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Diplomová práce (DP) ,§áwh rekonstrukce balvanitého skluzu na toku Lomná v km 1,9"

detailně řeší uvedenou problematiku od zrlkladních oténekzajištění podkladŮ a jejich

vyhodnocení, přes komentař standardně používané metodiky pro návrh balvanitých skluzŮ a

popis alternativní metodiky založené na porovnání vypočítané hodnoty bezrozměrného

smykového napětí na skluzové ploše s kritickou hodnotou, popis matematického rnodelu, ť
k návrhu parametru rekonstrukce objektu. Zvláštni pozornost je v práci věnována

vyhodnocení a doložení qfstupů dvourozměrnóho modelu proudění v prostoru řeŠenóho

objektu a v detailu samotného skluzu,

Zptacovatel DP mj. provedl opakovaná místní šetření ve vazbě na aktuální hydrologickou

situaci, zdokumentoval málovodná období i pruchod povodňového prutoku.

K DP uvádím §to komentáře:

. Spádový objekt v km 1,9 je pevný jez r,ybudovaný cca v r. 1900 za účelem vzúltí
vody pro mlýnský náhon. Jezbyl cca v r. 1980 rekonstruován na balvanitý skluz,

nicméně zbýky jezové konstrukce byly pod skluzovou plochouzachovány.

o Na str. 48 zpracovatel DP konstatuje, že v úseku pod řešeným objektem je koryto

bez znatelných technických úprav. Patrně je tím myšleno, že se v korytě toku

nevyskytují migrační překážky. Cca200 m pod objektem je korýo toku

z migračního hlediska znepruchodněno přírodní skalní lavicí vYšky 1,5 - 2,0 m.

Proto otétzkanezbytnosti migračního zpruchodnění tak, jak jej u rekonstruovaných

objektů vyžaduje zákon o vodách, je v tomto případě diskutabilní.

o Na str. 48 zpracovatel Dp konstatuje, že z estetického hlediskaje varianta

vybudování nového balvanitého skluzu nejvhodnější. Park Sanatoria, ve kterém je

objekt situován, je Narodní kultumí památkou a s ohledem na původní pevný jez

nelze jednorutačné konstatovat,zdaje esteticky vhodnější balvanitý skluz, nebo

pevný jez s kamenným obkladem lícových ploch.

K DP uvádím následující otázku:

Jak velký prutok protéká při posuzovaných stavech pouze spádovým objektem a jaká je to

část z celkového průtoku?

K náplni DP, podrobnosti a odbornosti zptacování textu, nebo výkresových příloh a

preciznosti řešení tématu DP nemám žádné připomínky, Práci doporučuji k obhajobě.
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