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Bc. Marek Schindler vypracoval diplomovou práci na téma: Stnvetině technologický
projekt výstavby dálničního nadjezdu a přeložky silniceo'.

Popis stavby: Předmětem výstavby je r,ybudovat most, kteý bude převádět silnici IIJ44a
Hranice - Potštát" přes norě budovanou dálnici D 4? Bmo - Ostrava, Jedrrá se o železobetoncvou
monolitickou spojitou konsfi,ukci o čtyřech polich. Mostovka z dadatečné předpjatého betonu je
lichoběfuíková deska s praměnnou šířkou. Most převádí pozemní komunikaci kategorie S 9,5/80
přes dálnici kategorie D47 Délkapřemostění je71,,3 m, celková délka mostu je 86,4 m. Most je
za}ažen na železabetonových pilotách. V krajích je most zalažen na opěrácLt, opěry se skládaji z
dříku, úložného prahu, závérné zídl<y, častečně zavěšených křídel a přechodového klínu. Na
podpěrách je most uložen ve r.ryritřní části, celkem nosnou konstrukci mostu poápírají 3 podpěry.
Podpěry jsou uloženy naželezabďonoliý,ch základaýchpatkách, do kteých jsou vetknuty hlar,y
pilot. Nosná konstrukce mostu je monolitická,navrženáz dodatečně předpjatého betonu, je
tvořena spojiqim nosnikem o č6lřech polích. Nosná konstrukce je na opěrách uložena na
hrncových |ožiscicb a s podpěrami je spojena vrubovými klouby. I.{a obou opětách je mostovka
zakončena dilatačními závěry.

Obsahern diplomové práce Bc, Marka Schindlera byla zpracování těchto přilah:
Technická zpráva ke stavebně technologickómu projektu, koordinační situace stavby se

širšími vztaby dopravních tras, časový a finanční plán stavby objektový, studie realizace
hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zaŤizení staveniště, návrh hlavních
stavebních stfojů a mechanismů, časový plánhlavního stavebního objektu,plánzajlštění
materiálovýeh zdrojů pro SO 20I - Most přes dálnici D47, tectrnologický předpis pro kotevně
impregnační nátér atzolaci nosné konstrukce mo§tu, propočet stavby dle THU, položkový
rczpočet avykaz výměr" precizně zpracovaný kontrolní a zkušební plán konstrukce vozovky.
Ve výkresovéčásti student píedhJádá koordinační situaci stavby, výkres zařizeni staveniště,
technologický normál a časový harmonogram.

Zpracovaná diplomová práceje na 1ýborné odbornó úrovni, je podrobná, píehledná,
zahrnuje všechny důležité podklady pío pravozní praxi a následnourealtzact dila.
Bc. Marek Schindler práci zpracovával samostatně a přistupoval ke všem řešsním velmi
zodpovědně.

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a zctla splňuje veškeré požadarky zadáni
včetně částí, které byly zpracovány nad rámec zadáni. Obsahuje samostatná řešení, která jsou
podrobně zpracována. Bc. Marek Schindler touto prací prakázal, že je schcrpen velrni dabře
aplikovat vlastní poznatky v provozní praxi.
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