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Diplomová práce Vyhodnocení rizika svahových pohybů pro plánovanou stavbu rychlostní silnice R35 

v oblasti jižního obchvatu Turnova autorky B. Daškové má celkem 80 stran včetně příloh a obrázků a 

jednu volnou mapovou přílohu. 

 

Překlepy a drobné chyby: 

S. 1. Citace Záruba (1974) není v seznamu literatury; 

S. 1. Pelešanský sesuv – správně pelešanský; 

S. 2. Zkratka m.n.m. – správně m n. m.; 

S. 4. 1 100m – správně 1 100 m; 

S. 5. 60%, 40% – správně 60 a 40 %, chybějící mezery jsou dále vyznačeny v textu práce; 

S. 6. citace Markovský et al. – správně Malkovský et al.; 

S. 6. 0 – 120 m nebo 20 - 60m – sjednotit mezerníky a mezery; 

S. 7 Kaňské vrstvy – správně kaňkské vrtsvy; 

S. 8. Krystalinykum – správně krystalinikum; 

S. 10. Vyskeřská plošina patří zřejmě Vyskeřská vrchovina; 

S. 10. 7,7 stupňů Celsia – bude lépe použít 7,7 °C; 

S. 10. hod./rok – vyskytuje-li se zkratka u lomítka, tečka se ruší, lépe bude napsat h/rok; 

S. 15. Atelier T-plan – správně Atelier T-plan, s.r.o.; 

S 15. Valbek – správně Valbek, spol. s r.o.; 

S. 16. (obrázek 5). Volně v textu by čtenář očekával nějaký obrázek 5, který však patří jinam. Obrázek 

5 je zřejmě z textu citovaného ze Záruby (1946) a proto odkaz patří do textu psaného kurzívou. 

S. 17.  Citace J. Fencl a O. Zeman v roce 1962 – bude lépe napsat Fencl a Zeman (1962); 

S. 17. Chybí mezery – 8m, 2m, 6m, 3cm; mezera navíc 10 °– 15° – správně 10°; 
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S. 18. (obrázek 10, tabulka 1) – k tabulce 1 patří obrázek 8; 

S. 18. coniak – správně coniac; 

S. 24. Zkratka m. n. m. – za zkratku metru nepatří tečka; 

S. 24. Citace Mareš (1970) není v seznamu literatury; 

S. 24. Pleistocénní je správně pleistocenní;    

S. 27 Podle SVHB (1987) není citace a vysvětlení co je SVHB; 

S. 27. Formulace „nejznámější severní zlom České republiky – Lužický zlom“ je špatná, neexistuje 

nějaký systém severních zlomů. Lužický je s malým l, také libuňský a příšovický; K lužickému 

zlomu by se hodila nějaká citace, například Coubal et al.: Architecture of thrust faults with 

alongstrike variations in fault-plane dip: anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif. 

Journal of Geosciences, 59 (2014), 183–208. 

S. 27 Místo Mráček et al. patří Mráček a Kubát (pouze 2 autoři); 

S. 28. ČSN EN 1998-1 – citace chybí mezi normami; 

S. 28. Místo Pelešanský tunel patří pelešanský; 

S. 28. Podle informací ŘSD (ředitelství silnic a dálnic) patří správně (Ředitelství silnic a dálnic ČR); 

S. 32. Místo 4,7°C patří 4,7 °C; 

S. 37. Jednotka ohmm je špatně, správně má být ohm  metr, značka Ω·m, ohmmetr dohromady je 

přístroj; 

S. 40. Zatřídění zeminy, Zemina nad vrtem – při podílu kamenné frakce 70 až 80 % nebude mít 

sediment charakter jemnozrnného až středně zrnitého písku, ale bude to nějaká suť; 

S. 42. Kuželová zkouška zřejmě bude psaná v textu  jako kuželová s malým k. U laboratorních 

 parametrů zemin chybí informace o jakou se jedná geotechnickou laboratoř, zda je 

akreditovaná apod.; 

S. 44. citace Mitchell et al. a Soos et al. jsou podle seznamu literatury pouze dvou autorů, proto bude 

lépe napsat Mitchell a Soga a Soos a Boháč; 

S. 53. Tvrzení, že „dotyčná osoba neměla ani tušení jak to na daném místě vypadá“ je zbytečné, 

protože ideové návrhy tras liniových staveb jsou různé a teprve později se dělají studie 

proveditelnosti, EIA, cenové odhady a trasy se upřesňují. 

S. 54. Citace Mráček et al. – lépe napsat Mráček a Kubát; 

 

Práce se vyznačuje maximálním vytěžením tzv. volně stahovatelných dat z webových stránek a trpí 

nedostatkem citací skutečně odborné literatury, která z okolí Turnova existuje, především vydaná 

mapa České geologické služby a Vysvětlující text 1 : 25 000 z roku 2013. Z toho důvodu jsou 

geologické a další informace povšechné a týkají se České křídové pánve jako celku a nejdou do detailů 

pro dané území důležitých.  

Chybí tak citace Vysvětlivek k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 03-324 Turnov a 

Základní geologické mapy (obojí Rapprich et al. 2013), kde jsou detailní informace přímo z lokality 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
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Pelešany, včetně hydrogeologické a inženýrskogeologické problematiky. Například v podloží lokality 

Pelešany se nachází sedimenty permokarbonu a to z úvodu nevyplývá.  

Zcela pak chybí informace o nebezpečných sesuvech z blízkého okolí, které mohou sloužit jako dobrý 

příklad pro obecné ohrožení, spojené s výstavbou rozsáhlých stavebních objektů na dočasně 

uklidněných sesuvných územích. Lze jmenovat například výstavbu obchodního domu LIDL na 

protějším svahu Libuňky či informace o sesuvném území v Dneboha z roku 1926. Právě sesuv 

z Dneboha, který bude mít analogickou stavbu na úpatí pískovcové plošiny, může být pro dané území 

brán jako modelový. Z poslední doby existuje i práce o rychlosti destrukce a svahových pohybů 

z blízké Příhrazské plošiny: 

Stemberk, J. – Hartvich, F. – Blahút, J. – Rybář, J. – Krejčí, O. (2016): Tectonic strain changes 

affecting the development of deep seated gravitational slope deformations in the Bohemian 

Massif and Outer Western Carpathians. – Geomorphology, DOI 

10.1016/j.geomorph.2016.07.004. 

Za hlavní přínos práce lze považovat detailní mapu sesuvného území u Pelešan a především 

intepretaci geoelektrických profilů a sestavení variantních stabilitních profilů v programu GEO-

SLOPE. Součástí prací je i doporučení pro následný inženýrskogeologický průzkum, který podle 

zvyklostí bude probíhat v předem stanovených a definovaných etapách. Autorka mohla v tomto 

případě načrtnout i návrhy tras a lokalizace vrtů pro monitorování vodní hladiny či 

inklinometrii. 

 

Závěr 

 

Práce splňuje parametry diplomové práce pro ukončení studia ve studijním programu Aplikovaná 

geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Proto práci doporučuji k obhajobě, 

z hlediska kvality a odborné úrovně ji považuji spíše za průměrnou. 

 

 

Posudek zpracoval: 

RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno. 
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