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Úkolem diplomanta bylo vypracovat návrh založení 5 – pólového silničního mostu přes 

vlečku Tažíren trub v Ostravě. Konstrukce mostu je tvořena spojitým nosníkem z předpjatého 

betonu, uloženým na šesti podpěrách.  

Po výčtu možných variant založení autor volí variantu založení podpěr na 

velkoprůměrových vrtaných pilotách procházejících kvartérními vrstvami fluviálních 

písčitých a hlinitopísčitých zvodněných štěrků překrytých písčitými hlínami tuhé konzistence 

a nehomogenními neulehlými navážkami, zapuštěných do terciérního podloží tvořeného 

miocénními vápnitými jíly tuhé až pevné konzistence. Piloty jsou v hlavách spojeny se 

základovou patkou. Spojení je modelováno jako tuhé. Pro tuto variantu autor dále zpracovává  

statický výpočet.  

V práci diplomant dále předkládá návrh zajištění výkopů pro základové patky. Zajištění je 

navrženo ve dvou alternativách, v závislosti na prostorových poměrech na staveništi, jako 

svahovaná jáma a jako jáma pažená nekotvenou nerozepřenou štětovnicovou stěnou z profilů 

VL 601. Veškeré výpočty jsou provedeny v příslušných modulech software GEO 5.  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

• Do výpočtu zatížení působících na základové k-ce jsou přejímány „reakce od 

mostního objektu“. O jaké síly se jedná? (Vlastní tíha mostu? Reakce od účinků 

kombinace zatížení?) 

• Část 4: Statický výpočet str. 10; diplomant konstatuje že „vliv zvolené metody 

výpočtu modulu reakce podloží kh není nijak zásadní“. Toto tvrzení není dále nijak 

podloženo. 

• Navržené piloty jsou průměru 900 mm a 1200 mm. Korespondují tyto průměry 

s dostupnými profily varných pažnic a profily vrtných nástrojů používaných pro 

vrtání v těchto pažnicích? 

• Doporučuji věnovat vyšší pozornost jazykové stránce textu. Vícekrát se v práci 

vyskytuje např. termín „náběhové vrtání“ (část 3: Průvodní zpráva str. 8 a str. 12)  

Práce splňuje požadavky definované zadáním. Předloženou práci hodnotím kladně a 

doporučuji ji postoupit k obhajobě před státní komisí. 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 27.1.2014 ................................................... 

         Ing. et Ing. Jan Štefaňák 
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