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VINIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – MINULOST – BUDOUCNOST 
 
    Pěstování a zpracování vinné révy je z hlediska materiální i duchovní kultury venkova 
zcela svébytný fenomén. Specifický způsob pěstování vytvořil obraz vinorodé krajiny            
a struktura vinohradských staveb ovlivnila i podobu vesnic ve vinařských  oblastech i životní 
styl regionů včetně projevů lidového umění a folklóru. Vinné sklepy a lisovny vytváří většinou 
charakteristické vinohradské uličky na okraji obce v blízkosti vinohradů. Jednotlivé objekty 
jsou přizpůsobeny terénním podmínkám a vytváří neuvěřitelné bohatství forem použitím  
rozmanitosti místního materiálu s variacemi architektonických detailů. Nadzemní část tvoří 
většinou lisovny, v podzemní části jsou sklepy, ve kterých víno kvasí a kde je skladováno. 
    Pro naše předky měly viniční stavby mimořádný význam. Byli místem, kde se lidé 
scházeli, aby nejen posoudili úrodu a kvalitu vína, ale debatovali i o aktuálních záležitostech. 

   
Jízda králů a vinohradské búdy ve Vlčnově 

 Ochutnávka vína je dodnes obřadem, kterým se vzdává úcta vinaři k vyrobenému nápoji.  
    Vinařským stavbách byla vždy věnována velká péče a mnohé stavby i celé soubory staveb 
se dochovaly dodnes i s původními výtvarně zpracovanými detaily. Není pochyb o tom, že je 
nutné tyto typické soubory i jednotlivé stavby zachovat, pro budoucí generace, jako 
významné památkové, historické, kulturní i duchovní dědictví. 
    O vinné révě lze říci, že je starší než lidstvo samo. Zbytky této rostliny jsou doložené 
z doby křídy, před 140 miliony let. Nejnovější archeologické průzkumy objevily poblíž čínské 
provincie Henan hliněné nádoby staré 9 000 let se zbytky zkvašeného hroznového nápoje. 
Ve starověku bylo víno pevnou součástí kulturního života [1]. 
    Na  Moravě má vinohradnictví dlouhou tradici, která procházela dobami rozkvětu i úpadku. 
Začátky vinařství spadají do období velkého rozmachu pěstování révy v Pannónii za císaře 
Proba (276-382). K většímu rozšíření vinařství došlo s příchodem křesťanství v období 
Velkomoravské říše. Později tomu napomáhaly i klášterní komunity, zejména z řádu 
Cisterciáků, kteří se usídlili na Velehradě r. 1205. Koncem 15. a začátkem 16. století se 
rychle zvětšovaly plochy moravských vinic a jejich rozmach pokračuje ve druhé polovině 16. 
stol., kdy na Moravu přicházejí Novokřtěnci. Po napoleonských válkách prožívá moravské 
vinohradnictví krizi odbytu vína vyvolanou velkou konkurencí levnými uherskými víny, vlivem 
zrušení celní hranice mezi Uherskem a Rakouskem. Další krize nastává v druhé polovině 19. 
století, kdy byly z Ameriky zavlečeny houbové choroby a révokaz a vinice na Moravě rychle 
mizí. Z celkové plochy vinic na Moravě, která v r. 1678 činila plochu 21.053 ha, je                  
v současné době na Moravě kolem 12 000 ha vinic. 
    V současné době prožívá viniční hospodářství ve světě velkou renesanci. Pěstování vína 
se stává výnosným artiklem. Putování po vinicích a vinařských oblastech je dokonale 
organizováno a nabízí alternativní využití volného času. V rámci rozvoje vinařství se udržují 
specifické folklorní projevy, navštěvují se místa se zachovalou lidovou architekturou.  
    V sousedním západních zemích dosáhl trh v tomto směru již výrazných rozměrů. Vinařské 
oblasti byly zpřístupněny sítí cyklostezek a naučnými stezkami a byla postavena řada nových 



 
6  VINIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

viničních staveb nabízející ochutnání vín i ubytování mezi vinicemi. Pro poskytování 
odborných výkladů jsou k disposici školení průvodci a internetové stránky.  
    Následující obrázky představují realizované stavby některých nových viničních staveb 
v Rakousku. Několik dalších realizací z oblasti Burgenlandu a Steyermarku jsou součástí 
této publikace a jsou zachyceny ve videodokumentu, který je s touto publikací spjat. 

