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Posuzovanou bakaláŤskou práci (BP) s názvem ,,Návrh stavební jámy pro byovy drim..

tvoŤí 43 stran textu členěného do sedmi kapitol, ktery je doplněn seznamem pouŽit;ich zdrojri,

symbolťr a zkratek, obrázkťr, tabulek a pŤíloh. Součástí BP jsou dále dvě pŤílohy: pťrdorys části

jižní stěny a Íez záporovym paŽením.

Cílem BP' jak je uvedeno v jejím vodu, je navrhnout zajištění stavební jámy pro vystavbu

bytového domu Kadetka v Brně. V kap. 2. autor uvádí stručny popis konstrukčního Ťešení

paženych stavebních ja-.Následující dvě kapitoly (3. a 4.) jsou věnovány popisu pŤedmětné

lokality, prezento vána j e poloha obj ektu, geologické, hydrogeologické a geotechnické

poměry. Ve vztahu k vytyčenému cíli BP \ze těžtště práce hledat zŤejmě v kapitolách 5. a 6.,

které postupně obsahují staticky vypočet a technologii a postup provádění konstrukce pažení.

Zajištění stavební jámy (resp. její části) je zpracováno vjediné variantě - jednonásobně

kotvené zápotové pažení bez pracovního prostoru. PŤi statickém Ťešení pažící stěny autor

pouŽil program GEo 5 - PaŽení posudek a Stabilita svahu. Závěr BP (kap .7 .) je stručnym

popisem obsahu práce a specifikací navrŽené paŽící konstrukce.

Z pohledu formálního zpracování je BP zpracována na dobré itrovni, pŤipomínky lze mít

snad jen k vyskyu drobnych gramatickych chyb (pňeklepť.) a k uvádění odkazri na literaturu

za koncem vět.

K bakaláŤské práci mám následující pŤipomínky a dotazy:

- Na str. 9 autor u popisu záporového pažení uvádí.. ,,Pata zápory, která je pode dnem,

Se zabetonoyává.,, . Je skutečně zápora vŽdy fixována pod dnem stavební jámy

zabetonovánim?

- Na str. 9 je pouŽíván termín kulálgl, správny termín je ale kuláče.

- V kap.3 nazvané ,,Popis objektu,. nejsou uvedeny některé vyznamné udaje jako je

napr. počet podzemních podlaží objektu. Počet podzemních podlaží je poprvé

(nelogicky) zmíněn až v závěru BP.

- V BP chybí pťrdorysné schéma celé stavební jámy, Ve kterém by byla vyznačena

Ťešená část a dále zakresleny jednotlivé Vrty (realizované v rámci prťrzkumu

staveniště), které jsou v BP popsány. V1fše uvedené by vyrazně zlepšilo orientaci

v BP' resp. v Ťešené uloze.

- Na str. 18 je uvedeno ,,Joko podklad pro staticlql vypočet budou brány geotechnické

parametry zemin z vrtu V-4 pro jeho pestré zastoupení všech zeminv dané lokalitě.,.

Zdrivodnění vyběru m Že bytzavádějící. Dále není v BP uvedena lokalizace vrtu - viz

též pŤ e ďchozí pŤip omínka.



- Vvpočty vnitŤních sil v paŽící konstrukci a její vodorovné deformace byly provedeny

pro charakteristické nebo návrhové hodnoty param etru základové pridy? Jaké hodnoty

parametni jsou uvedenY v tab. 5 a7?

- Na str. 33 je chybně uvedená obecná definice stupně bezpečnosti.

- Na zák|adě čeho byla navržena délka koŤene kotev 2 m, resp. je navrŽená délka koŤene

dostatečná?

- PŤi posouzení prťrŤezu zápory je tŤeba zahrnout i svislou složku síly v kotvě. Jde tedy o

prťrňez namáhany mimostŤednym tlakem, coŽ není v práci bráno v potaz.

- Co se myslí konstatováním ,,Délka zápor Se upraví dle potŤeby na staveništi..., které

je uvedeno na str. 39? PotŤebná délka zápor vypl;fvá ze statického vypočtu.

- Proč jsou kotvy navtženéjako kotvy trvalé (viz str. 4I)?

Závěrem konstatuji, že pŤedloŽenou bakaláŤskou práci hodnotím kladně a doporučuji

k obhaiobě.
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