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– výztuž základové desky tloušťky 500 mm je nestandardně nesymetricky vyztužena (spodní líc
20/140, horní líc 16/140), při výpočtu smršťování od vysychání nelze dělit vypočtenou tahovou
sílu v desce na polovinu pro spodní a horní výztuž
Příloha P3
– výkres tvaru základové desky – chybí rozmístění dělení obvodové stěny těsněním na úseky
délky 5,0 m dle statického výpočtu, chybí výpis těsnících prvků a bentonitových rohoží, chybí
rozmístění bednících pakrů a určení délky okruhů pro injektážní hadičku, neobvyklé řešení
návaznosti pracovních spár v základové desce v podélném směru, chybí časový popis betonáže
jednotlivých celků základové desky (v technické zprávě pouze obecný popis bez přesného určení
včetně časového odstupu)
– výkres tvaru stropu nad 2.PP - chybí rozmístění dělení obvodové stěny těsněním na úseky délky
5,0 m dle statického výpočtu, v detailu A je těsnící pás SIKA PVC-P KAB 150 zapuštěn na horním
líci stropu (na kótě -2,70 m) do 1/2 výšky správně by tento pás měl být zapuštěn od horního líce
stropní desky do na výšku krytí (min. 40 mm), základová deska má horní líc na úrovni -5,55 m
a dveře výtahu ve 2.PP mají spodní líc na výšce -3,350 m (výška dveří po strop pouze 0,40 m
a parapet výšky 2,20 m), chybí rozmístění bednících pakrů a určení délky okruhů pro injektážní
hadičku, neobvyklé řešení návaznosti pracovních spár ve stropní desce v podélném směru, chybí
časový popis betonáže jednotlivých celků obvodové stěny a stropní desky
– výkres dojezdu výtahu A_02 - chybí popis betonů a především krytí výztuže, nevhodně volený
tvar položky 1, 2 a 4 (tyto pruty je vhodnější volit ze 2 ks pro osazení do dna dojezdu), není zcela
jasné proč kotevní výztuž pod obvodovou stěnou výtahu je z 16/100 a spodní výztuž desky
z 12/150 (řez A-A) - stěna tl. 350 mm, základová deska tl. 400 mm, z výkresu není jasné, jak
bude osazena distanční výztuž (kozlíky) a není vykázán pomocný prut pro vynesení horní výztuže
– výkres výztuže základové desky A_01, A_02, A_03, A_04 - chybí popis betonů a především krytí
výztuže, u desky A_02 je nedostatečně propojena výztuž základové desky se stěnou dojezdu
výtahu (řez A-A, výztuž stěn S1 až S4), zbytečné vypsání stykování výztuže pro nepoužité
položky, z výkresu není jasné, jak bude osazena distanční výztuž (kozlíky) a není vykázán
pomocný prut pro vynesení horní výztuže, který podporují kozlíky, nevhodně volené stykovací
délky výztuže do dalšího pole základové desky, chybí doplňková výztuž v rozích pracovních spár
– výztuž stěn W.A.01 v 2.PP a 1.PP - chybí popis betonů a především krytí výztuže, pro pracovní
záběr stěn je pouze zvýrazněn popis délky záběru 5,0 m, chybí určení polohy těchto míst (nelze
ponechat na libovůli stavbě), distanční výztuž stěn by měla kromě spon mít také rozpěrky
Dotazy:
– vysvětlete, jak se projeví tahové síly v základové desce na velikost trhlin, v kterých místech
základové desky vznikají tahové trhliny a působí nepříznivě na návrh konstrukce
– doložte výtiskem vnitřních tahových sil (především Nx) v obvodové stěně dojezdu výtahu a
v obvodové stěně 2.PP z modelu konstrukce, že navržená výztuž splní požadavek na šířku trhliny
při započítání tahových sil

Závěr:
Diplomová práce zpracovává zajímavé téma. Statický výpočet je obsáhlý. Škoda, že při posuzování konstrukce na statické účinky nejsou zahrnuty vnitřní tahové sily Nx a Ny. Na výkresové
dokumentaci je znát nedostatek času a jejich nedotažení (chybějící rozmístění těsnění, výkaz
těsnění, nevhodné propojení výztuže u napojení dojezdu výtahu na základovou desku).
Odevzdaná diplomová práce splňuje požadavky zadání.
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