      
Viniční hospodářství Sabathi  v Leutschachu (A)                                      Weingut Hillinger v Jois (A)                

    Příklady ukazují, že navrhování architektury nových viničních staveb, kde se setkávají 
nejmodernější technologie s tradičními postupy, není jednoduchý úkol. Pro jejich navrhování 
jsou příznačné dva rozdílné přístupy. První představuje celosvětový trend využívání moderní 
architektury pro reklamu a image firmy či reklamu mikroregionu. Stavba je pak zpravidla 
umístěna na terénu v exponované poloze. Druhý vychází z historické skromnosti 
venkovského prostředí a vyznačuje se snahou o bezkonfliktní zapojení stavby do krajiny. 
Stavby této koncepce bývají často zcela skryty pod terénem, pouze malá vyčnívající část 
stavby nad povrch  napovídá o jejich existenci. 
    U realizací moderních vinařských objektů se pak dají rozlišit stavby  s patrovou koncepcí, 
nebo stavby na jedné výškové úrovni a to platí i pro stavby pod terénem. Patrová koncepce 
stavby je téměř vždy spjata s gravitačním způsobem výroby vína. 
    Návrh Vinařského centra LOISIUM v rakouském  Langenlois je příkladem realizace 
prvního názoru. Americký architekt Steven Holl, pojal stavbu v americkém velkém stylu. 
„WINE CUBE“ nabízí možnost ubytování mezi vinicemi, poblíž vinných sklepů, které nabízejí 
možnost ochutnávky mnoha druhů vín. Hotel, restaurace, vinárna, konferenční a jednací sály 
jsou umístěny nad terénem, třetina stavby je ponořena do země a propojena tunelem se 
systémem  900 let starých vinných sklepů.  
    Tunel je asi 5m vysoký a asi 90m dlouhý. Je osvětlen vodotěsnými kruhovými okny, kudy 
proudí světlo přes vodní hladinu bazénu nad tunelem. V podzemí je pro návštěvníky 
připraven umělecký program s 11 zastávkami, při nichž jsou seznámeni s celým procesem 
výroby vína.  Záměrem architekta bylo, aby stavba působila na všechny smysly člověka.  
    Stavba byla realizována v letech 2002-2003. U „WINE CUBE“ byl postaven obrovský 
hotelový komplex, který celou záležitost posunuje z polohy šetrné agroturistiky na 
velkokapacitní cestovní ruch. 

  
Vinařské centrum LOISIUM v rakouském  Langenlois  
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    Areál vinařského hospodářství WINERY MANNINCOR v italském Kalternu je příkladem 
druhého názoru. Stavba je zcela skryta pod terénem a  její existenci prozrazují pouze 
osvětlovací tělesa a  nadzemní hlavní vstupní prostory s prodejnou. Tato stavba více 
rozvedena v samostatné kapitole. 

