
:=73/c�9h)2f�8)',2-'/c�:�&62i
&623�92-:)67-8=�3*�8)',2303+=

*%/908%�%6',-8)/896=
*%'908=�3*�%6',-8)'896)

g78%:�2%:6,3:e2f
()4%681)28�3*�()7-+2

:-2-h2f�1%.)6�:�.%6370%:-'f',
;-2)�*%6178)%(�-2�.%6370%:-')

&%/%0ej7/e�46e')
&%',)036�7�8,)7-7

%9836�46e')
%98,36

1EVXMR�7E^EQE

:)(39'f�46e')
794)6:-736

-RK��EVGL��&EVFSVE�4SRI�SZd��4L�(�

&623�����



)DNXOWD�DUFKLWHNWXU\��9\VRNc�XoHQd�WHFKQLFNc�Y�%UQp���3Rrdod������������������%UQR

�

=DGbQd�EDNDObgVNc�SUbFH

ndVOR�SUbFH� )$�%$.���������
�

iVWDY� iVWDY�QDYUKRYbQd
�

6WXGHQW� 0DUWLQ�6D]DPD
�

6WXGLMQd�SURJUDP� $UFKLWHNWXUD�D�XUEDQLVPXV
�

6WXGLMQd�RERU� $UFKLWHNWXUD
�

9HGRXFd�SUbFH� ,QJ��DUFK��%DUERUD�3RQHeRYb��3K�'�
�

$NDGHPLFNm�URN� �������
�
�
1b]HY�EDNDObgVNc�SUbFH�

9LQLoQd�PDMHU�Y�-DURVODYLFdFK

=DGbQd�EDNDObgVNc�SUbFH�

5R]NUmYbQd�D�REQRYD�KRGQRW�NXOWXUQd�NUDMLQ\�-DURVODYLFND��nbVWHoQp�Y\XldYDQm�DUHbO�EmYDOc�UR]VbKOc
FLKHOQ\��7cPD�QRYmFK�DUFKLWHNWRQLFNmFK�IRUHP�Y�SRVWLQGXVWULbOQd�NUDMLQp��$QDOm]D�SURVWRURWYRUQmFK
SUYNu�D�YD]HE�Y�NUDMLQp��6WUDWHJLH�REQRY\�YH�Y]WDKX�DUHbO�f�VdGOR�D�VdGOR�f�NUDMLQD�
&dOHP�SUbFH�MH�Y\SUDFRYDW�DUFKLWHNWRQLFNm�QbYUK�YLQLoQdKR�PDMHUX��UR]OHKOc�YLQDrVNc�XVHGORVWL��Y�DUHbOX
EmYDOc�-DURVODYLFNc�FLKHOQ\��$UHbO�MH�GQHV�obVWHoQp�Y\XldYbQ�PDOmP�URGLQQmP�YLQDrVWYdP��6WDYHEQd
SURJUDP �EXGH �NURPp �YODVWQdKR �YLQDrVNcKR �SURYR]X ��SRNUmYDMdFdKR �SURGXNFL �FFD ����� �KD �YLQLF�
REVDKRYDW�GHJXVWDoQd�D�VSROHoHQVNc�SURVWRU\��XE\WRYbQd�D�VWUDYRYbQd�SUR�QHMPcQp����RVRE�D�GDOkd
IXQNFH�GOH�YROE\�VWXGHQWD��'uUD]�EXGH�NODGHQ�QD�rHkHQd�MHGQRWOLYmFK�SURYR]u�YH�Y]WDKX�NH�VSHFLILFNc
NUDMLQp�-DURVODYLFND�L�YODVWQdKR�SRVWLQGXVWULbOQdKR�DUHbOX�

