
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Průvodní zpráva 

Popis lokality 

Vytyčené území se nachází na kraji obce Jaroslavice v jihomoravském kraji blízko hranic s 

Rakouskem. Tato lokalita je výjimečná svojí vinařskou tradicí, parcela samotná ukončuje jednu ze 

sklepních uliček a její historie je odedávna spjatá s vínem. V minulosti se zde také díky sprašovému 

podloží nacházela cihelna, jejíž činnost postupem času výrazně změnila ráz krajiny. Díky terénním 

zlomům, které po cihelně zůstaly, je parcela ve svém okolí jedinečná. Na jižní straně pozemku se nachází 

bažantnice o rozloze cca 30Ha, která je ale v současné době neudržovaná, vytváří přírodní bariéru. Na 

pozemku se také nachází dvě výchovny bažantů, u kterých je nařízena demolice. Jediným dalším 

objektem na pozemku je dům majitelů, který slouží i jako degustační prostory a garáž pro techniku, svým 

objemem je pro tyto funkce nedostačující. V blízkosti parcely protéká potok Daníž, jehož koryto ale v létě 

vysychá a není tedy využitelný jako zdroj vody. Významným vodním dílem je Jaroslavický rybník. Okolím 

Jaroslavic prochází také několik cyklostezek, včetně trasy Eurovelo. Vesnice je dopravně obsluhována 

silnicí druhé třídy. Z veřejné dopravy je ve vesnici pouze zastávka autobusu. Horší dopravní dostupnost je 

zapříčiněna lokalitou na hranicích s Rakouskem. Mezi hlavní památky patří Jaroslavický zámek a kostel. 

Mezi důležitá města v okolí patří Znojmo a za hranicemi Laa an der Thaya. 

Urbnistické řešení 

 

Významným prvkem parcely je terénní zlom, který vytváří její genius loci. V prostoru nad zlomem se 

nachází úrodná část pozemku, již v minulosti využívaná jako vinice. Kontrastem k této části pozemku je 

jeho spodní chladnější část tvořená antropozemí a oddělená bažantnicí. Mým záměrem bylo vytvořit 

dům na rozhraní, jediném místě mezi sklepní uličkou a zlomem, kterým se dá volně projít do horní části 

pozemku. Tento objekt vytváří přirozené pokračování zlomu, zároveň však již při příjezdu působí 

průchodně, naskýtá pohled na vinice nad ním. Vzhledem k umístění objektu je z něj dobrý rozhled po 

celé parcele. Objekt je umístěn do přímého kontaktu s vinicemi, návštěvníci jsou tak obohaceni o přímý 

kontakt, díky zeleným střechám stavba přirozeně zarůstá do svého okolí Blízkost nových vinic je také 

výhodná z logistických důvodů. Ubytovací část objektu se nachází na kraji parcely, která svým umístěním 

poskytuje přirozený klid. 

Architektonické řešení 

Základní modulem objektu jsou krychle vyrůstající z terénu a přirozeně doplňující terénní zlom, části 

stavby v úrovni terénu přispívají k jejímu splynutí a vytvoření přirozeného přechodu. Objekt je obložen 

dřevěným laťováním, které se svojí barvou a podélným charakterem přibližuje k hmotě zlomu a zapadá 

do krajiny. Horní patro hlavní budovy slouží z větší části k degustaci, je z většiny prosklené a tak 

umožňuje dokonalý výhled na vinice a okolí, v degustační místnosti se nachází také průhled do sudového 

sklepa. Spodní část stavby je naopak zapuštěna do terénu, což pomáhá udržovat stálou teplotu 

potřebnou pro výrobu vína. Celá stavba je navržena tak, aby ji bylo možné vybudovat postupně podle 

možností a požadavků v pořadí garáž a sklad nářadí, výrobní část, degustační prostory a ubytovací část. 



Dispoziční řešení 

Garáž se skladem nástrojů je umístěna u terénního zlomu, tvoří tak jeho ukončení a zároveň průjezd 

na horní vinice. Ze zastřešené části s lisem, mlýnkem a filtrem se výroba přesouvá samospádem do 

tankové haly (20x2000l tanky) v spodní části stavby. Z té jsou přístupné zbylé části výroby - lahvovna, 

sklad lahví (kapacita 35000 lahví) s výdejem, sklep se sudy a archiv. Ve vstupu do budovy se nachází 

obchod, ze kterého se schodištěm vstupuje do degustační části. ta je vytvořena pro kapacitu 50 lidí s 

hygienickým zázemím. Ubytovací zázemí pro 50 lidí je odděleno od zbytku stavby v klidné části pozemku. 

Nachází se zde 11 pokojů s různou kapacitou, jeden z pokojů je navržen jako bezbariérový. Na pozemku 

je také umístěno 10 parkovacích míst pro automobil a parkovací místo pro autobus. 

Technické řešení 

Stěnový konstrukční systém z liaporbetonu vytváří stálé vnitřní prostředí a zároveň poskytuje 

základní tepelnou izolaci objektu. Obvodové stěny jsou tvořeny větranou fasádou s izolací z minerální 

vaty a dřevěným obložením. Podzemní části objektu jsou obloženy EPS a dostatečnou hydroizolací. 

Vnitřní příčky jsou lehké sádrokartonové. Přirozené stínění objektu vytváří dřevěné pergoly vystupující z 

obložení, pro dodatečné stínění je instalován systém vnějších rolet. Okna v objektu jsou vybavena 

izolačním trojsklem. Voda z horních střech je využívána k retenci. Hlavními zdroji energie jsou 

fotovoltaické panely a povrchové tepelné čerpadlo země vzduch. O stálou teplotu a vlhkost se stará 

systém vzduchotechniky. Ubytovací prostory mají vlastní technickou místnost. 


