
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ARCHITEKTURY
FACULTY OF ARCHITECTURE

ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ
DEPARTMENT OF DESIGN

VINIČNÍ MAJER V JAROSLAVICÍCH
WINE FARMSTEAD IN JAROSLAVICE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Lucie Mrlinová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

BRNO 2016



Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce

Číslo práce: FA-BAK0039/2015
 

Ústav: Ústav navrhování
 

Studentka: Lucie Mrlinová
 

Studijní program: Architektura a urbanismus
 

Studijní obor: Architektura
 

Vedoucí práce: Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2015/16
 
 
Název bakalářské práce:

Viniční majer v Jaroslavicích

Zadání bakalářské práce:

Rozkrývání a obnova hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka. Částečně využívaný areál bývalé rozsáhlé
cihelny. Téma nových architektonických forem v postindustriální krajině. Analýza prostorotvorných
prvků a vazeb v krajině. Strategie obnovy ve vztahu areál – sídlo a sídlo – krajina.
Cílem práce je vypracovat architektonický návrh viničního majeru (rozlehlé vinařské usedlosti) v areálu
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.

Rozsah grafických prací:

Teoretická východiska:
Analýzy místa, Vlastní strategie / Koncept
Podrobná dokumentace:
Situace širších vztahů, Situace 1:1000 / 1:500
Charakteristický řez územím 1:1000 / 1:500
Půdorysy 1:200 / 1:100 včetně legendy místností a výkazu výměr
Charakteristické řezy, pohledy 1:200 / 1:100
Detail 1:50 – 1:1
Perspektiva / Axonometrie (exteriér, interiér)
Architektonický model, Průvodní zpráva

Seznam literatury:



Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno

CÍLEK, V. a kol.: Krajina a revoluce. Malá skála, 2005

NORBERG-SCHULZ, Ch.: Genius loci. Dokořán, 2010

Stavební zákon (183/2006 Sb.), prov. vyhl. (501/2006 Sb., 268/2009 Sb, a 398/2009 Sb.)

NEUFERT, E., NEUFERT, P: Navrhování staveb, Consultinvest, 2000.

FROLEC, V., POŠVÁŘ, J. a kol.: Vinohradnictví. Brno, 1973.

MATUSZKOVÁ, J., KOVÁŘŮ, V.: Vinohradnické stavby na Moravě. Šlapanice, 2004.

MARKEL, M.: Dějiny Jaroslavic. Jaroslavice 2006

PONEŠOVÁ, B.,FORETNÍK, j.: Atlas zelených staveb - současná udržitelná architektura. VUT FA,
2012.

MIKŠÍČEK, P.: Sudetská pouť aneb Waldgang. Dokořán, 2005

 
 

Termín zadání bakalářské práce: 15.2.2016
Termín odevzdání bakalářské práce: 9.5.2016

Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu B1
a bakalářská práce v elektronické podobě.

 

       

 
Lucie Mrlinová

student(ka)  
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

vedoucí práce  
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 15.2.2016    
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

děkan  



Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 

2. Východiska/strategie/koncept 

3. Urbanistické řešení 

4. Architektonické a provozní řešení 

5. Stavebně-technické řešení 

 

1. Identifikační údaje 

SKRYTÝ V TERASÁCH 

Bakalářská práce 2015/2016 – Viniční majer v Jaroslavicích 

2. Východiska/strategie/koncept 

Předmětem této bakalářské práce je návrh vinařství v jihomoravské obci Jaroslavice.  Zadaná lokalita 

je místem bývalé cihelny. Na pozemku došlo k bezohlednému odtěžení půdy, což způsobilo vznik 

prudkých svahů, na některých místech i kolmých. Tam je půda nepřirozeně obnažená a nechráněná. 

Navíc svahu hrozí eroze. Hliník vidím jako problematickou část, ze které vycházím a přeměňuji 

v dominantu tohoto vinařství. A jedním z nejcitlivějších zásahů je terasování. Na těchto terasách, 

které „obydluji“, je založen můj koncept. Při návrhu se snažím vycházet z původního stavu svahu a 

navázat na pomyslné vrstevnice.  

3. Urbanistické řešení 

Pozemek investora se nachází při západním okraji obce Jaroslavice na konci katastrálního území.  

Na místo vede účelová komunikace, součást sklepní uličky, jejíž novou povrchovou úpravou je mlat. 

Východním směrem se příjezdová cesta napojuje na hlavní pozemní komunikaci a na západ  

na polní cesty, které také vedou do majitelova vinohradu. Převážnou část okolní zástavby tvoří vinné 

sklepy. V blízkosti pozemku je pouze budova bývalé hájovny, která dnes plní funkci bydlení.  

