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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou povodňových škod a rizik a možnostmi 

protipovodňové ochrany v povodí řek Kamenice a Žirovnice, které po soutoku v Jarošově n. N. tvoří 

řeku Nežárku. Cílem práce bylo zejména analýza a výpočet potenciálních povodňových škod a 

vyjádření povodňového rizika pro stanovená záplavová území pro současný stav, dále posouzení 

přínosu navrhované retenční nádrže Žďár na Kamenici a rámcový návrh dalších variant možností 

řešení protipovodňové ochrany (PPO) obcí na obou řekách. Dále rámcový odhad nákladů na realizaci 

jednotlivých PPO a na závěr vyjádření parametrů ekonomické efektivity jednotlivých opatření. Ke 

stanovení povodňových rizik byla použita kvantitativní metoda s výpočtem potenciálních 

povodňových škod a dále semikvantitativní metoda matice rizika. 

Samotná práce je přehledně a logicky uspořádána ve 14 kapitolách a 11 přílohách, které 

obsahují mapy povodňového rizika a mapy ohroženého majetku v 5 nejohroženějších obcích. 

Tak jak vyplynulo v průběhu řešení, kromě posuzované plánované suché nádrže Žďár, byly 

v práci navrženy 3 lokality (skládající se z 9 dílčích úseků), kde by bylo vhodné realizovat jako 

alternativu nádrži lokální protipovodňová opatření. Student popisuje jednotlivé lokality a možnosti, 

jak realizovat PPO. Samotný návrh PPO dle zadání spočíval pouze v rámcovém návrhu způsobu 

ochrany a ve vypracování jeho rozpočtu na základě zjištěných základních výměr na úrovni studie 

podle ocenění realizací obdobných projektů. V poslední řadě pak student prověřil možnosti využití 

plánované akumulační nádrže Bednárec na Žirovnici dle Generelu LAPV jako víceúčelovou nádrž 

s retenčním účinkem. Student myslím správně dospěl k závěru, že v dané lokalitě je nejen 

z ekonomického hlediska nejvhodnější varianta PPO suchá nádrž Žďár.  

Na práci student pracoval svědomitě po celou dobu určenou na řešení práce. Pracoval 

samostatně a aktivně se účastnil pravidelných konzultací, včetně konzultace s pracovníky praxe 

z Povodí Vltavy, s.p. a se zastupiteli dotčených obcí. Student dostatečně prokázal schopnost aplikace 

vědomostí dosažených během celého studia při řešení úkolů z vodohospodářské praxe, nad rámec se 

podrobně seznámil s metodami rizikové analýzy (kvantitativní metoda potenciálních povodňových 

škod a semikvantitativní metoda matice rizika). Naučil se obsluhovat prostředky geografických 

informačních systémů, konkrétně ArcGIS, který využil jak k samotným výpočtům, tak k přípravě 

početných grafických výstupů. Pečlivě provedl místní šetření v územích pro návrh PPO a analýzu 

potenciálních povodňových škod a rizik a na jeho základě provedl podrobnou digitalizaci 

ohroženého majetku. Práce je bez zjevných chyb. Mám jen drobné doporučení k publikovaným 

výsledkům ekonomických parametrů efektivnosti lokálních opatření jako celku (kap. 9.1.4). 

Zajímavé by bylo ekonomické parametry ještě rozdělit podle jednotlivých lokalit. Dále bych volil 

menší počet publikovaných grafických ukázek pracovních obrazovek použitých nástrojů (8.2, 8.4 a 

8.5) klidně ve prospěch dalších grafických příloh řešené lokality. Obrázky 9.1-3. by si zasloužily 

čitelnější popisky úseků hrází. Na str. 69 nahoře v textu měl být patrně odkaz na obr. 9.4.  

Zadání práce splnil diplomant bezezbytku. Samotná práce ve své podobě je využitelná ve 

vodohospodářské praxi a v řešené lokalitě je první svého druhu, která je zástupci obcí a správcem 

povodí využitelná při plánování dalších možností PPO v obcích na Kamenici a Žirovnici.  

 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím ke kritériím posuzovaným 

vedoucím práce navrhuji předloženou diplomovou práci hodnotit známkou A - výborně. 

 

V Praze dne 20. června 2017       Ing. Martin Horský, Ph.D. 