5R]VDK�JUDILFNfFK�SUDFd�

7HRUHWLFNb�YmFKRGLVND�
$QDOm]\�PdVWD��9ODVWQd�VWUDWHJLH���.RQFHSW
3RGUREQb�GRNXPHQWDFH�
6LWXDFH�kLUkdFK�Y]WDKu��6LWXDFH���������������
&KDUDNWHULVWLFNm�rH]�e]HPdP���������������
3uGRU\V\���������������YoHWQp�OHJHQG\�PdVWQRVWd�D�YmND]X�YmPpU
&KDUDNWHULVWLFNc�rH]\��SRKOHG\��������������
'HWDLO������f����
3HUVSHNWLYD���$[RQRPHWULH��H[WHULcU��LQWHULcU�
$UFKLWHNWRQLFNm�PRGHO��3UuYRGQd�]SUbYD

6H]QDP�OLWHUDWXU\�



)DNXOWD�DUFKLWHNWXU\��9\VRNc�XoHQd�WHFKQLFNc�Y�%UQp���3Rrdod������������������%UQR

&h/(.��9��D�NRO���.UDMLQD�D�UHYROXFH��0DOb�VNbOD������

125%(5*�6&+8/=��&K���*HQLXV�ORFL��'RNRrbQ������

6WDYHEQd�]bNRQ�����������6E����SURY��Y\KO������������6E������������6E��D����������6E��

1(8)(57��(���1(8)(57��3��1DYUKRYbQd�VWDYHE��&RQVXOWLQYHVW�������

)52/(&��9���32j9gq��-��D�NRO���9LQRKUDGQLFWYd��%UQR�������

0$786=.29g��-���.29gqt��9���9LQRKUDGQLFNc�VWDYE\�QD�0RUDYp��jODSDQLFH�������

0$5.(/��0���'pMLQ\�-DURVODYLF��-DURVODYLFH�����

321(j29g��%��)25(71h.��M���$WODV�]HOHQmFK�VWDYHE���VRXoDVQb�XGUlLWHOQb�DUFKLWHNWXUD��987�)$�
�����

0,.jhn(.��3���6XGHWVNb�SRXs�DQHE�:DOGJDQJ��'RNRrbQ������

�
�

7HUPdQ�]DGbQd�EDNDObgVNc�SUbFH�����������
7HUPdQ�RGHY]GbQd�EDNDObgVNc�SUbFH����������

%DNDObrVNb�SUbFH�VH�RGHY]GbYb�Y�UR]VDKX�VWDQRYHQcP�YHGRXFdP�SUbFH��VRXoDVQp�VH�RGHY]GbYb���YmVWDYQd�SDQHO�IRUPbWX�%�
D�EDNDObrVNb�SUbFH�Y�HOHNWURQLFNc�SRGREp�

�

� � � � � � �

�
0DUWLQ�6D]DPD
VWXGHQW�ND� �

,QJ��DUFK��%DUERUD�3RQHkRYb��3K�'�
YHGRXFd�SUbFH �

GRF��,QJ��DUFK��-DQ�+UXEm��&6F�
YHGRXFd�eVWDYX �

�

� � � � � � �

� 9�%UQp�GQH���������� � � �
GRF��,QJ��DUFK��-DQ�+UXEm��&6F�

GpNDQ �



Navrhované území je velmi výrazně poznamenáno dřívějším využitím cihelny. těžení 
materiálu probíhalo nekontrolovaně a zanechalo za sebou kus krajiny, který by se bez 
opětovného zásahu člověka přetvářel do přirozené podoby velmi dlouho. 

Zpracování návrhu celého pozemku obnáší především vyřešení kritických míst lomu, 
která jsou nestabilní a nebezpečná. Tento problém řeším terasováním a to v poměru 
1:1,5 až 1:2. Budova výroby a prodeje vína s degustační místností je umístěna do 
východní části pozemku. Jsou zde vhodné terénní podmínky pro výrobní část a příjemné 
výhledy na budoucí vinice. Umístění výroby navazuje na zástavbu obce a je také zvoleno 
z důvodu zachování soukromí rodiny majitele, jejichž dům se nachází v západní části 
pozemku. Ubytování návštěvníků je řešeno menšími stavbami, které jsou umístěny v 
blízkosti výroby. V severní části pozemku proběhne výsadba vinic a jižní, odtěžená část, 
bude využita pro domácí zemědělství podle principů permkultury. Vzniklé terasy budou 
osazeny ovocnými stromy a drobnými keři, které napomáhají zpevnění svahu. 
Hlavní budova je výškově rozdělena na výrobní a nárazovou zónu. Nadzemní budova 
pro zákazníky je rozdělena do dvou hmot, které vytváří venkovní pobytový prostor s 
výhledem na vinice. Budovy se svým zkoseným půdorysem otevírají do dvou stran a 
tvoří pomyslný vstup na pozemek. Obchod je natočen na příjezdovou cestu a 
degustační místnost poskytuje výhled na vinice. Z degustační místnosti je průhled do 
prostor s barikovými sudy a tyto prostory jsou propojeny schodištěm. 