     
Winery Mannincor – Kaltern                                  

    Morava není zatím připravena na tento způsob agroturistiky. Přitom příhraniční spolupráce 
Jižní Moravy se Slovenskem propojující fenomén tradičních  sklípků s kulturou, přírodou       
a s novodobou vinnou  turistikou by byla velmi přínosná. Rozvoj vysoce kvalitního                 
a udržitelného turistického ruchu, by se promítl i do ostatních sektorů jako jsou řemesla, 
obchod, služby obyvatelstvu a promítl by se i do zvýšení přitažlivosti venkovského prostoru 
pro veřejnost i investory.  
    Můžeme předpokládat, že i na moravském i slovenském venkově, přes mnohé problémy 
současného zemědělství, se pěstování vína stane lukrativní příležitostí výdělku podporující 
sociální a ekonomický rozvoj regionu. Tento rozvoj však nemůže vést k chybným krokům.  
    Přestože, požadavky na fungování nových viničních staveb budou odlišné od požadavků  
na tradiční viniční hospodářství je nutné, aby kvalita jejich architektonického řešení nesla 
znaky daného neopakovatelného specifického prostředí. Proto je zapotřebí, aby nejenom 
tvůrci novodobých staveb na vesnici, ale i široká veřejnost a především obyvatelé vesnic byli 
informováni jednak o mimořádných hodnotách venkova (památkových, historických, 
krajinotvorných) patřících ke kulturnímu dědictví našich národů, ale i o stavu vývoje 
architektury zemědělských staveb, které mohou vytvořit novodobé hodnoty venkova. 
    Příkladem realizované viniční stavby na Moravě, která splňuje požadavky na moderní 
stavbu viničního hospodářství je Vinařský dům Sonberk v Popicích na jižní Moravě. Autorem 
návrhu v Českých zemích ojedinělé stavby je Ing. arch. Josef Pleskot. 
    Příklady nově realizovaných viničních hospodářství z celého světa, dokládají velký rozvoj 
tohoto odvětví. Pro studenty FA je navrhování viničních staveb velkou výzvou. Návrhy          
v ateliérové výuce tvoří  studenti s vědomím, že úroveň kvality architektury je jedním             
z hlavních ukazatelů kvality života dané doby. Rychlý vývoj v oblasti vědy a techniky, pokrok 
v  digitalizaci a počítačové technologii umožňuje nové konstrukční možnosti, které přispěly  
k  překročení moderní architektury mimo své hranice tradičně definované historickým 
obdobím.  Při zdárné tvorbě vinohradní architektury je nejdůležitější pochopit správně 
charakteristiku venkovského prostředí, ve kterém má být situována. Tvarosloví historických 
budov, struktura vinohradu a původní venkovská architektura jsou spolu s příklady 
novodobých viničních staveb inspirací pro řešení nové výstavby vinařských závodů. Nová 
stavba má svým architektonickým pojetím být přínosem pro obec, a být natolik hodnotná, 
aby i ona se mohla v budoucnu stát předmětem památkové ochrany a péče.  
 
Autor: 
Hana Urbášková, Doc. Ing. arch., Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 
Brno 
 
Zdroje: 
[1]DALBY, A.: Essen und Trinken im alten Griechenland: von Homer bis zur byzantinischen Zeit, Stuttgart 1998  
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    VINAŘSTVÍ OPATSTVÍ PANNONHALMA, CZITA Architects 
     Vár 1, 9090 Pannonhalma, Maďarsko 
    realizace 2002 /2003 

 
 
 
 

