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 Student Bc. Pavel K�epela se ve své diplomové práci zabývá dimenzováním kotevních úsek� nadzemních 
vedení vysokého nap�tí. Je zde uveden jak stávající postup p�i �ešení nadzemního vedení, tak i autorem navržená 
modifikace využívající tzv. st�edního rozp�tí. Ob� varianty jsou �ešeny i prakticky výpo�tem. Pozitivn� hodnotím 
i shrnutí mechanických vliv� na nadzemní vedení vn. Na hlubší zkoumání mechanických vlastností je ovšem 
pot�eba pravd�podobn� užší spolupráce s jinými organizacemi. V této práci tedy nacházím vše dle pokyn� pro 
vypracování. 

 Z hlediska struktury je práce rozd�lena vhodn� a dává smysl. Estetika je na dobré úrovni. P�ipomínku mám 
z formální stránky k nevhodnému rozložení tabulky na stran� 23 a 25 a k ob�asnému p�eklepnutí nebo 
neporozum�ní nap�. v seznamu symbol� a zkratek se vyskytuje dvakrát dI, na stran� 26 je pon�kud 
nesrozumitelná poslední v�ta a na stran� 37 je jeden odstavec omylem napsán dvakrát. 

 U praktického výpo�tu bych m�l p�ipomínku, že pokud je vodi� p�ipevn�n na podp�rném izolátoru, tedy o 
30 cm výše nad ramenem konzoly, je t�eba p�i posuzování vhodnosti konzoly ur�it podobný „p�epo�ítávací 
koeficient“ tak, jak je tomu t�eba p�i p�epo�ítávání do vrcholu sloupu. Chyba výpo�tu to ovšem není natolik zásadní. 
Opatrný bych byl p�i považování mírných lom� vedení za p�ímé, ale to se týká hlavn� vedení ve vyšších 
námrazových oblastech. 

 Autor práce vnáší p�ipomínky ke stávajícímu �ešení montážních tabulek a uplat�uje zde návrh svého 
možného �ešení. Upozor�uje na uvedené problémy se zavád�ním tzv. st�edního rozp�tí a ukazuje zejména 
prakticky výpo�tem rozdíly ohledn� silových p�sobení na podp�rné body. Z tohoto hlediska se jedná o zajímavý 
náhled k projektování nadzemních vedení vn a nový poznatek, který se v praxi b�žn� ne�eší. Kladn� oce�uji 
i použité zdroje, z kterých autor �erpal. Využívá prameny n�kolik desítek let staré a kombinuje je zárove� se 
sou�asnými normami a stávajícími technologiemi. 

 Tato diplomová práce je ur�it� vhodná pro na�erpání základních znalostí ohledn� projektování nadzemních 
vedení vn pro za�ínající projektanty, jak píše autor ve svém záv�ru. Velmi oce�uji práci s uvedeným praktickým 
výpo�tem a uvedenou situací projektovaného vedení a rozvinutým podélným �ezem vedení. Podobné �ešení 
vzorového projektu je možné nalézt pouze ve starších publikacích, a proto oce�uji hlavn� aktuálnost tohoto 
výpo�tu a �ešení. P�es uvedené p�ipomínky hodnotím práci výborn� a doporu�uji k obhajob�. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  
 Otázky k obhajob�: 

1. Jaké montážní tabulky tedy skute�n� doporu�ujete p�idávat k projektové dokumentaci? 

2. Jak se v sou�asnosti podle stávajících montážních tabulek provádí nadzemní vedení? 
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