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Posuoveá diplonová pnice (DP) s nizlen .'Návdr zajišténi lr]ubokého záiezu.. se
zabývá návrhem způsobu zajištěni zái€n hloubky aŽ 20 m Da dálnici Dl y úseku Lietllská
Lúčk!' Dubna ská]a' DP má 76 sllm a je členěná do 8 kapitol' Dále je doplněna sezrmen

Pou'ných zdrcjů,labDlek. poúi.ých zkJatek a symbolů a Přiloh součáslí DPjc léž 6 přilolr
(A a, F). ve kterých je piedevšim sousředěna dokmenlace pruzkumých děl a delaily
prováděnýcb výPoětů (tiskové tistupy z použit!.h pogramú)'

PÍici lze 2 poh|edu jeiiho obgbu ro2dělit na dvě části' v pnni části se diplommlka věnujc
obecně přehledu a pouŽivÚému děleíi svanových pobybů a nožnoýem jejich sMáce,
Znbývá s. ÍéŽ popism způsobú geotechnického nonitoriĎgu. obeciě jsou popsÚ! noŽíé
způsoby něřni jednollivých veličin (sila, posuv, pórový tl!k).

ve dfuhé čáýi se diplone&a věnuje návúu 4jištěni Ýýše 7úiněného ,jřezu' NejpNe
jsou popsány inŽeÓýskogeologické á bydÚgeologické poměIy na lÓkalíé !četně
prcvedeného pruzkmu' InženýBkogeolo8ické podni.ty v ájnové lokalitě j$u

chďal@dzovfuy jako s|ožilé. jedná se o ýsuvné úz€mi' Podremn' loda je vá|alová a
lytuujc v€lmi qsokou agtesivifu na kovové konstrutcc' Návrh stračních opatřeni spočivd
v náÝrh u od vodněnj svatlu pomoc í dvo u sÓuslav !ěj ilo! ilě uspoiádúýc h odvodňo v& jc h !íů'
Dalšin sanaěnín řešenim je ajišlěnl slabilny zářezu jeho kolÝenih tNalýúi pful6covýnri
kolvami skz nonolilická že|e2obetonová ž-ebra' A|temativně byla zvažovám stabilizte
ářezu tonbiĎací čáýečíého svalÚýání a pilotové stěny tvoiené piloiani s lelkou osovou
vzdálenosli. Tolo iešeni je však oznaieDo jako nevbodné' výpoč!'Y vDP jsu plováděny
rejméDa s rfužilín prgrmú GEo 5 (stabilila sýdrú' Paženi náýrh a Paženi posudek)'

Po fomálni írálce DP splňuje oblyklé nálcžilosi, gÍancká úprava.jc ýandardni' v lomlo
sÚěiu lze vytkíout smd jen absenci odkúů na liteálÚfu v €xlu púce' neuváděni zdoje u

KDP mám následujici piiPoníůy a otázky jalo námět k diskuzi a doplnění řešcné
problematiky !ři obhajobě prác€:

i) v DP Ďejsou uvedeíy iozňěry, uspoiádáni a posoúeni železobetonových kotemích
žeber' Též n€ni zřejná navržeDá délka kolev. uvedena je jen délka koiene Gtr' 66 a
67).

ii) Při stltickén řešeni pilotoýé stěny (Přiloba B) je uvažováno. ř pilotová slěna
zadržuje vodu I Piiton s jedná o pilotovou stěnu s velkou o$vou vzdálemsti pilot Úe
větši než Pruněr pilol) a dál€ je lealizováno odlodněni svahu'

iii) zpopisu (loňěkud matečňého) íávňu odvodnění (k4' 7'l.l) neni áejdé' kolik
holizonlá|nich odvodňovacich !ín bylo navrženo avjakýchúlovnich. Jakéjsou dalši



pď@etry vrlú (průmě!' qírcjeni v.fu)' cbybi výkes nebo $héna. 2 kleEho by toto
bylo zřejné - viz následujici připominka'

iv) v p!áci chybi výkEsy nebo alespoň pÓdfubnějšl schérala (leŽ' púdorys) s popisem. ze
kteďch by byly pátÍ!é jedlÓllivé kotrtrúěni pnky mEžených smEĚnicb opatieni l
uspoiádáÓi lěcblo lNtu (viz !'ž předcbozi bod)' Např' unGténi a uspořádáni
kolewich řber' mistěíi E sloiidá{i odvodňoÝacich Žéber, přikopů' obdobné plati i
plo technologický postup pfui'

DiPlonová pláce. ktefuu předloála Bc' LeÍlo ŠtaiÓeÚvá' Ýyhovuje l.adeíýn nl'mI(ůn a
pláci dolofučuji k obhajobě'

K|Nifi kaéni gLÚpeň tcTs: D 2'J

v Bmé dne 2ó' ledna 20I 5 .fu,{


