
 



 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

STAVBA V KRAJINĚ – WINERY, STRACHOTÍN 

Navržené vinařství se nachází v blízkosti obce Strachotín na Jižní Moravě. Parcela na níž je objekt 

umístěn,  je ze severu obklopena vinicemi a na jižní straně se prudce svažuje k prostřední nádrži 

vodního díla Nové Mlýny. Součástí vinařství je kromě samotné výroby, prodeje a degustace vína, 

také restaurace s ubytováním a wellness s celoročním provozem.   

 

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Idea návrhu je založena na výhledech do okolní krajiny. Objekt je osazen na hranu svahu a jeho 

strmosti využívá – i podzemní podlaží se otevírá směrem na jih a umožňuje výhled na celou Pálavu 

- na vodní plochu i Pavlovské vrchy. Hlavní příjezd k objektu je ze severní strany a vede mezi 

vinicemi. Propojení mezi vodní plochou, kolem jejíhož břehu vede cyklostezka, a navrženým 

objektem vinařství je zprostředkováno pěší stezkou, na níž se nachází i odpočinkové plochy. Na 

břehu je také navržen objekt se sezónním občerstvením pro cyklisty a turisty, mini půjčovna kol a 

půjčovna loděk. Cyklisté se mohou k objektu vinařství dostat z několika různých směrů – buď 

přímo na kole nebo vést kolo po pěší stezce. 

Půdorysný tvar objektu v části, v níž se nachází ubytování, kopíruje vrstevnici, další části jsou pak 

pootočeny hlouběji do svahu tak, aby podzemní podlaží v objektu vinařství bylo co nejvíce 

chráněno zeminou, z důvodu nejsnadnějšího zajištění co nejlepších podmínek pro výrobu, zrání i 

skladování vína – lépe udržitelná stálá teplota i vlhkost. Půdorysný tvar terasy vychází z výhledu 

na Pálavské vrchy.  

Výškové uspořádání odpovídá jak provozním požadavkům – budova vinařství musí být vyšší 

z důvodu skladování strojů a techniky a zároveň je výroba vína i hlavní funkcí celého objektu. 

Severní fasáda má co nejmenší možnou plochu s minimálními otvory, naopak výška objektu se 

v rozích terasy zvedá – jižní fasáda má větší plochu a s okolím je propojena velkými prosklenými 

plochami. 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je dle funkcí členěn na čtyři části – vinařství, restauraci, ubytování a wellness. Vstupy pro 

návštěvníky jsou z terasy. Zaměstnanci vinařství vstupují do objektu z východní části, kde se 

nachází pracovní dvůr. Vstup pro zaměstnance restaurace a wellness se nachází 

v severozápadním rohu objektu. 



Část objektu, ve které se nachází vinařství je samostatný provozní celek, který je dvoupodlažní a 

v nejvyšší části třípodlažní. V podzemním podlaží, které je téměř celé pod úrovní terénu, se 

nacházejí prostory pro výrobu vína, zrání, lahvování i skladování lahvovaného vína. V prvním 

nadzemním podlaží je prostor pro zpracování vína, sklad strojů a techniky pro obhospodařování 

vinic, zázemí zaměstnanců, prodejna vína se skladem a degustační místnost s hygienickým 

zázemím pro návštěvníky. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází další degustační místnost s 

hygienickým zázemím pro návštěvníky, která poskytuje více soukromí (menší okenní otvor = 

menší vizuální propojenost s terasou) než degustační místnost v nižším podlaží. Proto je tato 

místnost vhodná také k pořádání různých seminářů, teambuildingů, someliérských kurzů, 

menších oslav, atd… 

Prostory, které jsou určeny návštěvníkům, jsou orientovány na jih a do prostoru terasy 

(jihozápad), kam se otevírají velkými prosklenými plochami, které umožňují jednak vizuální 

propojení s děním na terase a nádherné výhledy do okolí, ale také pasivní zisk tepla ze slunečního 

záření v zimním období. 

Ve druhé části objektu, se v prvním nadzemním podlaží nachází odbytové plochy restaurace se 

salónkem, který je možné posuvnými příčkami propojit s hlavní odbytovou plochou a vytvořit tak 

velký sál pro svatby, oslavy, konference, atd… Dále se zde nachází hygienické zázemí pro 

návštěvníky, prostor pro úschovu kol, kuchyně, sklady, zázemí zaměstnanců a kancelář a recepce 

pro ubytované a návštěvníky wellness. V podzemním podlaží je pod prostory restaurace navrženo 

ubytování v šesti pokojích pro dvě osoby, z nichž jeden je bezbariérový, dále technická místnost 

,prádelna se skladem prádla, zázemí pro zaměstnance wellness, místnosti se zábaly a koupelemi 

a šatny pro návštěvníky. V prostoru pod terasou je umístěn hlavní provoz wellness – bazén, vířivý 

bazén, sauna, ochlazovna, lehárna, privátní vířivka, a hygienické zázemí pro návštěvníky. Toto 

podzemní podlaží využívá prudce svažitého terénu, takže jsou všechny pokoje i wellness vizuálně 

propojeny s okolím velkými prosklenými plochami zajišťujícími výhled, zároveň umožňující pasivní 

zisky tepla. 

Prostory určené k pobytu návštěvníků jsou opět orientovány na jih, v případě restaurace i do 

prostoru terasy. Provozní místnosti a technické zázemí jsou situovány do severní části objektu a 

do prostor bez výhledů. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je založen na železobetonové základové desce. Svislé i horizontální nosné konstrukce 

celého objektu jsou monolitické železobetonové.  Vnitřní příčky jsou vyzděny z pórobetonových 

tvárnic. Plášť budovy včetně střešní konstrukce je zateplen izolací z extrudovaného polystyrenu.  



Fasádu objektu tvoří pohledový beton s motivem horizontálního členění.  Fasády, které jsou 

orientovány směrem na terasu, jsou provětrávané s dřevěným obkladem. Střešní plášť je 

z vodostavebního betonu. 

Objekt sezónního občerstvení u vody je navržen jako dřevostavba. 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Použití betonu na fasádě i na střeše vytváří z objektu jednolitý celek – krystal. Tento pohledový 

beton se objevuje na “vnějších“ fasádách,  zatímco fasády, které jsou orientovány do prostorů, 

které jsou určeny k  pohybu a převážně pobytu lidí – terasa a lodžie, jsou obloženy dřevem. Beton 

působí navenek trochu chladně, zatímco dřevo naopak teple a vytváří příjemný pocit útulna. 

Stejný princip je využit v interiérech, které slouží k pobytu návštěvníků, kteří by se zde měli cítit co 

nejpříjemněji, proto je zde použito dřevo v kombinaci se světlými barvami. 

 

 

 