   Historie výroby vína v Panonnhalmě sahá až do časů Římské říše a největší rozmach 
zaznamenala ve středověku. Kolem roku 996 benediktýnští mniši, kteří sem přesídlili z Čech 
opět navázali na římské tradice. Za druhé světové války vinařství v oblasti upadalo. Až 
v devadesátých letech 20. století začali místní usilovat o navázání na přetrhané tradice a tak 
došlo i k obnově pěstování vinné révy a výrobě vína. 
   Topografii Panonnhalmy charakterizují tři kopce, na každém z nich stojí již celé věky 
pozoruhodná architektura: velkolepý objem opatství, památník a románská kaplička. Budovat 
v takovémto  sousedství významných sakrálních staveb současné vinařství, byla velmi citlivá 
záležitost. Architekti museli současně respektovat přírodní topografii, tradici a duchovní 
rozměr tohoto místa.  
   Záměrem architektů bylo příliš velký objem stavby rozdělit na tři části a do velké míry 
zakrýt v kopci. Z toho pramení puristická čistota novostavby, daná volbou stavebních 
materiálů, jako je pohledový beton a tradiční kámen i jednoduchá archaická forma 
architektury. Rozmístění nadzemních částí  provozů v okolní parkové úpravě působí na 
pohled z dálky i z blízka velkolepě a mysticky. Tyto části objektů nekonkurují svými rozměry 
okolnímu prostředí, naopak působí jako by byly součástí tohoto kopce již od dávných dob.  
  Jsou zde použity nejmodernějších technologie gravitační výroby vína, které do velké míry 
určují charakter vnitřního prostředí stavby. Rozlehlá kaskáda podzemních výrobních             
a skladovacích prostor začíná nadzemní lisovnou na vrcholku kopce a končí komplexem 
budov pro lahvování, exportním skladem, archivem a prodejnou s přilehlým manipulačním 
dvorem, nacházejících se na úpatí kopce. Největší komunikační tepnou v podzemním 
provozu je desítky metrů hluboká, podzemní schodišťová studna, propojující provozy lisování 
a vinifikace s labyrintem sklepů.  
   Konstrukce stavby je převážně železobetonová, opláštěná kamenným obkladem 
v exteriéru a režným cihelným obkladem v interiéru, zejména u klenutých sklepů. Povrchová 
úprava materiálů se postupně mění. Hladký povrch vápence na výrobní hale střídá jemná 
textura tubusu studny a otesaný povrch nosných stěn, který má přímo rustikální ráz. Vložené 
konstrukce, jako je schodiště a technologická patra jsou ocelové.  
   Kopec, skýtající nádherné výhledy do okolí je upraven jako vinice, navazující na park a je 
propojen vycházkovou trasou v okolí historických budov opatství. Součástí vinařství je proto  
i letní terasa s okouzlujícím výhledem do širokého údolí, plného vinic pod kopcem. 

 

 
Zdroje:               
www.nextroom.at 
vlastní archív autorů 
Vinárstvo benediktínského opátstva, Pannonhalma, Maďarsko : tak trochu v tienu mnichov. Arch. 2007, roč. 12,   
č. 11, s. 3. 

 

http://www.nextroom.at
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WEINGUT JUDITH BECK, GOLS , arch. Halbritter + Hillerbrand 
In den Reben 1,  7122 Gols 
realizace 2005 /2006 
náklady 1 mil. EUR/ 20% dotace 
 
 
 
 
   Rakouský Burgendland v okolí jezera Neusiedlersee je poset tradičními i moderními 
stavbami vinařství.  
   Novostavba halového objektu, umístěného zcela na terénu, se nachází ve vinici při hlavní 
příjezdové komunikaci do města. Už jen poloha nové budovy vinařství je sama o sobě 
výbornou reklamou. 
Judith Beck přebrala vinařskou tradici v roce 2000 po rodičích. Budovy stávajícího vinařství 
v centru obce již kapacitně nevyhovovaly požadavkům na rozšíření vinařství. Nová stavba 
tak měla naplnit všechny funkce vinařství, včetně bydlení. Pouze provoz lahvování zůstal 
součástí starého výrobny. Obhospodařuje se zde 13,5 hektarů vinic v těsné blízkosti nového 
vinařství. V architektuře se zrcadlí jak strohá funkční praktičnost domu, tak i praktičnost 
osobnosti mladé vinařky.  
   Nový objekt je řešen převážně jako jednopodlažní dřevostavba halového typu. Na jedné 
úrovni se nachází  tři vzájemně funkčně oddělené, avšak dispozičně propojené části – 
prodejna a degustace, sklad bariquových sudů  a hala s vinifikátory. Ve druhém nadzemním 
podlaží uliční části vinařství je pak  situován byt vinařky a její rodiny. 
   Nosná konstrukce haly je tvořena dřevěnými rámy, které jsou ztuženy na bocích dvěmi 
železobetonovými stěnami. Obvodový plášť budovy je řešen jako tepelně izolovaný systém 
s povrchem z ocelového plechu, barvy bordó. Zvolená barva je pozitivně kontrastní 
k okolním vinicím. Dlouhá, štěrbinová okna obvodového pláště v úrovni očí člověka, vytvářejí 
v interiéru haly velmi zajímavé světelné pásy, které v šeru vnitřních prostor navozují 
chrámovou atmosféru. Zasklení těchto pásů oken je provedeno zvenčí zrcadlovým sklem, ve 
kterém se odráží okolní vinice. 
   Výrobní prostory mají uzavřený charakter. Směr výroby vína je řešen ze zadní části 
směrem od vinice s logickým střídáním prostorů lisování, vinifikace a skladování. Otevřený   
a transparentní charakter směrem k hlavní, příjezdové komunikaci pak dostávají prostory 
degustace a prodejny vína. Interiéry jsou provedeny čistě a elegantně, s použitím oživujícího 
a vtipně řešeného akustického stropního podhledu. Také vzhled této části objektu je opticky 
oddělen od ostatních částí domu a pohledově upraven světle šedou omítkou. 

