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Viniční majer v Jaroslavicích 
 

Předmětem bakalářské práce je návrh viničního majeru v obci Jaroslavice na Znojemsku. Území se nachází 

západně od obce v areálu bývalé cihelny. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 8706, 8707, 8708, 8709 , 8712, 

8713, 8714, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720 v k. ú. Jaroslavice a 454, 455, 462, 463, 464 a 259/2 v k. ú. 

Oleksovičky. V současné době zde funguje malé rodinné vinařství. Návrh má obsáhnout vinařský provoz, 

degustační a společenské prostory pro 50 osob a ubytování se základním stravováním pro 50 osob. 

 

Návrh se snaží navázat na paměť místa i na samotné zadání práce, tj. vytvoření „majeru“. Majer neboli panský 

dvůr, se používal pro označení rozlehlé usedlosti mimo intravilán obce. Většinou šlo o samostatnou 

hospodářskou jednotku, nezávislou na okolí. Místo se pro takové řešení hodí svou polohou, historií i 

současnými vazbami. Pozemek totiž vlastní jeden z potomků vinařské rodiny datující svůj příchod do Čech 

z Porýní až do 17. století. Rodina zde na přelomu 19./20. století na místě viničních tratí nechala vybudovat 

cihelnu. Ta  zanechala v krajině hluboký, více jak 8 m vysoký zářez a jediný dochovaný objekt - budovu 

ubytování pro dělníky.  

Spojení těchto faktorů, tedy výkladu slova majer, kontinuity místa a rodinné vinařské tradice (podpořené i ze 

strany manželky majitele) dalo vzniknout konceptu projektu. Ten je založený na právě na dvorech.  

Nejjednodušším způsobem jak se dá vytvořit dvůr je postavit dva objekty proti sobě – výsledkem je 

meziprostor náležící oběma budovám. V minulosti byly dvory využívány hlavně pro hospodářské účely. Na 

vesnicích je tomu tak dodnes. Při uvažování nad zadáním jednak vyvstala potřeba takového místa, ale navíc 

i místa určeného pro návštěvníky vinařství. Od toho předpokladu se odvíjí řešení pomocí dvou dvorů přímo 

navazujících na budovu cihelny, která by v budoucnu měla sloužit jako bydliště rodiny investora. První dvůr je 

tvořen pozůstalou budovou a nově navrženým vinařským provozem. Slouží hlavně k hospodářským účelům. 

Svým situováním zároveň splňuje roli částečně soukromého dvora využívaného rodinou. Druhý dvůr se 

rozkládá mezi vinařstvím a budovou určenou pro degustace a stravování hostů. Slouží pro veřejnost a její 

rekreaci, dá se využít i jako letní zahrádka pro posezení. Ze západní strany mu vytváří hranici ovocný sad. Na 

společenskou část navazuje ubytování, které nevytváří jednu budovu, ale je v rastru jednotlivých buněk 

rozeseto do přilehlého okolí. I zde se opakuje motiv společného prostoru mezi jednotlivými objekty. Dvorky 



mezi buňkami jsou kryty společnou pergolou sloužící jako slunolam a při jejím porostení i jako úkryt před 

deštěm. Změna struktury i měřítka budov podporuje pocit rozvolnění souboru směrem do krajiny.  

Rozdělení ubytování do menších celků s sebou nese i možnost postupné výstavby. Návrh počítá s buňkami 

pro 50 osob, dá se však uvažovat s postavením jen např. ¼ počtu buněk.  

Z krajinářského hlediska jde o poměrně poničený pozemek. Dřívější cihlářský provoz zde zanechal výrazný 

zářez, který nebyl v minulosti kultivován, naopak byl 70. letech znovu nešetrně odtěžen. Dnes zde zbyl 

poměrně velký objem odkryté zeminy v části území tvořící 8 m vysokou stěnu. I přesto, že v krajině působí 

velmi monumentálně, je nutné její zpětné zakrytí a svahování. Sprašová hlína, tak vhodná k výrobě cihel, 

nesplňuje v podobě vysoké kolmé stěny dostatečné podmínky stability. Z hlediska ochrany půdy je navíc 

vhodné zeminu zakrýt, aby nepodléhala erozi a tím i ztrátě kvality. Obnovu si zaslouží i místní flora, která je 

utlačována velkým množství náletových dřevin, především akátů a bezů. Řešením je tedy svahování části 

pozemku za současné kultivace místních dřevin. Nově vzniklý mírnější svah se osází stromy původních druhů 

v kombinaci s keři. V horní části svahu s terasami majitelé plánují vinice, proto bude nutné dbát na výšku 

stromů, aby nedošlo k jejich zastínění. Propojení zástavby a krajiny zajistí vybudované pěšiny, které navážou 

na současné a umožní tak obejití celého pozemku. Podél cest vzniknou vyhlídková místa či zastavení 

s jednoduchou lavičkou/altánem. 

