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1. identifikační údaje

 Vinařský majer v Jaroslavicích

2. urbanistické řešení

 Řešeným územím je pozemek manželů Markelových o rozloze přibližně 6,5 
ha. Nachází se na okraji zástavby obce Jaroslavice mezi zalesněnou částí bývalé 
zámecké bažantnice a zemědělsky obdělávanými poli vinic (z části vlastních). 
Hlavní myšlenkou pro řešení vinařství bylo jeho zasazení do krajiny a vytvoření vinař-
ství, které bude rodinným podnikem. Objekty vinařství tvoří kompaktní „hospodář-
ský“ dvůr (majer) na pravoúhlém prostoru a navazují na stávající dům, který se  jako 
jediný zachoval ze stavby cihelny a stává se rodinným domem majitelů. Jednotlivé 
provozy jsou umístěny zejména s ohledem na plynulost výroby a návaznost vlast-
ních vinic. Část pro ubytování návštěvníků je orientována směrem do krajiny, aby i 
přes blízkost bylo zajištěno soukromí rodiny. Středobodem vnitřního dvora se stává 
degustační místnost/místo pro stravování sloužící k setkávání majitelů, návštěvníků 
se samotným vínem. 

 Pro oddělení provozu vinařství a pohodlí návštěvníků jsou na stávající cestu 
navázány 2 obslužné komunikace – pro návštěvníky:ze směru příjezdu od centra 
obcek k parkování za výrobní částí; a pro techniku: z opačné strany majeru, pro nej-
kratší a nejideálnější svoz hroznů a techniky z vinic (druhá část vinic Markelů se 
nachází asi  2km cestou kolem bažantnice).

 Část pozemku při stávajícím domu je rovinného charakteru, tedy ideální k 
vytvoření prostoru dvora v jedné úrovni ploch a zajištění bezbariérových přístupů 
do jednotlivých budov.  Zároveň při řešení bez podzemních částí objektů je nutná 
jen munimální úprava terénu. Pozemek je v horní části využit pro navýšení kapacity 
vinic. Ve zbylé, rozsáhlé ploše je možné založení ovocných sadů – jabloní, švestek, 
rakytníkových keřů či rozšíření počtu mandloní. 

 Celý soubor objektů tvoří kompaktní celek, přesto je díky oddělení jednotli-
vých provozů možné výstavbu etapizovat dle priority pro rozvoj vinařství jako tako-
vého. Tedy hlavní je výrobní a skladovací část, degustace a ubytování může být 
doplněno při postupném rozvoji podniku. 

3. architektonické řešení

 Klidné prostředí v přírodě jižní moravy je ideálním místem pro spojení 
návštěvy rodinného vinařství s odpočinkem. Návrh se snaží o nejvýhodnější spojení 
provozu podnikání s využitím místa pro bydlení.

 Díky možnosti etapizace výstavby mohou majitelé optimálně investovat a 
rozvíjet soubor do konečného celku. Všechny objekty tvarově vychází ze stávajícího 
domu, dřevěné opláštění všechny objekty sjednocuje do celkově jednoduchých 
hmot rozčleněných dřevěnými dílci. Celkově by vinařství mělo, díky přírodnímu ma-
teriálu stárnoucímu postupně s okolím, zapadat do krajiny a nerušit jedinečnost 
tohoto místa.



4. stavební řešení
 
 Nosnou konstrukci výrobní a skladovací části tvoří železobetonová monolito-
vá konstrukce, kterou není potřeba z interiéru dále upravovat. U výroby je, na rozdíl 
od skladu techniky, zapotřebí dostatečná izolační části, pro snížení nákladů na 
chlazení skladovacích prostor a prostor pro kvasné tanky. U třetiny objektu je také 
z tohoto důvodu snížen strop. Vnější část fasády tvoří dřevěné obložení, které má 
také funkci celkově sjednocujícího prvku všech budov. Ubytovací část je tvořena 
příčným zděným systémem, který je vhodnější pro danou funkci. Degustační pro-
stor je tvořen ocelovými sloupy v rozpětí cca 2700mm (ve vnitřním prstenci 
3500mm) vynášejícími železobetonovou desku se světlíkem. Asi třetina prosklené-
ho pláště je  vyplněna zdivem - v části sociálních zařízení. 
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