu je
posouzení vlivu rašeliništních lokalit na režim odtoků v pramenných oblastech zdrojnic
otavy, přičemŽ zjištěné poznatky by v budoucnu mohly bý vytžity pro potřeby integrované
protipovodňové ochrany. Zét1em tohoto projektu je soustředěn na porovnání odtokových
reŽimů v povodích s různým zastoupením rašeliništ, a rašeliništních půd. Povodí Roklanského
potoka lze přitom v tomto ohledu chápat jako typický příklad povodí s významným podílem
těchto ploch.

Následuje kapitola zabývqíci se szzickogeograf,rckými poměry zájmového uzemí,
přičemŽ ditazje kladen na sloŽky přímo ovlivňující hydrologický režtm. Tato část práce je
doplněna kvalitními graficlými přílohami a podává dobrý přehled o studovaném povodí.
Autor zďe využI| odborné literatury' kterou řádně cituje. V kap. 2.I. autor uvádí zmínku o
geograÍicky nesprávném vnímání pramenu řeky otavy, přičemž touto problematikou se
detailněji zabývá vdalší části práce (kap. 3.3.6.)' obr. 2.1. ,,Přehledová mapa povodí
Roklanského potoka.. je dle mého názoru nepřehledný' Součástí kap.2.3' jsou dva modely
reliéfu zájmového povodí. Na druhý znich (obr.2.4.)je pohlíŽeno od severovýchodu, nikoliv
od severozápadu, jak je uváděno. Rovněž by zde mělo bý uvedeno, kolikrát je model
převýšen. Klimatické členění (kap.2.a.) zájmové oblasti lrychází bohuŽel z jIžvíce neŽ třicet
let starého členění Quittova (Quitt' 1971), Aktualizované informace o klimatu zlet 1961-
2000, které budou uvedeny v připravovaném Atlase podnebí CR, nebyly bohuŽel při
zpracovávání práce ještě k dispozici. V kap. 2.4. postrádám výpočet průměrné roční výšky
sráŽek na povodí. Potřebná data ale nebyla autorovi opět k dispozici. Zhydro|ogického
hlediska jsou významnou sloŽkou celkové bilance vtomto uzemi sněhové srážky. Právě
detailní ana|ýza sněhoých poměrů v zét1movém povodí by měla byt v budoucnu jedním
zhIavnich cílů navazující magisterské práce. V kap. 2.8. se autor mimo jíné zabývá otázkou,
zda rašeliniště dokáŽí dostatečně tlumit účinky sráŽek a mírnit tak extrérnní povodňové
průtoky na dolních tocích. Zde by bylo dobré se alespoň stručně zmínit o dlouhém ..yvoji
názori na tuto problematiku, jejíž historie se datuje až k počátku 19. století' otáZka
hydrologické funkce rašeliništ: není totiž přes řadu tuzemslqých i zahtan1čních projektů a
mnohé Spory vedené v odborných kruzích doposud uspokojivě v,vřešena.

StěŽejní částí práce je kap. 3 ,,Hydrografie a odtokový režim*. Detailně je zpracována
hydrografie studovaného povodí' kde autor přináší řadu hydrografických charakteristik, které
vypočetl na zák|adě analýzy digitálních kartografických podkladů. Rada charakteristik byla
přitom vypočtena vůbec poprvé a spoluvýváří kvalitní banku dat o tomto území, Zajimavé je,



že vypočtené odtokové charakteristiky dosahují tak vysokých hodnot. V kap. 3.1. postrádám

snaď jen pravoúhlý graf v1ivoje povodí a výpočet koeficientu souměrnosti plochy povodí.

