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Ukolem diplomové práce bylo vytvoření koncepční studie tunelu na trase vysokorychlostní
Že|eznlce se stanovením jejího příčného uspořádání, doporučení vhodného způsobu raŽby ve
vazbě na geologické poměry lokality a návrh primárního ostění a technologického postupu
výstavby.

Diplomová práce je rozčleněna do 8 kapitol a je k ní připojeno 8 grafických příloh v podobě
situací' profilů, Íezi, zobrazeni technologie ražby a schéma výztlŽe primárního ostění.
Členění práce po formální stránce, zpracovánim a rozsahem vyhovuj e ,,Zadání diplomové
práce,. a obecně platným zásaďám pro vypracování diplomové práce.

Posouzení obsahu, formální stránky a grafického zpracování diplomové práce

Po formální stránce je diplomová práce vyhotovena kvalitně, po obsahové stránce je práce
zpracována výtečně. Dostatečně rozsáh|ý text je doprovozen četnými tabulkami a schómaty.
PředloŽená práce se dobře čte a rovněŽ výkresová přílohová částje zpracována přehledně a
dostatečně. V kapitole 5 pojednávající o způsobu dimenzace tunelového ostění je ke
statickému výpočtu vyčerpávajícím způsobem připojena řada tabulek a grafických vyjádření
vztahujicí se k jednotlivým návrhovým situacím, průběhům sil a napětí.
Po stránce obsahu je práce vynikající. Jednotlivé logicky Ťazené kapitoly textu postupně
představují srozumitelným jazykem všechny relevantní aspekty dané problematiky tunelu pro
vysokorychlostní trat'.
Jednotlivé kapitoly se postupně věnují následně uvedené problematice:

seznámení s úkolem, popis a vysvětlení situování lokality.
kapitola ,,InŽenýrskogeologické, hydrogeologické a geotechnické poměry.. popisuje
stav prozkoumanosti, geomorfolo gíi uzemi, inŽenýrskogeologické poměry, informace
o reŽimu a charakteru podzemní vody a geotechnické vlastnosti přítomných zemin a
hornin. V této kapitole by bylo vhodné podrobněji rozvést informace, v jakém rozsahu
zde by|y v minulosti rea|izovány průzkumné práce a z jakých průzkumných děl byly
čerpány informace o geologické skladbě uzemí,
Další kapitola je věnována možným metodám raŽby. V kapitole jsou zmíněny varianty
ražby pomocí plněmechanizovaného razícího stroje (TBM) aražby pomocí NRTM. V
závěru kapitoly dochází autor po zvážení všech okolností dle mého názoru ke
správnému řešení způsobu ružby, a to v podobě NRTM, přičemŽ nasazeni TBM
nevylučuje. Rozhodujícím důvodem volby je možné riziko, které vyplývá Ze
skutečnosti trasování díla krasovou oblastí.
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rozsáhlá kapitola ',Statický výpočet.. představuje detailně postup dimenzace
primárního ostění tunelu, stanovení optimální vzdálenosti tunelových trub, členění
výrubu a určení technologického postupu výstavby. Kapitola je doplněna o grafické
vyjádření jednotlivých kroků výpočtu a výsledků průběhu deformací' napětí, průběhu
ohybových momentů a působících sil.
kapitola,,Technologický postup,, se zabývá moŽnostmi rozpojování horniny, budování
obezdívky, větrání a odvoz rubaniny. Autor zpracova| postup raŽby pro obě
předpokládané geologické situace, a to ražbu ve vápencích i v karbonských břidlicích.
V dostatečném rozsahu je rovněŽ zpracován návrh geotechnického monitoringu, coby
nezbyné kontrolní činnosti v průběhu stavebních prací.
,,Technická zpráva,, přehledně shrnuje v předchozích kapitolách předloŽené informace
o moŽném směrovém a výškovém vedení trasy, geologické situaci lokality, návrhy
projekčních postupů a stavebně technické řešení. Y závěru jsou zmíněny aspekty
bezpečnosti práce, odhadovaný výkaz výměr stavebních hmot a očekávaný objem
rubaniny.
Výkresová dokumentace v podobě situace díla, geologické mapy, geologického
podélného profilu, příčných profilů' návrhu tvaru díla, schéma výztuŽe a graficky
vyj ádřeného technolo gického postupu pŤt r ažbě j e názorná a graÍicky zdaÍ1|á.

Zhodnocení

Celkově lze hodnotit předloženou diplomovou práci jako mimořádně zdařilou a plně
respektující předepsané zadání, kvalitně provedenou po obsahové i formální stránce. obtižné
témaražby tunelového díla ve sloŽitých geologických poměrech bylo zpracováno s přehledem
a vysokou odbornou úrovní.
Diplomant prokáza| vynikající znalost nejen řešené problematiky i širší okruh znalostí
vztahujicí se ke geotechnické problematice.
Doporučuji tedy předloŽenou diplomovou práci k obhajobě.
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