 

 
Zdroje:               
www.nextroom.at 
vlastní archív autorů 
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
Gratz: 2006, 191s, ISBN: 3-901 284-28-1, 987-3-90 1284-28-1 

 

http://www.nextroom.at


 
14  VINIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 
 
 
 
 

 



 
15  VINIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 



 
16  VINIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17  VINIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
WEINGUT LEO HILLINGER, gernergerner plus  -  Gerda a Andreas Gerner 
Hill 1, 7093 Jois 
realizace 2003 -2004 
náklady 5 mil. EUR 
 
 
   Leo Hillinger stojí na špičce rakouské produkce vína již 15 let. Vinař přebral v roce 1992 
rodinnou vinici v okolí Jois, v rakouském Burgenlandu, v těsné blízkosti rekreační a vinařské 
oblasti v okolí jezera Neusiedlersee. Víno pochází ze 125 hektarů vinic, z toho 45 hektarů 
obdělává samo vinařství, 25 hektarů vinic v okolí Jois má vinař v osobním vlastnictví. 
   Z celkové roční produkce 750.000 litrů vína ročně, tvoří 60 procent červené víno a 40 
procent bílé víno, což je  typický poměr pro oblast kolem Neusiedlersee. Díky rozsáhlým 
zahraničním kontaktům majitele je 50 procent celkové produkce vinařství exportováno do 
zahraničí, především USA, Švýcarsko, Rusko a dálný Východ. 
   Novostavba jeho vinařství zasazeného do svahu vlastní vinice je jedním z nejmodernějších 
vinařství v Evropě. Nová budova v sobě spojuje luxus a chladnou eleganci, kterou stavbě 
propůjčuje kombinace pohledového betonu a velké plochy prosklené čirým sklem. Výroba     
a skladování se nachází v jedné úrovni haly, zapuštěné do příkrého  svahu se zelenou 
střechou porostlou vinicí. Prodejna, degustace, konferenční prostory a soukromé prostory 
vinaře jsou pak umístěny v patře a propojeny pohledově s širokým okolím a také přímo         
s vinicí. Prezentační prostor ční do otevřené krajiny v podobě ležatého tubusu 
s celoprosklenou plochou na obou protějších stěnách. Opticky je tak propojena vinice ve 
svahu za vinařstvím s dalekým  výhledem do otevřené krajiny. 
Celková zastavěná plocha objektem činí 1.850 m², při výkopových pracích bylo vykopáno      
a odvezeno 40.000 m² (24.000m³)  zeminy, převážně  břidlice. 
   Vinař pronajímá ve svém vinařství i jednací prostor pro setkávání, semináře, oslavy            
a konference. Tyto místnosti se nachází v horní části a jsou opticky propojeny s prodejnou, 
skladem i výrobou. Kapacita sálu je maximálně 200 lidí. Konferenční místnost je s prodejními 
a degustačními prostorami spojena lávkou, nabízející atraktivní pohled dolů, do skladu 
bariquových sudů.  
   Venkovní prostor terasy, určený pro letní ochutnávky je umístěn při výstupu ze sálu, 
směrem do vinice a zdobí jej 7 metrů dlouhý stůl z jednoho kusu vápence dovezeného ze 
Sankt Margarethen. 
Výrobní hala a skladovací suterén je řešen na jedné úrovni přístupné rampou z vinice. 
Manipulační prostor na konci rampy těsně před vjezdem do haly slouží také k odzrnění          
a lisování hroznů. 
   Hala s vinifikátory je shora osvětlena osmi velkými, severně orientovanými světlíky. 
V exteriéru i interiéru působí světlíky poutavě a dodávají vnitřnímu prostoru nejen velké 
množství rozptýleného světla potřebného pro práci, ale i obdivuhodnou atmosféru.  
   Maximální důraz tvůrců budovy na architektonický detail ukazuje, jak důležitým prvkem je   
i vhodné  odvodnění podlahy výroby. Těleso stavby bylo zhotoveno z prefabrikovaných 
betonových dílců. Přiměřené měřítko, promyšlená koncepce dispozice a propojení objektu     
s krajinou, luxus v materiálu i promyšlenost stavby v konstrukčním detailu činí z vinařství i do 
budoucna vzorový příklad pro další nové viniční stavby ve volné krajině. 

