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Posuzovaná diplomová práce ,,Stavební jámy kruhového pruŤezu* je členěná do 8 kapitol.
Dále je doplněna seznamem použit;fch informačních zdrojri, literatury, odkazri' norem' grafii,
ilustrací, tabulek a symbolri. Součástí práce jsou téŽ dvě pŤílohy staticky qfpočet a
vykresová dokumentace. Diplomová práce (DP) je zarněŤena zejména na návrh podzemní
nádrže kruhového pruŤezu, která slouŽí jako zásobník vody pro sprinklerové hasicí zaÍízení
obchodního domu Sconto v Hradci Králové.

Po rivodní kapitole, která je souhrnem Ťešené problematiky, Se diplomantka zabyvá
statickym prisobením paženych kruhov;ich stavebních jam, typy těchto stavebních jam a
technologií jejich provádění. V následující, tŤetí, kapitole prezentuje sprinklerové hasicí
zaŤízení. Je zde popsána funkce hasicího systému a jeho historick1i qivoj včetně typťr
používanych v současnosti.

Počínaje čtvrtou kapitolou Se diplomantka věnuje vyše zmíněnému návrhu kruhové
podzemní nádrže v Hradci Králové. PŤi návrhu náďrže vychéu;ela z geotechnick;fch poměrri
v dané lokalitě a technickych požadavkri kladenych na konstrukci nádrže (zejména její
objem). Situace byla komplikována vysoko položenou hladinou podzemní vody. Stěna náďrže
je navržena z pilotová stěny z pŤevrtávanych pilot o pruměru 900 Ínm. Dno nádrže tvoŤí
železobetonová deska tl. 1 m s tím, že byl rozpracován i alternativní návrh konstrukce dna
nádrže (deska + mikropiloty, deska + zpětny ventil). Součástí práceje i odhad materiálních
nákladri variant Ťešení dna nádtže a pozornost je věnována i návrhu stropu nádrže. V;fpočty
jsou prováděny zejména s využitím yypočetních programťt.

Zpob|edu formální a grafické ripravy je DP zpracována poměrně pečlivě a po této stránce
ji lze snad vytknout jen qiskyt Ťady pŤeklepri, uvádění většiny odkazri na literaturu až za
koncem věty a nečíslování rovnic. Členění práce na jednotlivé kapitoly je logické a umístění
detailri jednotliv;ich v;ipočtri' resp. vystupri zvypočetních program do pŤílohy činí DP
pŤehledněj ší.

K DP mám následující pŤipomínky a otázky jako námět k diskuzi a doplnění Ťešené
problematiky pŤi obhajobě práce:

. V kap. 6 (str. 47) se uvádí rovnice pro vypočet součinitele zemního tlakupro soudržné
zemíny, která je v DP označována jako TERZAGHIho vztah. Tato rovnice platí pro
lineárně pružné látky, vypočet vychazí z rozšíŤeného HooKEova zákona.
V praktick;ich vypočtech se tedy i u soud nych zemin využívá pŤedevším empirické
lÁryno rovnice, pŤičemž se vycház í z náútadního rihlu vnitŤního tŤení zeminy.

- ZDP není zŤejmé,jaké bylo uvažovéno qfsledné zatížení p sobící na stěnu náďrŽe
(kap. 6.I)? Jde o jednotlivé komponenty zatížení (tlak zeminy, tlak vody, pŤírustek
tlaku zeminy vyvolany pŤíp. pÍítížením povrchu v okolí náďrže) a o to, zda.|i byly



vzaty v ťrvahu všechny (relevantní) komponenty. Na obr. 6-2 se uvádí pouze zatižeru

zemnímtlakem.

- Jak byla stanovena tuhost pružnych podpot na}trazujících mikropiloty (kap .7 .I)?

- Jaky bude technologickf postup prováděrtt né tže' resp. hloubení qfkopu? PŤedevším

s ohledem na vysoko položenou hladinu podzemní vody a okolní stavební objekty.

Záv&em konstatuj i, že diplomovou práci pŤedloženou Bc. Lenkou Plevovou doporuěuji

k obhajobě.
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