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Diplomant Bc. Michal Repta mel za ukol vypracovat navrh dalnicni estakady na dalnici 
D47 v km 104.253 az 104.563 v katastraInfm uzemi obce Velka u Hranic. Ve sve pnici se mel 
zamerit na podrobne reSeni spojite predpjate nosne konstrukce s podrobnym vypoctem vlivu 
vystavby na jeji navrh. Pro vypracovani diplomove prace mel diplomant k dispozici tyto 
podklady: dispozicni usporadanL konkretni udaje 0 smerovem i vyskovem reseni a 0 

geotechnickych pomerech. 
Diplomant nejdrfve vypracoval tfi varianty (studie) monoliticky provedene predpjate 

nosne konstrukce lisici se konstrukcnim usporadanim. Byly navrzeny tyto pnlrezy 
dvoukomorovy (0 7 -mi polich). dvoutramovy (0 8-mi polich) a jednotramovy (0 9-ti polich). N a 
zaklade provedeneho zhodnocenf byla pro dalsi zpracovani vybrana varianta spojite dvoutramove 
nosne konstrukce 0 8-mi polfch ulozena dvoubodove na podperach pomoci hrncovych lozisek 
(pevne lozisko je na podpere 5). Podpery jsou zalozeny pomoci vrtan)'Ch pilot. Pro zvolenou 
variantu zpracoval diplomant vsechny pfilohy ve smyslu zadanf. 

Ve statickem vypoctu byla reSena nosna konstrukce jak v podelnem smeru (ohyb. smyk) 
tak i v pficnem smeru (ohyb, smyk). Spodni stavba byla navrzena bez overenf vypoctem (nebyl 
predmctem prace). S ohledem na charakter konstrukce mostu a pouzity program byla tato 
modclovana jako prutova pro vypocet jednotlivych fazi vystavby vcetne vlivu dotvarovani a 
smrst'ovanf betonu. kvazistal)'ch slozek zatizeni a predpNi. Pro vypocet uCinku promenneho 
zatizenf silnicni dopravou byl pouzit deskoprutovy model. Pro navrh v pficnem smeru byl pouzit 
pruto\')' model 0 sirce 1 m. Po fomlaIni stnince je staticky vypocet zpracovan podrobne a 
prehledne. rozsahem odpovida vypoctum z praxe. 

Vykresova dokumentace svym rozsahem odpovida pozadavkum zadani. Jeji zpracovani je 
obsahove a graficky az na nektere drobnosti na slusne urovni. V textove casti - technicke zprave 
jsou vY'stizne popsany vsechny rozhodujici skutecnosti 0 studiich. jejich zhodnoceni a 0 

navrhovanem mostnim objektu. 
Diplomant behem zpracovavani sve diplomove prace pracoval systematicky. aktivne a 

prubezne. Svym samostatnym pfistupem prokazoval velmi dobrou orientaci v zadanem 
problemu. 0 vysledcich reseni a postupu praci sveho vedouciho prace pravidelne inforrnoval a 
reagoval na jeho doporuceni. Diplomant zpracoval ve vymezenem case veskere pozadovane 
prilohy v plnem rozsahu. V pnici lze ocenit predevsim podrobne staticke reseni nosne konstrukce 
a jeji uroveft zpracovani. S ohledem na aktivni pi'istup diplomanta k reseni zadaneho problemu a 
celkovou uroveft pnice ji lze hodnotit jako vYbornou. 
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