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Název práce: Nákupní centrum ve Frýdku-Místku 

Autor práce:  Bc. Radek Pešák 

Oponent práce: Ing. Martin Horáček, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalář Radek Pešák řešil v rámci své diplomové práce návrh nosné ocelové konstrukce 

nákupního centra ve Frýdku-Místku. Objekt o půdorysných rozměrech 120 x 72 m je navržen 

jako vícepodlažní budova se spřaženými železobetonovými stropy a ocelovými sloupy. Rozpětí 

spřažených stropnic činí 9,6 m, stropnice jsou kladeny v osové vzdálenosti 2 m. Rozpětí 

spřažených průvlaků je 6 m. ŽB stropní deska je betonovaná na trapézový plech, který zastává 

funkci ztraceného bednění. V průběhu betonáže jsou stropnice i průvlaky montážně 

podepírány uprostřed jejich rozpětí. Ve střední části objektu se mezi vícepodlažními budovami 

nákupního centra  nachází zastřešené prosklené atrium. Nosnou část zastřešení atria tvoří 

příhradové vazníky se zakřiveným horním pásem, osová vzdálenost vazníků je 6 m. Na vaznících 

jsou uloženy prosté vaznice o půdorysné osové vzdálenosti 1,8 m. Návrh nosné ocelové 

konstrukce je proveden ve dvou variantách. První varianta je navržena s příhradovými příčnými 

ztužidly, alternativně jsou v druhé variantě použita rámová ztužidla. Z hodnocení a porovnání 

variant řešení byla vybrána varianta s příhradovými ztužidly, která je podrobně posouzena v 

samostatném statickém výpočtu.  

V souladu se zadáním diplomové práce student vypracoval technickou zprávu se základním 

popisem řešené konstrukce, variantní řešení, podrobný statický výpočet pro vybranou variantu 

a výkresovou dokumentaci, která obsahuje dispoziční výkresy, výrobní výkres vazníku, výkresy 

detailů a výkres kotvení. Podrobný statický výpočet obsahuje ruční posouzení hlavních prvků 

nosné ocelové konstrukce, vybraných přípojů a kotvení sloupů.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. V posudku tlačeného horního pásu vazníku je uvažováno se vzpěrnou délkou pro 

vybočení z roviny vazníku o velikosti odpovídající dvojnásobku osové vzdálenosti vaznic. 

V jakém případě, s ohledem na statické působení příčného ztužidla, by bylo možné tuto 

vzpěrnou délku zkrátit?  

2. V montážním přípoji vaznice k vazníku je navržen jeden šroub M24. Je toto řešení 

správné s ohledem na konstrukční zásady platné pro spoje nosných prvků konstrukce? 

3. Pro přenos vodorovné reakce v úrovni kotvení sloupů je navržena smyková zarážka. Je 

návrh smykové zarážky nutný s ohledem na velikost smykové síly? Jakým jiným 

způsobem je ještě možné zajistit přenos smykové síly? 

4. Značení spojů a tyčových profilů ve výkresové dokumentaci není v některých případech 

v souladu s příslušnými normami (ČSN EN ISO 5261 Zjednodušené označování tyčí a 

jiných profilů a ČSN EN ISO 5845-1 Zjednodušené zobrazení spojení).  

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována velice přehledně a obsahuje všechny předepsané náležitosti. 

Z jejího obsahu je zřejmé, že student prokázal výborné znalosti z problematiky navrhování 

ocelových konstrukcí i schopnost pracovat s normativními podklady a odbornou literaturou.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 16.01.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


