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Posuoleá diplonová přice (DP) s nlizÝem..Založení Óbjcktu vHúdci KáloÝé- se

zabýaá návÍhen zlořni objektu' kieÍý je součástí konrplexu Kmpus KÚlÓq UniveÍzity

v HÍadci Králové' Dt ňá lo5 stdn á jc č|eněná do celkeÍ l0 ěásti' Dále je doplněna

seznmem použilé liteBrury' tabulek. obt]'ků. použiLých zkra1ek a symbolů a pňlÓn, součásli

DPje 1éž 2l přiloh. ve lfterých je zejnéna susLleděna dokmentace pruzkunných děl a

Jť|a ib  pIo\áÓc r \c |  \ýpo l 'ů DP.e  nJp"J . "  \e  5  o . .ndPm.a4.e

Popis předmětného sÍďebnibo objektu jd uleden v čá$i .ln'hé lednáýobudoluošcýl

pod|'ich (pěl nadzemich a jedno podzemní). výškolě i půdoÍysně čledlou' NÓsnou

konstrukci lloří nonolnický ždezobetonový sk€lei doplněný prclitbrikovmými dilci,

Následljici dYě čdsti DP postlpně sbrnuji geonorfologické. geologické a hydroBeologiclé

poněry na lokalitě a rasledky zde prc!áděných pózkumnýcb pnci' Zikladové poměry jsou

klasifikovány jako sloŽité (!ýský hladiny podzemni vody nad Zjtladovou spaĎu objeklu,

ÚskÍ aluviálnich náplav. výskí orgoických piinrěsi. , ', )'

v dalšich čáslech páce s jeji autol vénuje fuzboru nožnosti zjištěni stalební jány

uvedené budovy a noŽnosten jejiho aložoni' Návrh lě.hb konstrukci jc na závér dophěn

technologickým poíupeň prcváděui' výpoÓty byly prováděny zeÍnéM s vyuŽitim progmů

cEo 5.
sbvebni jámaje zejnóm s oh|eden na zátlEdo!é poněry navržeía jako lěsĎéná stavebni

jána. ýanmhě je vša]( zpracován i íávrh odvodněÓi pro piipad svanowé stavebni jány

provedené b€z fu.lce lěsnici Ko nstukce pařuí j e nalrŽena re s |oupú proled ených nctodou

hloubkového zlepšoýjni z€min (Deep soil Mixing ' DsM)' Uvedeňá koBtrukce je s ohlcdenr

m měnici s volnou !ýšku navržena v několik! vtrieúch v ruzných ěástech slavcbni Jány'

Záložmi objel'1u je téŽ navlženo slyuŽitim s|oupů proledeíých melodou DsM. oíahi

způýby z!]oŽcní nebyly z!'ovány'

Lze koníalovat' že DP je, co s€ týká šiřc áběru diplommla. poněrně ozsáh|á' Po

fomá|ni sllálce DP splňuje oblyk|ó náleŽitosti' gáí]cká úpúvajc slmdďdni' v tom1o smáu

lze lyknoul snad jen č6to s vystyfujici lolné bijzdné) púht!'nky nebo i cďé slijlrk}.

Dálc je íepřiIiš vhodně 2volené uspořádáií jednol|ivých Ú'sti pfiice, k€ré s ohleden na širši

áběr DP vede k obtižíějši orienraci v řešené (pleAolané) prcbkúďhc, K juykové

$ninm (glmatice) pníce s nenohn q'jádiit'

KDP nán nisledujici připoňiĎky a otázky jako nánět k distuzi a dop|něni řešené

problenatiky při obhajobč práce:

i) v DP (kap, 5'4) jsu ja}o noŽuý způsob zalořDi též zníněny hlubinné zá&lady s lin,

Že prc zaloŽení ř€šmého objeklu by|o aolcno aloŽeni na íoupech proledených



nelodou DsM. zď)vod!ěni. PÚč byl zvolen púvě tenro způsob za]oženi a ne jiný.

iD Jarým zpúsben byla sllnoveM pevnos1 mateliálu íoupu zhotovenéno metodou

DsM, k1eiá byla uÝažo!ám ve slatickéň výloělu?

iii) v DP popisovďý lechlologický postup pováděíl konshkci je ob{nýn lostupm
pÚváděni sloupů DsM' Žádouci b' bylo uvést t€nlo postup ve vÚbě na řeš€ný
(loměrně kofupliloveý) Připad (např' v}íláieni pažíci slěny. překýi sloupů.
Ýyáúe sloupú apod.)' á Ío lieba i včetně ť(J€su Gchénalu) a čsových suvislosti'

Diplonoú pláce, kterou Piedloál Bc. JÚoslav Kudelás' po Óbsanové i fomálnj stiánce
\abovuj€ k]adenýn náJokům a plÉci dopofučlji k obhajobě'

KlsiÍjkačni stup€ňEcTs:'//' j

V Bmě dne 26' ledna 20l5 hÍ4,\


