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1. Urbanistické souvislosti

Projekt řeší návrh malého vinařství rodinného typu na pozemku v blízkosti obce Strachotín na břehu 
Novomlýnských nádrží. Pozemek o rozloze 35,9ha se rozléhá od nábřeží přes terénní zlom vysoký cca 30 
metrů až po vinice nacházející se nahoře nad vodní nádrží a poskytující úžasný výhled na Pálavské vrchy. 
Z celkové plochy je 25ha využito k pěstování révy (s průměrným výnosem 5000 lahví vína z 1ha bude 
vinařství produkovat zhruba 90 000 litrů vína ročně, podle čehož jsou nadimenzovány výrobní prostory a 
potřebné vybavení).

Jednou ze základních myšlenek bylo propojení vinic s nábřežím a snaha o využití a oživení obou úrovní 
pozemku. Proto byly navržené objekty rozděleny na dvě části - vinařské centrum zahrnující výrobní prostory 
s návštěvnickým centrem nahoře mezi vinicemi a dole na nábřeží jako doplňková funkce restaurace s 
ubytováním (cyklopenzion), která využívá přímé napojení na cyklostezku vedoucí od Strachotína přes 
Sklepní ulici. Oba objekty jsou navrženy v místě, kde má terénní zlom nejnižší spád, aby bylo jejich propojení 
(pouze pro pěší) co nejpohodlnější. Zároveň se zde nejlépe otevírá výhled na Pálavu. 

Provozně je příjezd řešen do obou částí zvlášť - do vinařského centra ze severu přes vinohrad (jak pro 
návštěvníky, tak i pro výrobu), další příjezd vede od Sklepní ulice podél terénního zlomu a slouží zejména 
pro obsluhu vinice a vinařství. Restaurace je obsluhována ze zmiňované cyklostezky, odkud je také hlavní 
příjezd pro návštěvníky a parkování. Vinařství je navrženo tak, že umožňuje volný průchod mezi jednotlivými 
objekty.

Kromě zmiňovaných funkcí projekt koncepčně navrhuje jako doplňkové funkce naučnou vodní stezku, 
která vede podél cyklostezky, částečně nad vodní hladinou, se zastaveními poskytujícími výhled na Nové 
Mlýny z odlišných perspektiv (vyvýšená vyhlídka nad hladinou a snížená vyhlídka částečně zapuštěná pod 
vodní hladinu) a poznávací vinná stezka, která vede vinicemi a na konci navazuje na vodní stezku, s níž tvoří 
okruh.

2. Architektonické řešení

Vinařské centrum

Objemové řešení vinařského centra vychází z tradičního archetypálního tvaru - jednoduchá hmota na 
obdélníkovém půdoryse se sedlovou střechou. Jedná se o 4 základní objemy, které díky vzájemným 
posunům, pootočení a asymetrickým střechám evokují panorama Pálavy a poskytují optimální výhledy 
s otevřením na jih. Vzájemné odsazení výrobní haly a návštěvnického centra umožňuje volný průchod a 
postupně se otevírající výhled. Na jižní stranu návštěvnického centra navazuje dřevěná terasa, ze které 
vede pěší propojení s restaurací a nábřežím.

Výrobní objekty jsou spíše uzavřené s minimem otvorů, což je hlavní předpoklad k udržení stálého klimatu. 
Naopak objekty návštěvnického centra se v maximální možné míře otevírají směrem k jihu.

Restaurace s ubytováním

Návrh restaurace rovněž vychází ze základních objemů se sedlovými střechami a jejich vzájemných proniků. 
Zde se jedná o tři hmoty s gradující velikostí. Od vstupní části s restaurací, přes část sloužící zejména pro 
ubytované hosty až po nejmenší zázemí.

3. Dispoziční řešení

Vinařské centrum

Jak již bylo uvedeno výše, vinařské centrum je navrženo ze čtyř základních objemů.Tři z nich jsou vzájemně 
propojeny a čtvrtý stojí samostatně jako sklad mechanizace. 



Hlavní vstup pro návštěvníky je ze severu, přes zádveří do hlavního prostoru sloužícího k prodeji, prezentaci 
a degustaci vín. Tento prostor se u jižní prosklené fasády otevírá přes dvě podlaží, nad zbylou částí se 
nachází galerie a prostory pro zaměstnance. Z přízemí se dostaneme do navazujícího víceúčelového sálu, 
který bude sloužit pro nejrůznější přednášky, školení, výstavy či firemní nebo soukromé akce. 

1. podzemní podlaží propojuje návštěvnické centrum s prostory pro výrobu vína. Kromě hygienického zázemí 
pro návštěvníky i pro zaměstnance se zde nachází archiv vín sloužící i jako degustační sklep. Dále navazuje 
chodba, která funguje jako spojovací krček s výrobou. Paralelně podél archivu je podlouhlý barikový sklep 
a směrem na druhou stranu technická místnost. Barikový sklep a technická místnost se nacházejí přesně 
pod volným průchodem mezi návštěvnickým centrem a výrobní halou.

