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Posuzovaná diplomová práce ,,ZaIožení objektu v Karlovych Varech.. je ěleněná do 7

kapitol a doplněna seznamem použit;ich zdroji, zl<ratek a symbolri, obrá"zk.& a tabulek.

Součástí práce je téŽjedna pŤíloha obsahující fotograťte z pruběhu vystavby.

Ve stručném rivodu je vymezen cíI diplomové práce (DP)' ten je formulován jako návrh

bezpeěného a ekonomického zajištění stavební jámy a za|ožení objektu polyfunkčního domu

s dvěmi podzemními a sedmi nadzemními podlaŽími. PŤedmětny objekt Se nachéuí

v Karlovych Varech ul. Moskevská. Po té Se diplomant věnuje (v kap. 2.) popisu

geotechníck;ich poměru zájmov é lokality.

Návrhu zajištění paŽené stavební jámy se t;fká kapitola 3. a4. Nejprve autor uvádí stručn;f

pŤehled moŽnych zprisobri rcaIizace stavebních jam a následně prezentuje staticky vypočet

záporového pažení a pilotovych stěn navrženych pro zajišténi stavební jámy zá$mového

objektu. Kapitola 5. a 6. je věnována návrhu za|ožení polyfunkčního domu. obdobně jako

v pŤípadě návrhu zajištění stavební jámy je nejprve uveden stručny pŤehled používanych

zp sobri zakládání stavebních objektri následovany návrhem velkoprtiměrovych vrtan;ich
pilot. V;ipočty jsou prováděny s použitím programu GEo5 - PaŽení posudek a GEo 5 _

Piloty.

Y závěru práce je rekapitulován její cíl a navtžené konstrukční prvky zajištění stavební
jámy a založení objektu.

Z pohledu formálního zptacování je DP, aŽ na některé pŤipomínky uvedené níže,

zpracověnarla dobré rovni, členění práce na jednotlivé kapitoly je logické.

K DP mám následující pŤipomínky a otázky jako námět k diskuzi a doplnění Ťešené

problematiky pŤi obhajobě práce:

. V rivodu práce diplomant uvádí, že rozpracoval několik variant volby zékLaďové

konstrukce. V ptáci je však prezentovarr pouze návrh zaLoŽení na velkoprriměrovych

vrtanych pilotách.

- V práci nejsou uvedeny informace o hloubce azp'ilsobu za\ožení sousedních objektri.

. V pŤípadě záporového pažení je rozďíIná zatěžovací šíŤka nad dnem a pod dnem

stavebního vykopu (osov ávzďáIenost zápor vs. šíŤka pŤíruby zápory'pŤíp. pruměr vrtu
pro záporu). PŤi statickém Ťešení záporového pažení v DP není ale tato skuteěnost

zohledněna! obdobně je tomu i pŤi vypočtu pilotové stěny tvoŤené pilotami s osovou

vzďáIeností větší než pruměr pilot.

- Z kap. 2.5 vyplyvá, že poďzemní voda Se v místě staveniště vyskytuje nad základovou

sparou. Ve statickém vypočtu pažících konstrukcí je též hladina podzemní vody

uvažovánanaď zék|aďovou sparou. K zqištění stavební jámyje ale navrženo zftporové



pažení a pilotová stěna zpilot s velkou osovou vzdáleností! Vyvstávái otétzka sníŽení

hladiny podzemní vody s ohledem na okolní objekty!

. Dim enzací konstrukčních prvkri zápotového pažení je v práci věnována dostateěná

pozornost, návrh (dimenzace) konstrukčních prvkri pilotoqich stěn ale chybí.

. V kap. 6 je uvedeno' žebylproveden i,,ruění.. vypoěet, v práci ale uvedennení.

- V DP dosti silně chybí qfkresy (nebo alespoř trochu podrobnější schémata) jako napŤ.

pridorys stavební jámy, charakteristické Íezy stavební jámy doplněné IG proťrlem

apod.' z tichž by bylo na první pohled patrné geometrické uspoŤádání pŤedmětn;ich

objektri a navržené zq1štění stavební jámy lzaložení budovy.

. V práci (nejlépe v závěru) postrádém zhodnocení navrženého zajíštění stavební jámy

ve vztahu k sousednímu objektu, i když je v práci správně uváděno, že v tomto

pŤípadě j'9" z hlediska návrhu zajištění stavební jámy rozhodující její deformace,

uvedena je max. vodorovná deformace 10 mm. obdobné zhodnocení chybí i v pŤípadě

návrhu za\ožení budovy.

. Fotograťre v pŤíIoze by bylo b;fvalo vhodné uvést v ěasové posloupnosti a doplnit

popisem.

. PŤipomínky k formální ripravě DP:

. V prácíIze na\ézt granatické chyby/pŤeklepy (napŤ. ...směsy... na str. 20) i jisté

nepŤesnosti (neuležely písek na str. 19). Ty by bylo možné pŤi pečlivější

kompletaci DP odstranit, vzhledem k rozsahu textu nejde zÍejmé o problém

časovy.

- Popisky tabulek se zptavtdlauvádí nad tabulkami.

Závěrem konstatuj i, že diplomovou práci pŤedloženou Bc. Romanem Hrd;im doporučuji

k obhajobě.
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