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pro NSP ARS 

zaměření ARCHITEKTURA 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM VINAŘSTVÍ NIKOLSBURG MIKULOV  

Autor práce:  Bc. Tomáš Pavlica 

Oponent práce: prof. Ing. arch. Jiří Myslín, CSc. 

Popis práce: 

Objekt vinařského centra je řešen v extravilánu na návrší v lokalitě Turold s výhledem na město 

Mikulov. Objekt má charakter hotelu s čistou výrobou vína obsahující zrání, plnění do lahví a 

etiketování v úrovni 1. PP. Provozní zázemí hotelu je v 1. NP s řešení vinárny, restaurace a 

wellness s příslušenstvím. Ve 2. a 3. NP je řešeno ubytování. 

Konstrukčně je objekt navržen ve skeletové a stěnové ŽB konstrukci s výplňovým zdivem 

YTONG. Stropní konstrukce je ŽB deska s průvlaky. Střecha je řešena jako svažitá, pochozí. 

Objekt má oválný půdorys. Předsazená fasáda je řešena z dřevěných lamel ze sibiřského 

modřínu. 
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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1) Územní a urbanistické řešení vhodně využívá zadanou lokalitu, parcelu a výhled na město 

Mikulov s okolím. 

2) Koncept navazuje na přilehlé komunikace, vytváří příznivé závětrné prostředí s vyhlídkou 

na město a okolí. 

3) Dispoziční řešení úměrně odpovídá funkčnímu poslání objektu. 
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4) Konstrukční řešení je odpovídající danému půdorysu, je však zpracováno povrchně – 

schematicky. 

5) Grafické zpracování až na výkres č. 10 má standardní úroveň. 

6) Práce až na uvedené připomínky splňuje zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Předložená DP obsahuje výkresy č. 3 – 9, jejichž obsah není předmětem zadání DP a nemá 

přímý vztah v umístění a řešení stavby v extravilánu. Vysvětlete Váš záměr zpracování 

těchto výkresů, na úkor pečlivějšího zpracování vlastní DP dle zadání, zejména bodu „úplný 

projekt“. 

2) Ve všech výkresech dispozičního řešení postrádám základní kóty velikosti řešeného 

objektu nebo alespoň poměrové měřítko. 

3) Zdůvodněte umístění parkoviště ve vzdálenosti od hotelu cca 800 m. 

4) Před vstup a východ ze schodiště, půdorys 1. PP – č. 17 není vhodné umísťovat parkovací 

stání (přístup + požární bezpečnost. 

5) Pro úroveň DP postrádám podrobnější popis a vykreslení nosného konstrukčního systému 

s okótováním rozpětí (modulová síť) sloupů a nosných stěn v jednotlivých podlažích. 

Zpracované konstrukční schéma je neprůkazné. Vysvětlete, z čeho a z jakých výpočtů je 

odvozen udávaný profil sloupů 300, 350 a 400 mm. 

6) Vysvětlete skladbu a způsob provedení ŽB stěny se zateplením do hloubky -3,600 m (výkres 

č. 2,3). 

7) Vysvětlete Váš tvůrčí estetický záměr řešení ozelenění interiéru nad barem pomocí 

zavěšených květináčů s umělým zavlažováním. 

8) Objasněte Váš tvůrčí záměr použití dřevěných lamel ze sibiřského modřínu o velikosti 600 

x 600 mm pro obložení celé stavby v regionu jižní Moravy. 

Závěr: 

Diplomová práce v zásadě naplňuje zadání, obsahuje ale nadbytečné výkresy mimo zadání. 

Vlastnímu zpracování DP chybí pečlivost a vhodnější průkaznost konstrukčního řešení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  31. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