Zv1ášiní poaupitoia_(3.2.)je věnována olganogenním jezerům proto, že tento prvek vytváŤí

v zájmovém povodí spolu s plochami rašelinišť velmi důležitý fenomén. Autorovo hodnocení

odtokového reŽimu (liap. 3.3.) je na dobré odborné úrovni. Zavttbec nejcennější povaŽuji data

o sledování výšky hladiny Roklanského potoka, jejíŽ odečetje v současné době prováděn 2 x

denně' a započetí monitoringu průtoků pomocí hydrometrické vr1ule často i ve sloŽitých

přírodních podmínkách. Kvůli prozatim krátké pozorovací řadě hodnot se autor pokusil

vykreslit a|espoň náznak konzumpční kŤivky, která by měla bý v budoucnu postupně

zpřesňována. Vzhledem k tomu, že se s monitoringem průtoků Roklanského potoka započalo

teprve v nedávné době, pokusil se autor v kap. 3.3.2.-3.3.5. zhodnotit chod průtoků a vypočetl

odtokové eharakteristiky alespoň pro profil Vydra-Modrava nacházející se pod soutokem

Roklanského a Modravského potoka. K přepočtení zjištěných hodnot pro profil na

Roklanském potoce přitom autor používá převodní koeťrcient, kteý byl vypočten na zák|adě

pouhých čtyřech měření. PouŽití tohoto koeficientu pro \Yvozování závěrů se mi proto jevi za

'.l-i oďvižné, nicméně autor zde dostatečně důrazně upozorňuje na krátkou pozorovací řadu

a jeho budoucí postupné upřesňování' Co se týče maximálníc.tr.nrtrt9\tt vprofilu Vydra-

Mtdrava, tak se áomnlvám, Že historická maxima pohybující se kolem 80 m,/s nejsou vůbec

nereálná. Podobné hodnoty bylo totiŽ v tomto profilu dosaŽeno rovněŽ během nedávné

povodňové situace v květnu tohoto roku. Na obr.3,]. a 3.8. se jedná o dlouhodobé průměry,

nikoliv pouze o průměrné denní a měsíční průtoky. Jako Qu se přitom značí dlouhodobý

průměríý průtok 1t,u. '.o'rnál), 
nikoliv dlouhodobý průměrný denní průtok. Na obr. 3.9, je

vykreslen graf znázorňující denní chod průtoků ve dnech 4.-6.5'2006. I přes možnéýrazné
zdrženi vody v rašeliništích se mi zdá posun kulminace v daném dni vždy příliš ýrazný.
V závěru kap 3 autor upozorňuje na zqímavou skutečnost, že by hlavním pramenem řeky

otavy měl bý právě Roklanský potok, nikoliv Modravský (resp. Luzenský), a podává k tomu

dostatečné důkazy. Tuto zajímavou podkapitolu vnímám jako vlastní přínos kandidáta.

Veškerou zák\adní literaturu o zkoumané oblasti lze najít vkap. 5.1. Postrádámzde
pouze studii koiektivu Hydrometeorologického ústavu vPraze zroku 19]I,kteráje poslední

prací zabyvqící Se odtokovým reŽimem a chemismem vod v povodí horní otaly se

)aměřením 
''á '.i't.yt 

rašelinišť' Autor zde neuvádí rovněž citaci Netopil a kol. (1984), která

se v práci několikrát vyskýuje.
K předlo žené práci nemám žádné podstatné výhrady, ve většině případů se jedná

pouze o chyby formálního charakteru včetně několika překlepů. Připomínky: s.19 _ termín

hydrologické číslo se nepouŽívá, lépe hydrologické pořadí; občasné nepřesnosti v citaci, např.

citace Chábera (1987) - správně Chábera a kol' (1987), Quitt (1972) - správně Quitt (1971).

Závěr: Jan Jelínek předložil kvalitní bakalářskou práci. Zásadní přínos předložené práce

spatiuji především f d"tuil'.í ana\ýze hydrograíre a zahájení pravidelného monitoringŮ Za

účelem zhodnocení reŽimu odtoků ve studovaném povodí. Bakalářská práce tvoří dle mého

názoru slibný zák1ad pro navazující práci magisterskou' Ve které se kandidát hodlá mnohem

detailněji zabývat jednotlivými sloŽkami sráŽkoodtolcového procesu' především pak

sněhovými poměry v zájmovém uzemi. PředloŽená práce splňuje poŽadavky kladené na

bakalářskou práci, doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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