Z původního areálu cihelny zůstala zachována pouze malá stavba na jižní straně pozemku. Tu majitel 

zamýšlí využít pro své trvalé bydlení. S čímž návrh počítá. Nové dvě budovy vinařství jsou integrovány 

do teras, do nového krajinného prvku, který v prostoru vytváří přírodní amfiteátr. Na východním 

okraji pozemku jsou navrženy dvě parkovací plochy pro osobní automobily a jeden autobus. Na ně 

navazují dvě mlatem zpevněné cestičky pro pěší, vedoucí k vinařství. V místě jejich propojení je 

zpevněná trojúhelníková plocha. Od parkoviště vede také hliněná vyšlapaná pěšina, lemující okraj 

pozemku, která se napojuje na polní cestu, kterou majitel odkoupil od obce. Parkování pro 

hendikepované umožňuje zpevněný prostor před hlavní budovou. 

Novou tvář získává zeleň. Je navržen nový koncept - anglického parku. Zahrada plynule přechází 

v lesík, který lemuje stávající komunikaci. Soukromí rodinného domu zajišťují remízky a ovocný sad. 

Východní část pozemku uzavírá stávající vinice. Opětovné založení vinice je naplánováno na severní 

straně pozemku, kde se dřív rozprostíral vinohrad. Vinice navazuje na terasy a pokračuje na východ, 

kde pozemek uzavírá meruňkový sad. 



4. Architektonické a provozní řešení 

Na pozemku jsou navrženy dvě budovy – hlavní budova a budova pro ubytování. Kromě jižních fasád 

jsou zasypány zeminou. To taky zajišťuje vhodné klimatické podmínky pro výrobu a zrání vína. Fasáda 

je z barevného železobetonu s pigmentem na bázi červeného oxidu železa. Vinařství poskytuje 

ubytování pro celkem padesát lidí. 

Hlavní budova 

Hlavní budovu tvoří dvě nadzemní podlaží. V prvním podlaží je umístěna výroba, skladování, zázemí 

budovy a prodejna. Ve druhém podlaží je umístěna degustace a ubytování. Všechna posuvná vrata se 

barevně shodují s barvou fasády. Výraz fasády diferencuje rozdílné funkce budovy.   

1 NP 

Přístup do 1 NP je z jižní strany přímo z upraveného terénu. Lineární fasádu narušují tři zálivy. 

První záliv je vstupem do výroby. Druhý navazuje na skladování a slouží pro expedici. Třetí je 

vstupem do prodejny, která je propojena s 2 NP pomocí dvouramenného schodiště. 

2NP 

Přístup do 2 NP je pomocí venkovního přímého schodiště, pomocí vnitřního schodiště 

z prostoru prodejny nebo po venkovní rampě přizpůsobené také pro hendikepované. První 

část tvoří prostor pro degustaci s kapacitou padesáti lidí. V přípravně jídel je umístěn jídelní 

výtah, který je propojen s kuchyní v 1 NP. Degustace navazuje na dřevěnou terasu. S okolím 

je propojena prosklením. Druhou část představuje ubytování o šesti pokojích po třech lidech. 

S tím, že každé dva pokoje mají společné zádveří a koupelnu. Poslední pokoj je přizpůsoben 

pro dva hendikepované. 

Budova pro ubytování 

Jde o jednopodlažní stavbu s deseti pokoji pro tři. Dva pokoje mají vždy společné zádveří a koupelnu. 

Vstup je z jižní strany. Fasáda se shoduje s fasádou ubytovací části v 2 NP hlavní budovy. 

5. Stavebně-technické řešení 

Budovy vinařství jsou opěrnými zdmi svahu a jsou založeny na rostlém terénu. Výstavbu tvoří dvě 

fáze. První je výstavba vinařských budov a druhou tvoří následné zasypání zeminou, která je získána  

z terénních úprav na svahu. Práce na terasách se provádí odejmutím zeminy a následujícím 

dosypáním před patu hliníku v minimálním poměru 1:1 nebo zasypáním budov. Hlavní budova je 

umístěna v nejkritičtějším místě svahu, kde je sklon devadesát stupňů. Budovy jsou založeny  

na základových pasech do nezámrzné hloubky 1000 mm pod upraveným terénem. Konstrukční 

systém tvoří železobetonové nosné stěny a průvlaky o tloušťce 300 mm, stropy jsou monolitické 

železobetonové trámové s jednosměrně vyztuženou deskou. Celý objekt je zateplen izolací o tloušťce 

150 mm. Okenní otvory jsou zaskleny tepelně izolačním trojsklem. Okenní rámy jsou navrženy 

hliníkové s černým nátěrem. Vertikální komunikace mezi podlažími hlavní budovy je řešena 

venkovním železobetonovým schodištěm s dřevěným obkladem a vnitřním dřevěným schodištěm 

vetknutým do nosné konstrukce. Splaškové vody budou sváděny do jímky s nutností vyvážení. 

 



Tabulka bilancí 

 Celková plocha pozemku     83 900 m2 

 Zastavěná plocha staveb     1050 m2 

 Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží   1202 m2 

 Celková hrubá podlažní plocha     1202 m2 

 Obestavěný prostor nadzemních podlaží   5399 m3 

 Celkový obestavěný prostor     5399 m3 

 Předpokládaná cena      31 721 302 Kč 

 Počet parkovacích míst      23 

2 pro osoby ZTP-ZTPP 


