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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Řešené území viničního majeru se nachází v Jaroslavicích blízko Rakouských hranic. 
Místo svojí svažitostí na jih ukončuje rovinatě plynoucí krajinu z Raouska do Jaro-
slavic. Hranici pozemku tvoří hřeben svahu a z jižní strany lokalitu obklopuje vzrostlá 
bažantnice. Tím je vytvořen specifický dojem z této lokality - “krajinný interiér”. Díky 
svahu místo tvoří pomyslné zakončení krajiny.
Lokalita byla v minulosti silně ovlivněna těžbou hlíny na výrobu cihel, což je vidět 
zejména na zářezech a velkých výkusech ve svahu. Nyní je místo buší zarostlou 
náletovými dřevinami. Díky své poloze a majiteli má však velký potenciál.

KONCEPT:

Jižní svah zakončující rovinně plynoucí krajinu od Rakouska do Jaroslavic s charak-
terem jeviště v krajině tvůrce evokuje k vytvoření velkolepé architektury. 
Můj objekt vinařství však nemá za cíl svému okolí konkurovat, ale naopak má podtrh-
nout význam a velkolepost jevištní krajiny vinohradu.
Budova vinařství svým klenebným průčelím vytváří hráz/most mezi dvěma protě-
jšími konci parabolicky tvarovaných vrstevnic ve svahu. “Náplň přehrady” netvoří 
voda, ale samotný objekt vinařství se všemi potřebnými funkcemi. Střecha objektu 
je hladinou/platformou která navazuje na sklepní uličku vedoucí z Jaroslavic a 
prodlužuje ji až na střechu samotného vinařství ze které je přístup do okolních 
vinohradů. Tento střešní prostor se stává cílovým bodem pro návštěvníky místních 
vinných sklepů. Tím je vytvořena nvá identita místa - propojení viničního majeru a 
Jaroslavic.
Při jižním pohledu na vinařství vidíme, že jeho klenebné průčelí vytváří piedestal 
vinařské krajině. Tím objekt vinařství dává krajině novou hodnotu a vyzdvihuje její 
velkolepost a důležitost pozice vinařského hospodářství v jihomoravské krajině.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:

Objekt vinařství je umístěn v atraktivním místě nálevkovitě tvarovaného jižního 
svahu, kde lokalita sousedí s Jaroslavicemi. Budova vinařství svojí pobytovou 
střechou prodlužuje sklepní uličku z Jaroslavic až do nitra pozamku. Budova je 
přístupná také ze silnice vedoucí z Jaroslavic podél jižní hranice pozemku až na jeho 
druhý konec k bydlení majitelů.
Díky umístění objektu blízko hranic pozemku a prodloužení sklepní uličky s návaz-
ností na samotné vinařství je urbanisticky vytvořená společenská platforma v 
krajině (nábřeží) se společnou identitou viničního majeru a Jaroslavic. 
Na druhém konci pozemku ve vzdálenosti zhruba 230 metrů se nachází poslední 
dochovaný objekt bývalé cihelny o velikosti rodinného domu, ve kterém majitelé 
plánují budoucí bydlení. Soukromé bydlení majitelů a rušný provoz vinařství se tak 
nebudou vzájemně společensky rušit.



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Základní tvar vinařství je odvozen od geomorfologie krajiny, do které je objekt zasa-
zen. Jedná se o jednopodlažní objekt s výškou 4,5 metru zapuštěný do svahu, který 
má pochozí střechu. Výška střechy vinařství je vždy stená a přesně kopíruje 
vrstevnice jižního svahu, čímž je také definován půdorysný tvar stavby.
Pobytová střecha může být ponechána pouze s otvory atrií a světlíků. Druhou 
variantou je zelená střecha s bylinnou a keřovitou vegetací. Střecha plynule navazu-
je na okolní vinohrad a s interiérem budovy je propojena amfiteátrem vedoucím do 
degustační místnosti.
Průčelí vinařství tvoří celkem 15 kleneb. Jedná se o klenby vycházející z české 
placky, která je úhlopříčné rozpůlená. Výška klenby je 3,6 metrů a průměr 8 metrů. 
Dvojitá řada kleneb tak vytváří příjemné pobytové podloubí, ze kterého lze vstoupit 
do výrobní, degustační a ubytovací části objektu.
Centrem dispozice je degustační místnost, kde se v daný okamžik snubí práce na 
vinohradu s jedinečností vinařských produktů.
Denní osvětlení vnitřních prostorů hluboké dispozice vinařství je zajištěno atrii, 
světlíky a světlovody v jednotlivých interiérech.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:

Díky jednopodlažní dispozije je celý objekt vinařství plně přístupný pro handicapo-
vané osoby. Klenebným průčelím vinařství lze vstoupit do všech typů funkcí objektu. 
Centrem je degustační místnost s amfiteátrem soužícím k průchodu na střechu.
Levá část vinařství, která má dřevěnou výplň zadních klenebných oblouků je určena 
k výrobě vína. Tento soubor místností v sobě zahrnuje všechny potřebné prostory 
výrobního, skladovacího a distribučního provozu vinařství.
Pravá část dispozice je určena k ubytování padesáti osob. Jsou zde 3 typy ubyto-
vacích pokojů - pro 2, 4 nebo 6 osob. Koupelna se záchodem jsou společné vždy pro 
4 osoby.
Příjezd autem je možný přímo před budovu, ale parkovací stání jsou vyhrazena dole 
u příjezdové cesty. Osoby se ZTP mohou parkovat přímo před budouvou vinařství.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Jedná se o jednopodlažní objekt viničního majeru. Konstrukčně má budova dvě 
součásti.
Pravní je klenebné průčelé budovy. Klenby o výšce 3,6 metru a průměru 8 metrů 
tvoží železobetonové skořepiny, které své zatížení přenášejí do základových patek.
Druhou součástí je zbytek konstrukcí, které tvoří tepelnou obálku budovy vinařství. 
Základy tvoří základové pasy. Svislou nosnou konstrukci tvoří systém nosných stěn 
z vápenopískových cihel o tloušťce 250 mm. 
Nosnou konstrukci střechy a ztužení budovy zajišťuje obousměrně vyztužená ŽB 
deska o šířce 300 mm.
Dveřní a okenní otvory vyplňuje izolační trojsklo. Výplň skleněných ploch v klenbách 
je tvořena atypicky tvarovaným bezrámovým izolačním trojsklem.



TABULKA BILANCÍ:

Celková plocha pozemku:                                                                                         88 598,0 m
Zastavěná plocha staveb:                                                                                            1653,3 m
Celková hrubá podlažní plocha:                                                                                    902,4 m
Obestavěný prostor:                                                                                                      3970,6 m
Předpokládaná cena:                                                                                           24 856 000 Kč
Počet parkovacích stání/z toho pro osoby ZTP-ZTPP:                         20/libovolný počet
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