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Název práce: Opatření pro zvýšení transformační schopnosti inundačního území 

Svitavy v úseku Holásky - Chrlice 

Autor práce: Bc. David Havran 

Oponent práce: Ing. Tomáš Roth 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší problém transformace povodně na zemědělských plochách situovaných 

v levobřežní inundaci řeky Svitavy na jihu Brna v katastrech Holásky a Chrlice. Záměr je řešen 

ve dvou variantách pomocí 2D neustálených výpočtů povodňové vlny PV100 na řece Svitavě 

s doplňkem z řeky Svratky. Obě řešení se snaží chránit přírodní památky Holásecká jezera a 

Splavisko, což jsou fragmenty odstavených ramen Svitavy. V poměrně rovinatém území jsou 

postupně navrženy dvě nízké hráze s bezpečnostními přelivy, které tvoří Holáseckou a 

Chrlickou suchou nádrž. Na základě hydrotechnických výpočtů je vždy vyhodnocen účinek 

navržených opatření v souvislosti s transformačním účinkem, zdržením kulminace a celkovým 

vlivem na průtok povodně.     

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ad 1) Diplomová práce je po odborné stránce precizně zpracována. Je zaměřena na 

problematiku hydrotechnického dvourozměrného modelování neustáleného proudění 

povodně. V práci je prezentován zejména nástup povodně, její průběh územím až do její 

kulminace s vyhodnocením hloubek, rychlostí, pozice hladiny v území a její vliv na okolí.    

 

Ad 2) V práci byl jako modelový nástroj použit program SMS (Surface-Water Modeling System) 

s využitím hydraulického modelu SRH-2D. Tento program patří v současné době k prvotřídním 

programům, které jsou využívány k modelování hydrotechnických výpočtů na celém světě.  
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Ad 3) Student ve své práci pracuje s odbornou literaturou a podrobně popisuje teorii řešeného 

problému včetně matematických rovnic, pomocí kterých daný software problém 2D proudění 

řeší. Dále popisuje postup zadávání hodnot do programu, zadání okrajových podmínek, 

kalibraci modelu a správné vyhodnocení výsledků. 

 

Ad 4) Formální a jazyková úprava práce je na výborné úrovni. Grafická úprava navržených 

opatření je víceméně schématická, protože v práci jde víc o zadávání hodnot do matematického 

modelu, než o prezentaci precizních výkresů navržených hrází a bezpečnostních objektů. 

 

Ad 5) Student perfektně prokázal zvládnutí problematiky vyhodnocování transformace povodní 

v krajině společně s technickými opatřeními. Díky snaze respektovat stávající přírodní památky 

nedošlo k využití maximálního potenciálu transformace povodně v území. Navržené suché 

nádrže se spodní výpustí o rozměru DN 300 jsou zaplněny vždy při nástupu povodně a v době 

kulminace tak nejsou schopny přispět k odříznutí kulminační špičky. Soustava příčných hrází 

má vliv na zbrzdění příchodu povodně do postižených Chrlic a dává tak více času k evakuaci 

obyvatel.  Díky pevnému charakteru konstrukce pak neumožnuje rychlejší prázdnění retenčních 

prostorů po povodni a nechává tak zemědělské plochy zaplaveny delší dobu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Vysvětlete výhody a nevýhody řízených inundačních prostorů. Popište zařízení, která jsou na 

takovýchto opatřeních navrhována. 

Proč nebyly ve Vaší diplomové práci zahrnuty přírodní památky Holásecká jezera a Splavisko do 

ploch suchých nádrží? 

Může příčná hráz v daném území způsobit zvýšení rizika případné kontaminace orné půdy 

oproti stavu bez příčné hráze? 

Závěr: 

Student ve své práci odborně posoudil možnost zvýšení transformační schopnosti inundačního 

území Svitavy v Holáskách a Chrlicích. Práce má vysokou odbornou úroveň a je vidět, že se při 

práci student perfektně obeznámil nejen s využitím programu SMS SRH-2D, ale zejména 

s interpretací výsledků modelace. Věřím, že při řešení dalších variant v daném území, by práce 

přinesla i výraznější efekt pro samotnou transformaci povodně. Na základě výše uvedeného, 

doporučuji přijetí práce k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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