 
Zdroje:               
vlastní archív autorů 
www.nextroom.at 
www.leo-hillinger.com 
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
Gratz: 2006, 191s, ISBN: 3-901 284-28-1, 987-3-90 1284-28-1 
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WEINGUT KOLLWENTZ – RÖMERHOF, DI Anton  Mayerhofer 
Hauptstrasse 120, A – 7051 Grosshöflein 
realizace 1998     nová lisovna ze stodoly 
     2002/3  novostavba bariquového  sklepa s kancelářskými a presentačními  prostorami 
náklady    2 mil. EUR, budováno v rámci dotací 30% z EU  
 
 
 
 
Téměř v historickém centru městečka Grosshöflein, v rakouském Burgenlandu mezi 
řadovými domy řazenými štíty do ulice, nacházíme nenápadné, tradiční rodinné vinařství. 
Moderní přístavba prezentačních prostor a skladu bariquových sudů v suterénu sousedí       
s vestavbou produkčních prostor ve staré stodole. 
   Rodinné vinařství má zde tradici již po 6 generací Kollwentzů. Vinařství produkuje zhruba 
90 000 lahví vína za rok. 
   Trojboký dvůr na úzké parcele v historické řadové zástavbě vymezoval další rozvoj 
vinařství jen na postupné rozšiřování sklepních prostor. Dostatečné výrobní prostory zajistila 
až přestavba staré stodoly na lisovnu, realizovaná v roce 1998. Dostavbou proluky zadní 
ulice v řadové zástavbě, realizované v roce 2003 dostalo vinařství i zasloužené nové 
prodejní, prezentační a sklepní skladovací prostory. Ty jsou dispozičně propojeny v úrovni 
suterénu se starými sklepy. Provoz a propojení mezi mnoha výškovými úrovněmi starého     
a nového je řešen pomocí ramp. 
   V několikapodlažní novostavbě se nachází prodejní a degustační prostory se dvěma 
vestavěnými galeriemi a optickým propojením se skladem bariquových sudů v suterénu. 
Prostor prodejny, kanceláří, vinařské knihovny, ubytování a privátních prostor s terasou na 
galeriích je osvětlen shora, dlouhými úzkými světlíky v sedlové střeše a prosklenou štítovou 
uliční zdí, zastíněnou venkovními hliníkovými lamelami. V podzemí vinařství, na pomezí 
nové a staré části architekt umístil prosklenou vinotéku s 20 000 archivními lahvemi. Vnitřní 
dvůr vinařství slouží také jako soukromá zahrada.  
   Množství skla a lícových cihel v interiéru novostavby, čisté propracování detailů, propojení 
se zahradou a dvorem, důmyslné horní osvětlení novostavby i efektní vnitřní osvětlení 
sklepů, dělají z prohlídky vinařství skutečný zážitek. Za zmínku stojí zejména průhledy 
labyrintem historických kamenných sklepů. Výjimečné je na stavbě také kvalitní a fungující 
propojení stávajících budov s novými, práce architekta s omezeným prostorem a citlivé 
začlenění novostavby do kontextu místa.  
 