Architektonické ztvárnění staveb reflektuje historii i kontext místa. Budova vinařství díky prosklené fasádě 

navozuje pocit lehkosti a transparentnosti. Nic z výrobního procesu není skryto před zraky návštěvníků – 

vždyť právě proto sem přijeli. Část zpracování vína se dokonce odehrává přímo venku, pod pergolou. 

V kontrastu s lehkostí a průhledností fasády působí vložené komunikační jádro ve tvaru mohutného válce. Je 

vystavěno z cihel jako odkaz na historii. Spojuje dva funkční prostory – výrobu a sklep v podzemním podlaží. 

Celý objekt je zakryt roštovou střechou s vloženým kazetováním, které je akcentem k jednoduchým velkým 

plochám skla a podlahy. Nosná vnitřní část je ze dřeva, příp. lepených nosníků, venkovní sloupky a sloupky na 

uchycení skleněné fasády jsou z oceli. V hlavním prostoru nejsou žádné stěny, dělení se odehrává pouze 

řadami košů s prázdnými lahvemi a nerezovými tanky. Sklep je řešen jednoduše, rastrem sloupků s policemi 

na skladování lahvovaného vína. V zadní části se nachází malé zázemí pro zaměstnance. Vše jako jednoduchá 

betonová konstrukce, oživená liniemi osvětlení podél polic s vínem.   

Budova degustace svou podobou přímo reaguje na dochovaný dům pro dělníky. Je stejná výškou i tvarem, liší 

se ale použitým materiálem. Štítové stěny slouží opět jako odkaz na bývalý průmyslový provoz, podélné 



stěny, které tvoří pouze posuvná okna, umožní průhledy skrz. Uvnitř budovy je jako tmavý box vloženo 

zázemí pro hosty a pro personál. Jeho strop je využíván jako další plocha pro posezení. Vnitřní prostor je 

lemován dřevěnými rámovými nosníky, které nesou sedlovou střechu a štítovou stěnou s pohledovými 

cihlami. Uprostřed dvora je vysazen solitérní strom, plocha dvora je z mlatu. Z jižní strany je objekt stíněn 

subtilní pergolou.  

Ubytovací buňky jsou navrženy jako jednoduché cihlové kvádry. Jejich jednoduchou fasádu oživují vzory 

vytvořené z cihel na štítových stěnách. Dispozičně se v rastru střídají dva typy – jeden pro 2 a 2 osoby a jeden 

pro 4. Mezilehlé dvorky pod pergolou slouží jako další společenský prostor.  

 

Z provozního hlediska funguje vinařství jednoduše. Po sklizni se hrozny složí na terase pod pergolou a přímo 

zde probíhá i jejich následné zpracování – odstopkování, mletí i lisování. Při nepřízni počasí je možné výrobu 

přesunout do vnitřního prostoru, avšak pergola by i v podzimních měsících měla zajistit dostatečný komfort. 

Kvašení vína probíhá v nerezových tancích umístěných v hlavní hale. Po dokvašení se na stejném místě víno 

plní do lahví, uskladněných v jednoduchých kovových koších. Lahvované víno se až do expedice přechovává 

ve sklepě, kam je dopraveno pomocí vysokozdvižné rampy umístěné v zrcadle kruhového schodiště. 

Etiketování probíhá těsně před expedicí, opět v hlavní hale, aby nedošlo ke znehodnocení etiket.  

Ke stravování a degustaci slouží jeden společný prostor s barem a příslušným zázemím, včetně malé 

kanceláře a denní místnosti zaměstnanců. Některé ubytovací jednotky jsou navíc vybaveny samostatnou 

kuchyňkou, a jsou tedy na provozu společenského prostoru nezávislé. Měly by sloužit pro větší skupinky 

hostů, případně pro ty, kteří přijeli na delší pobyt.  

 

Tabulka bilancí 
 

Celková plocha pozemku – 68 500 m2 

Celková zastavěná plocha – 1 228 m2 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží – 1290 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží – 216 m2 

Celková hrubá podlažní plocha – 1506 m2 



Obestavěný prostor nadzemních podlaží – 4 465 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží – 648 m3 

Celkový obestavěný prostor – 5 113 m3 

Počet parkovacích stání – celkem 25 / 1 pro ZTP 

Předpokládaná cena stavby – 45 mil. Kč 
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