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Aktuálnost 

Myšlenka, že bychom proti vodě neměli bojovat, ale naučit s ní žít, se poslední dobou skloňuje čím dál 

více. Zvláště po letošních červnových povodních. Leckterá protipovodňová opatření se ukázala jako 

nedostatečná, neúčinná, případně vzhledem ke své ceně neefektivní. Realita bývá taková, že pokud se 

jedno místo “ohrázuje”, zhorší se tím odtokové poměry jinde. Je na místě se zamýšlet, jak s vodou 

spolunažívat lépe. Myšlenka akceptace vody v krajině je jistě směr, který bude muset být řešen nejen na 

lokální nebo regionální úrovni. V tomto duchu je řešené téma diplomové práce nanejvýš aktuální. 

 

Přístup studentky 

Studentka prokazuje dobré analytické schopnosti a je aktivní. Logicky za sebe řadí celky - od rozboru 

situace, analýzu současných možností a až po neotřelé řešení.  Lze chválit také její aktivitu v terénu. 

Navštívila místní starostku paní Erbanovou a konzultovaly spolu situaci přímo na místě ve Višňové. 

 

Struktura obsahu 

Práce je velmi dobře logicky členěna. I člověk, který se nezabývá povodňovou ochranou, může dobře 

sledovat myšlenkovou stopu. Je provedena analýza proběhlých povodňových událostí i stávající ochrany v 

oblasti obce Višňová, části Předlánce. Je vysvětleno i historický kontext - jak s vodou v krajině žili naši 

předci. Dobře je vysvětlen mechanizmus průběhu a charakter zdejších záplav. Z něj pak vyplývá 

trojstupňový návrh protipovodňové ochrany. 

 

Formální úprava 

Formální úprava je bez vážnějších problémů. Škoda drobných typografických chyb. Jako kartograf bych si 

představovala kvalitu mapových výstupů jinou (například obr. 1.2), také snad označení mapových děl, ale 

to nebylo předmětem této diplomové práce. 

 

Chyby/ připomínky 

Str. 12 Byl použit nekvalitní obrázek, zasloužil překreslit šikovnou rukou architekta. 

Str. 23 Členění povodní na bleskové a regionální nedává smysl. Protipólem bleskových povodní jsou 

přirozené rozlivové povodně, ale ty nemají speciální jméno. Regionální je pak o územím 

rozsahu.  



Str. 40 Pobavila mě myšlenka, jak se ohrožení lidé pohybují větvemi stromů. Nicméně je pravda, že 

jsem při povodních v roce 2010 zapisovala telefonát starostky Višňové, v té době to byla 

paní Matušková, “pomozte nám, potřebujeme vrtulník, stmívá se, mám lidi na střechách i na 

stromech”. Myšlenka aleje upravené pro pohyb v korunách se mi ale líbí čím dál více, nejen 

jako protipovodňové opatření. Mimo povodeň by to byla dobrá turistická atrakce. 

 

Využití v praxi 

Netroufám si odhadnout, zda navrhované řešení je v tuto chvíli realizovatelné. Samozřejmě, je to návrh, 

který teoreticky může zafungovat pro ty menší, ale o to častější, povodně. Ne v případě katastrofálních 

povodní, jaké byly na Frýdlantsku v roce 2010. 

Pro posouzení realizovatelnosti projektu diplomová práce obsahuje málo technických údajů. Například 

kolika násobně SAP zvětšují svůj objem (je udáván pouze poměr k váze sorbentu, což není to 

nejdůležitější), jak dlouho trvá vysychání a zda v obalech voda nezahnívá. Velmi důležitá by byla finanční 

náročnost a posléze udržitelnost u jednotlivých kroků projektu. Toto ale není hlavní výstup diplomové 

práce. Cítím, že to hlavní je představit inovativní a zcela originální návrh řešení. Z tohoto pohledu je 

systematický přístup ochrany před povodní od rekultivace krajiny, přes vytvoření izolovaných ostrovů až 

po ochranu nejbližšího prostoru člověka - jeho bydliště,  zajímavý a zasloužil by i konkrétní technické 

rozpracování. 

 

Celkové hodnocení 

Přes drobné nedostatky se mi práce zdá velmi dobrá. Velmi oceňuji, že studentka se problematikou 

zaobírala velmi zevrubně a s nadšením a tvůrčí nápady nechyběly. Zadání splnila v požadovaném rozsahu. 

K obhajobě doporučuji požadovat posouzení, jak by dopadli obyvatelé Předlánců při letošní červnové 

povodni, pokud by měli navrhovaná opatření již realizovaná. 

 

Závěr 

Práci Martiny Jirků “Višňová nad vodou” doporučuji k obhajobě pře státní zkušební komisí a 

hodnotím ji jako  

“výborně mínus” 

 

 

V Liberci dne 14. 6. 2013  

 

 

 

Ing Irena Košková 

Krajský úřad Libereckého kraje 

správa GIS pro životní prostředí 