 
Zdroje:               
vlastní archív autorů 
www.nextroom.at 
www.kollwentz.at  
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
Gratz: 2006, 191s, ISBN: 3-901 284-28-1, 987-3-90 1284-28-1 
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WEINGUT BAUER – PŐLTL, DI Anton  Mayerhofer 
Brunnenweg 1, 7312 Horitschon – Unterpetersdorf 
realizace 2001 
náklady 450 tis. EUR 
 
 
 
   Vinařská oblast v okolí městečka Horitschonu , v rakouském  Burgenlandu je známá hned 
několika stavbami nových staveb vinařství. Přímo v centrální části obce Unterpetersdorf, při 
hlavní komunikaci a v těsném sousedství kostela, funguje moderní, stroze kubický objekt 
skladovacích prostor tradičního  rodinného vinařství Bauer – Pöltl . 
   Domácí prostředí rodinného hospodářství se odráží především v přístupu vinařů 
k zákazníkovi, založeném na osobním kontaktu. Rodinná vinařská tradice sahá už do 70. let. 
Produkci vinařství z vlastních 14 hektarů vinic tvoří především víno orientované na kvalitu, 
z 50 procent je to odrůda Blaufränkisch. V bariquových sudech leží víno 15-18 měsíců, 
zatímco ještě kvalitnější odrůda AWG Premium 15-20 měsíců. 
   Novostavba moderní vinařské haly vznikla v místě starých hospodářských objektů              
u stávajícího rodinného domu s orientací do ulice. Funguje tak zároveň i jako ochranná 
bariéra proti ruchu z hlavní komunikace. Stávající sklepy pod rodinným domem již 
nevyhovovaly požadavkům na moderní provoz. Proto byl navržen zcela nový, halový, 
podsklepený objekt v uliční řadě, který obsahuje provozy lahvování, exportní sklad lahví, 
sklad obalů a sklepy, kde jsou umístěny vinifikátory a bariquové  sudy. Lisování hrozna 
probíhá tradičně venku v uzavřeném vnitřním dvoře. V místě bývalého hnojiště na dvoře byly 
velmi vtipně postaveny venkovní kruhové toalety, kryté pultovou ochrannou stříškou. 
   Obvykle se součástí nových staveb vinařství stává  prodejna a degustační prostory. Ty 
však byly již dříve upraveny ve staré části přístavby rodinného domu, v tradičním rustikálním 
pojetí. Nový objekt tak plní čistě výrobní funkci.  
   Zajímavě řešeným, přirozeným osvětlením byl uvnitř výrobní haly vytvořen intimní prostor. 
Nový přístup architekta budovy ke hře s přirozeným horním osvětlením umožnil také 
do suterénních prostor přivést dostatek příjemného ambivalentního světla. V přízemí 
nalézáme lahve uskladněné v drátěných koších, na které efektně dopadá shora světlo 
pásovým, bazilikálně umístěným oknem těsně pod stropem. Moderní stavbu s použitím bílé 
a šedé omítky, čirého prosklení v kovových rámech i všudypřítomného pohledového betonu 
a oceli velmi zpříjemňuje dřevěný podhled v interiéru centrální haly. 
   Přítomnost jména vinařství, vtlačeného v omítce přes velkou část jinak strohé uliční fasády 
se stává klíčovým a určujícím orientačním prvkem. Ukazuje tak, že se grafika může stát 
nedílnou součástí fasády i na stavbách viničního hospodářství.  