Výrobní patro je ze tří stran zanořeno do terénu, z důvodu dosažení stálé teploty pro 
skaldování vína. Dispozičně odpovídá výrobnímu procesu:  
 -Příjem hroznů - probíhá ve venkovní zastřešené části z důvodu vzniku velkého 
množství  odpoadu - třídění 
 -lisovna - mačkání, lisování 
 -tankovna - školení a zrání vína 
 -lahvovna- z tanků do lahví 
 -sklad vína v lahvích-  
 -archiv- uskladnění vína přes několik sezón 
 -etiketování- sklad hotových výrobků v klimatizované místnosti 

Obě patra jsou propojena shodištěm a nákladním výtahem z lahvovny do prostoru pro 
zaměstnance v nadzemním patře pro zásobování obchodu a dále nákladním výtahem 
do kuchyňky a schodištěm ze sudovny do degustace. 
    
Pro zachování přiměřené velikosti stavby, je ubytování pro návštěvníky rozděleno do 
menších objektů, ty jsou rozděleny do tří skupin podle komfortu a kapacity a to: 
-pro 4 lidi, pouze s vlastní koupelnou, která svými rozměry odpovídá požadavkům pro 
bezbariérový přístup 
-pro 4 lidi, s vlastní koupelnou a kuchyňkou, kde spací část se nachází v druhém patře, 
které je propjeno s obývacím prostorem. 
-pro 8 lidí,  vlastní koupelnou, kuchyní, dvěma ložnicemi a otevřeným prostorem pro 
spaní v druhém patře propojeném s velkým obýcvacím pokojem 



Tyto chatky mají čtvercový půdorys, který umožňuje libovolné natočení na terénu a lze 
tak vytvářet různá uskupení s vhodnými výhledy na pozemek. 

Hlavní budova je rozdělena také konstrukčně: 
výrobní, podzemní část je železobetonová konstrukce stěnového systému, na které je 
posazena lehká dřevostaba. Tyto materiály korespondují s funkční náplní jednotlivých 
budov. Výrobní budova je navržena se základovými pasy, avšak přesné dimenze by se 
počítaly až po geologickém průzkumu. Chatky, stejně jako budova pro obchod a 
degustaci, jsou také navrženy jako dřevostavby, jedná se o systém novatop, který 
prefabrikuje jednotlivé díly a na místě je pak montáž velmi rychlá. Chatky jsou založeny 
na pilotech. 

celková plocha pozemku zastavěná plocha 
hrubá podlažní plocha PP hrubá podlažní plocha NP celková hrubá podlažní plocha 
obestavěný prostor PP obestavěný prostor NP celkový obestavěný prostor 
předpokládaná cena. 

Tabulka bilancí 

celková plocha pozemku  26 955 m2  

zastavěná plocha   1224,7 m2  

hrubá podlažní plocha PP   1024,7 m2  

hrubá podlažní plocha NP   730,0 m2  

celková hrubá podlažní plocha  1754,7 m2  

obestavěný prostor PP   3652,0 m3  

obestavěný prostor NP  3923,0 m3  

celkový obestavěný prostor  7575,0 m3  

předpokládaná cena    42 450 000 Kč  

počet parkovacích 

a odstavných stání (ZTP + ZTPP) 23 + 2 


