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prvků a vazeb v krajině. Strategie obnovy ve vztahu areál – sídlo a sídlo – krajina.
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bývalé Jaroslavické cihelny. Areál je dnes částečně využíván malým rodinným vinařstvím. Stavební
program  bude  kromě  vlastního  vinařského  provozu  (pokrývajícího  produkci  cca  5-10  ha  vinic)
obsahovat degustační a společenské prostory, ubytování a stravování pro nejméně 50 osob a další
funkce dle volby studenta. Důraz bude kladen na řešení jednotlivých provozů ve vztahu ke specifické
krajině Jaroslavicka i vlastního postindustriálního areálu.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Řešené území se nachází na Jižní Moravě u obce Jaroslavic, které se rozprostírají u 
hranic s Rakouskem. Zpracovávaná parcela je areál bývalé cihelny a přilehlé vinice 
západně od Jaroslavic. Území je vymezeno pozemky p.č. 8706 (usedlost současné 
vinařství), 8707(sklep), 8708, 8709, 8712, 8713, 8714, 8716, 8717, 8718 (vinice), 8719, 
8719, 8720(vinice) v k. ú. Jaroslavice a 454, 455, 462, 463 (všechny vinice), 464 a 259/2 v 
k.ú. Oleksovičky.

 KONCEPT

Stěžejním determinantem řešeného území v okolní krajině je jeho terénní konfigurace. 
Krajinný fenomén sprašového lomu definuje území a dělí ho na jednotlivé dílčí celky. 
Krajinný ráz byl v průběhu těžby silně ovlivněn a transformován do dnešní podoby. Zářez 
bývalého cihelného hliníku se táhne po severní straně pozemku a vytváří tak na území 
různé výškové úrovně. Jedním ze základních prvků strategie projektu je využití skrytého 
potenciálu tohoto zářezu a propojení krajiny s vzniklou viniční usedlosti. Umístění výrobní 
části celku je vytvořeno klasickou metodou využívanou při kopaných sklepech, kdy výrobní 
část zároveň zajišťuje stabilizaci svahu a stává se jeho součástí. Koncept vychází z 
historického principu hospodářské usedlosti a soustředění jednotlivých funkcí okolo 
centrálního dvora. Dochází tak k částečnému oddělení funkcí, které si však zachovávají 
svou sounáležitost. Objekt výroby navazující na prostor degustace a prezentace a objekt 
ubytování svoji vzájemnou orientací vytvářejí částečně otevřený a částečně intimní 
prostor, který otevírá výhled do vinohradu. Dvůr je soustředěn v těžišti celého území, kdy 
terénní modelace vytváří dojem přírodního amfiteátru. Hexagonální tvar viniční usedlosti je 
interpretací tradičního dvora reagujícího na krajinnou konfiguraci, který je z jedné srany 
otevřen do vinohradu a z druhé strany se svým čelem staví naproti historické vinařské 
uličce a stává se její součástí. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Viniční majer je orientován v návaznosti na současnou vinařskou uličku a vytváří tak její 
přirozené pokračování. Objekt je s vinařskou uličkou propojen nově vytvořenou cestou, 
která slouží jako hlavní příjezdová cesta, která slouží jak pro návštěvníky, tak pro obsluhu 
objektu a export. Usedlost se nachází v dostatečné vzdálenosti od obydlí majitelů, čímž 



zajišťuje soukromí a rodiny a zároveň oddělení prostorů práce a domova. Hlavní 
kompoziční osou je vizuální spojnice mezi bažantnicí a vinohradem, na níž se nachází 
prostor degustace a dvůr. Hmotový výraz celku je akcentován různou výškou prostor 
degustace, výroby a ubytování. 

ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Usedlost tvoří dva objekty a vnich 3 jednotlivě oddělené provozy. První objekt obsahuje 
výrobní část a na ni navazující prostory degustace, prodeje a prezentace a druhý objekt 
slouží k ubytování návštěvníků. Prostory výroby jsou umístěny v terénu a jsou rozděleny 
na dvě výškové úrovně v nichž probíhají jednotlivé části procesu výroby vína. Ve vyšší 
úrovni dochází k přijmu a zpracování hroznů. Jedná se o prostor garáže a lisovny, kde 
dochází ke zpracování rmutu a následnému lisování. Je zde umístěna i denní místnost pro 
zaměstnance se zázemím. O úroveň níž na tento prostor navazuje část s vinnými tanky a 
vinifikátory, kde dochází ke zrání vína. Na stejné úrovni se pak také nachází sklad lahví, 
sklep a lahvovna. Prostor s vinnými tanky je vizuálně propojen oknem do dvora, na které 
je vidět i z prostor degustace. Celý prostor výbory vína se nachází částečně pod úrovní 
terénu čímž zajišťuje optimální teplotu pro skladování. V přímé návaznosti na sklep je 
situovaný prostor pro export vína a zásobování objektu. Komunikačním středem celku je 
dvůr, který propojuje všechny tři provozy. Čelem do dvora se otevírá prostor degustace, 
který má skrze vůr výhled do vinic a na druhou stranu výhled do bažantnice ležící na jižní 
straně pozemku. Návštěvník tak neztrácí kontakt s krajinou a vnímá ji i když se nachází 
uvnitř. Vstup do prostor degustace je orientován z východní strany a svou uzavřeností a 
vertikalitou umocňuje dojem z prostor degustace, která je jedním velkým oknem do krajiny. 
Mezi vinohradem a dvorem se nachází schody s možností sezenní, které vyrovnávají 
terénní nerovnost a zároveň představují venkovní mobiliář, který je součástí stavby. 
Ubytování je koncipované jako samostatné jednotky, které jsou přístupné ze společné 
pavlače orientované do dvora. Pokoje jsou orientované na východ a na sever, ven ze 
dvora, čímž je zajištěno zároveň soukromí návštěvníků v jednotlivých ubytovacích 
jednotkách a zároveň vzájemná interakce v rámci dvora a pavlače. Objekt ubytování je 
trojpodlažní s komunikačním schodištěm při západní straně fasády v návaznosti na 
pavlače. Hlavním materiálem je pohledový beton s příměsí sprašové hlíny, která dodává 
betonu hrubý povrch a zabarvení. Tento materiál interpretuje vztah mezi samotnou 
výrobou a místem kde se víno rodí. Dům se stává součástí svahu, včleňuje se do krajiny. 
Svou konstrukcí vyjadřuje ekologické bohatsví místa. 



STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Konstrukce objektu je železobetonová, stěnová, monolitická se stropními deskami. Beton 
obsahuje příměs hlíny, která dodává charakteristickou strukturu a zbarvení. Skladba stěn 
ohraničující prostory výroby neobsahuje tepelnou izolaci, jelikož kvůli situaci výroby v 
terénu je zajištěna v těchto prostorách stálá teplota, vhodná pro výrobu a uskladnění vína. 
Izolované jsou pouze prostory degustace a ubytování. Na západní straně stavby je 
vytvořena opěrná zeď, která je od stěn výroby oddělena provětrávanou mezerou. Střecha 
výroby a degustace je plochá s atikou a s extenzivním vegetačním souvrstvím. Srážková 
voda ze střechy je využívána jako užitková a je zachytávána v retenční nádrži situované 
při jižní fasádě výroby. Technické zázemí jak objektu pro výrobu a degustaci, tak ubytování 
je situována pod úrovní terénu. Díky tomuto umístění je možné pro vytápění a ohřev vody 
využívat tepelná čerpadla v kombinaci země-vzduch. Střecha ubytování je plochá s atikou. 
Stropy jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. Výplně otvorů jsou profily z 
eloxovaného hliníku, okna s izolačním trojsklem. 

TABULKA BILANCÍ

Celková plocha pozemku (m2) 68 500 m2
Zastavěná plocha staveb (m2) 972,6 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží (m2) 955,26 m2
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží (m2) 496,88 m2
Celková hrubá podlažní plocha (m2) 1452,14 m2
Obestavěný prostor nadzemních podlaží (m3) 3375,46 m3
Obestavěný prostor podzemních podlaží (m3) 2575,82 m3
Celkový obestavěný prostor (m3) 5951,28 m3
Předpokládaná cena (Kč) 67,5 mil Kč
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