
PoSI]DEK oPoN.DNTÁ DIPLoMo!É PRÁCE

oponenl diplonové pnice: Ing' Jiři Boštik' Ph.D.

PosEoÝúá diplomová práce (DP) s n'v€n ..Estakáda pieŠ Ýodni nádlž Hričov..je
tenaticky aěieía na zakládáni noslnich objektů ve vodé (\'odní toky' nádže. jezďa

apod')' Textová čá$ DP ná 70 stm a je Íozdělcm do 4 kaPilol a dále je doplněna seaanen
pouŽitých zdojú' ob.ázltú a tabule|. zkaték a synbolů a Přilob' souěásti DP jc raké 5 příloh'
Ye kteďcb je soustředěn !'gfup z použitébo prcErmu cEo5 5 schénala dokmentujici
naýdené lešeni záloŽeni podpěry mosfu'

z pohledu obsa]Úvé íáplné le DP lozdělit na dvě Óá5ti' v pďni ěási se diplomml !ěnuje
obecně piededu způsobů akládání nostnicb objekLů,jejicM podpěry (opěry) se nacházi !c
vodotečicb' !ád.žích apod' Poph záčiíá dÍes jiŽ nepouŽivfuými @j)sby zaliládáni
(atládijni na ksomh a studnách) a pokmčuj€ zpúsoby dnes běárě použivanýni (zak!ádáni
v ákladovýcn jinkách a zkládári na piloti'ch)' Da]ší moŽné technologie jsou zniněny

ve díůé čáýi (Poěímje kap' 3,) se diplonet zbý!á nívůen zaloŽeni rybrmé podpěry
mostu přes Ýodni nádrž rničÓv' kleiá ý nacb'i na okaji Žiliny' Nejpfle je uvedena slročná
cbaŘkeristika $avby íásledovaná popisem inženýskogeologických a hyd'ogeo|ogických
poněrů na lokalilě včetně prcvedeného pruzkuru' AutoÉr DP je koÓsta|ov|ino. že
základové poměry jsou sloálé a vyŽadují hlubifué aloŽúí. Náth hlubimého aioŽeíi
vybmé podpěry noíu (P20P) je proveden na ve|koprúfoěro!ých víaných pilolách' Návň je

zpŘOván ve dvou va.imtich piloty pruměru l 200 a l 500 nh. výpočty Íou poýedeny
s D/užitím proglmu GEo5 skupina pilot' obě uvažované vďianty za|ožení jsou plk
vájenně porcvnávály (technické pÓžadavky' uáklády) a je zprácÓván technologický postup

z pohledu |omáloíbo 2preováni je DP zpreov|jna na dobé Úmvíi, pňponinky lze nil
snad jen k výskytu několika pieklepú l k uýádění íěkt.rých ýágnich fomllací (např' :d/.iť,i
doýních objeků ,a ýodní hladi,ě lěžba pi]o| skalnaté podlaží' hloubkoýé nlažen,- clenéni

lráe na j€dÍotl ivé kaPiloly j e vhodně aol ené. j ed noll ivé óáíi na sebe logicky naýazuj i'

Jak diplomel uvádl. podnělm pro zplacovánl DP bylo jeho půsbeni na pledmětné
stavbě' Tuto skúečnost a zni vyplývajÍcÍ studfrtoÝu snahu zú.oúit vDP últo získré

lomtky (zkušenosti) je třebá hodnÓtit velni poátině' Lze llk usuzoval na a&tiÚi pííup
diploneia k Řšed prcblemliky'

KDP máfi následující pljponinky a olázky jato námět k diskui a doplněni ř€šené
problfutiky při obhajobě pnic.|

' Popis slavby v kap' 3'l netri piiliš pře edný' Prc lepši ori€nlaci by nebylo na škodu'
kdyby byl popis doplněí ýbénaEn. přip' výkFýn Gitufue) s \a2naěenim
jedíodivých technologických cell(ll. s ly5aÓenlm tešené podpěry apod'



ii) ve viločru jsou poÚity pevnost]ri a pŘtvárné chďakleristiky (kap' 3'j']) slmolené
z tabulet (zíejně ČsN 73 ] oo l ). K dispozici nebyly hodnoty ímovené laboňtomífoi

iii) síly v tab' ].7 jsou síly Působici v homi pIoše latky? vjakén nislě působi jejich
výslednice? Prcé je v tabulce uvedmá !Ío ílakoýou sílu cbaEkeristická hodnola a pÓ
síu tabovou a posouvajici jen hodnot! MsU? znm€ná oznďeíi MsU uvedené u sil.
že sejedni o náubovou bodnoru sily?

iv) v DP nenl blíže sp*iftkován použilý způsb (Íe!oda) stanoveni ýislé únososti a
sednutl zá&ladu nostri podpěry' UvedeÓo je pouze. že byl pouŽit p@gBm cEo5

l) zákkd mostni podpěry jé též atižen lodorcvnými si|ani (ýiz t!b' j.')' Tenlo siIo!ý
účinek není v. výpočtu zalmut'

vi) Na st!.44 diplolrnluvádí' že piloty jso! vetknuq' do neslIáčile|ného podloži' Piloly
Íou ale ukÓněeny ve slabě zvělralém slinovci (iída R4) |

vii) Na str- 46 diplomel uvádi: ..Piloly jsou nÚáhány t.né tánovýni silmi. Ztolrolo
důvodu budou ve slodni části mokošú pÚvedeny Patni třiŽé'"' UÝedfié tnzni je
n6p'ámé' Jakáje funkce Patniho kiže?

úii)v píloze chybí výkres Ú21uže piloq, - v lextu DP GlI' 47 a 48) je uvedeÓ pouze
\4ýpis výztuŽe be bliáí id€ntif*ace llaru lNkú mokoše'

ix) Technolorický posfup prcváděni popsmý v kap ' 3 ' 5 by byl o dobré doplnil néj al ýd
shénalen Gituee, fez) piip' \rýkrcsem' Bylo by to výstjŽ!ějši neŽjen strohý popis

ZívěEn konýafuji' že i pi€s uvedené připominkx diplomovou práci piedloženou
Bc. Rádk€m Holbou hodnotín kladně a dopolučuji k oblrajobě'
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