Hlavní vstup do výrobní haly je rovněž ze severu, podobně jako vstup pro návštěvníky. Prvním prostorem je 
prostor pro příjem a zpracování hroznů, který může být otevřený do pracovního „dvora“. Zde je vestavěná 
místnost sklepmistra a dále navazuje největší prostor s vinifikátory a tanky na víno. Část pro nerezové 
tanky je přes dvě podlaží, pod zbylou částí se nachází lahvovací linka a vstup do spojovací chodby. K 
propojení s 1.NP slouží nákladní plošina.

Restaurace s ubytováním

Zde je hlavní vstup do největšího ze tří objemů, kde se nachází restaurace. Na ni navazuje společenská 
místnost, která by měla sloužit zejména ubytovaným hostům. Po schodišti se dostaneme do 2.NP, kde jsou 
ubytovací apartmány o velikosti od 1+kk až po 3+kk. Největší apartmán může sloužit i pro rodinu vinaře v 
době vinobraní. A v poslední nejmenší části je navržena kolárna, která může v zimě sloužit i k uskladnění 
loděk z půjčovny. 

4. Konstrukční a materiálové řešení

Vinařství

Nadzemní část objektu je navržena jako dřevostavba. Nosnou konstrukci tvoří rámy z lepených lamelových 
profilů ze smrkového dřeva, jejich osová vzdálenost je v rozmezí 2300-2600mm. Rámy jsou přiznané v 
interiéru a jsou jeho důležitým estetickým prvkem. Rámové rohy jsou řešeny pomocí vložených plechů 
a samovrtných SFS kolíků. Konstrukce stěn a střech je tvořena rošty z KVH hranolů, které jsou kotveny k 
nosným lepeným rámům a vyplněny foukanou celulózou (skladby jsou podrobně popsány na stranách 27 
a 28).

Střecha i fasáda mají téměř totožné skladby lišící se pouze tloušťkou použité izolační vrstvy. Obě jsou 
navrženy s větranou mezerou a krytinou z drážkového plechu. Kolem vnějšího opláštění je navržena ještě 
samostatná ocelová konstrukce kotvená do betonových patek, která vynáší dřevěný obklad. Konstrukce 
fasády je tvořena lepenými rámy o profilu 100/150mm, se světlou mezerou 100mm a odsazením o 160mm. 
Větší profil rámů byl zvolen, aby se prvky méně kroutily vlivem smršťování a bobtnání způsobenému 
proměnlivou vlhkostí. Fasáda je vystavena všem účinkům povětrnostních vlivů, dřevo použité na jednotlivé 
rámy je ze sibiřského modřínu, lepené pro 3. třídu použití, bezbarvě impregnované. Důležitou vlastností 
konstrukce je její snadná rozebíratelnost v případě nutnosti údržby střechy nebo fasády objektu. 

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy ze sádrovláknitých desek systému fermacell.

Strop nad 1. NP má nosnou konstrukci z KVH nosníků o rozměrech 100/240mm a osové vzdálenosti 500mm.

Všechny ostatní konstrukce, tzn. základové konstrukce, podlaha na terénu, stěny 1.PP, strop nad 1.PP, jsou 
navrženy jako monolitické betonové/železobetonové.



Restaurace a penzion

Objekt restaurace s penzionem je navržen rovněž jako dřevostavba. Zde byl zvolen nejběžnější konstrukční 
systém dřevostaveb - rámová konstrukce. Interiérové příčky jsou obdobně jako u vinařského centra 
navrženy z desek Fermacell.

Opláštění je řešeno rovněž stejně jako u vinařství - tzn. větraná fasáda a předsazená dřevěná konstrukce.

5. Energeticky a ekologicky šetrné řešení

Orientace objektů

Už samotný návrh a orientace objektů přispívá k co nejnižší energetické náročnosti. Uzavřené severní 
fasády zajišťují minimální tepelné ztráty a prosklené jižní fasády (izolační trojsklo) naopak solární zisky. 
Jižní fasáda je proti přehřívání v létě chráněna přesahem střechy, který však nebrání působení nízkého 
zimního slunce. Zejména proti letnímu přehřívání jsou navrženy ještě venkovní žaluzie, které se vodorovně 
vysouvají ze stavebního pouzdra ve štítové stěně. Víceúčelový sál, kde se předpokládá časté promítání je 
zvenku stíněn pevnými lamelami a uvnitř navíc textilními roletami.

Vytápění a větrání

K vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo (zemní vrty) země-voda. Vytápěny budou pouze prostory sloužící 
pro návštěvníky, ve výrobních a skladovacích prostorech bude co nejvíce udržováno přirozené klima.

Pro omezení tepelných ztrát větráním je navržen systém nuceného větrání s rekuperací, v létě by však 
mělo být potřebné výměny vzduchu dosaženo v maximální možné míře přirozeným větráním. 

Hospodaření s vodou

Dešťová voda bude pomocí skrytých okapních žlabů sbírána a odváděna do podzemních akumulačních 
nádrží. Následně bude využívána jako užitková voda např. ke splachování WC.

Odpadní vody budou čištěny v kořenové čistírně odpadních vod, která využívá k filtraci přirozeného 
spádu terénu.  Posledním stupněm bude jezírko s přečištěnou vodou. Odtud bude voda odváděna do vod 
povrchových.  Čistička by měla mít i edukativní funkci a měla by seznamovat návštěvníky s koloběhem vody 
v přírodě.