 
Zdroje:               
vlastní archív autorů 
www.bauerpoeltl.at  
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
Gratz: 2006, 191s, ISBN: 3-901 284-28-1, 987-3-90 1284-28-1 
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WEINGUT WENINGER, Raimund Dickinger + Kriso Leinfellner (propeller z) 
Florianigasse 11, 7312 Horitschon (A)  
realizace 1998 
 
 
 
    Vinařům Weningerovým patří 25 hektarů vinice v Horitschonu a jeho okolí ve středním 
Burgenlandu v Rakousku.  
Produkce vinařství je 1 500 hl ročně, což odpovídá 150 000 lahvím pouze červeného vína.  
Sklep má kapacitu na 250 000 litrů (sudy a tanky). 
Vývoz produkce je  30 procent, hlavně do Německa, Švýcarska, Nizozemí, Japonska, UK, 
USA. 
    Vinařství je situované na dlouhém podélném pozemku, což je v Burgenlandu forma 
poměrně nezvyklá. Vinařský závod byl v roce 1998 zcela přestaven a vyhrál několik cen za 
současnou architekturu. Sklep, lahvovací zařízení, ochutnávací místnost, kancelář                
a ubytovací služby byly převedeny do otevřených, sluncem zalitých a velkoryse 
uspořádaných prostor. Přirozené světlo prodýchává celým stavením a poskytuje příjemné 
pracovní prostředí. 
    Cílem přestavby bylo nové přeorganizování provozů vinařství. Tak můžete v tomto objektu 
najít místo pro sklepy, místnosti na ochutnávky, kancelář, zařízení na plnění lahví, pokoje pro 
hosty a byt.  
     Navzdory typickým typologickým zvyklostem byly tyto prostory seřazeny do dlouhého        
a úzkého objektu. Novostavba člení dvůr na dvě venkovní části. Na dvůr pro zákazníky          
a návštěvníky u vchodu a na pracovní dvůr oddělený vyčnívající střední částí.  
    Bydlení a pokoje pro hosty se nacházejí v nadzemním podlaží, prodej, administrativa        
a stáčírna do lahví v přízemí, sklad vína ve sklepě.  
    Centrum zařízení tvoří sklep na uskladnění sudů, který je spojen přímo s degustačním 
prostorem a vinotékou. Toto spojení následuje skrz otvor v trámovém stropě, při setmění je 
vinotéka osvětlována umělým osvětlením z otvoru do sklepa. Dále vedou schody přímo 
z vinotéky do sklepa se sudy. Tepelná stabilita prostor je udržována díky rozvodům vzduchu 
vedeným v podzemní vodě.  
    Celé jižní průčelí je proskleno přes celou výšku prostoru. Zastínění je provedeno hybnými 
hliníkovými lamelami, které směrují světlo do 10 m hlubokého prostoru pro degustaci.  
Na jižní fasádě byly využity „použité“ rámy z lepených vazníků jako lodžie a sledují princip 
zastínění přes lamely. Jako záchytný bod sleduje 4 m dlouhý barový pult v zadní části 
vinotéky otvor do sklepa. Prezentace produktů je promítána na kompaktních, mobilních 
displejích a na šikmo kladeném pásu vitrín podél stěn. Za materiály byly zvoleny vedle 
ušlechtilé oceli a skla především ekonomické, lazurou ošetřené MDF-desky. Za prostorem 
vinoteky se skrz velké, rámy uvolněné prosklení a rozdělené zasouvací dveře dostanete do 
kanceláře s 2-3 pracovními místy, s čajovou kuchyňkou a archivem. Podkroví má 
modřínovou podlahu, nebo bezspárovou podlahu z umělé pryskyřice. 
 

 
Zdroje:               
vlastní archív autorů 
www.nextroom.at 
www.weninger.com 
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
Gratz: 2006, 191s, ISBN: 3-901 284-28-1, 987-3-90 1284-28-1 
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WEINGUT SCHÜTZENHOF, Pichler &Traupmann 
Weinberg 159, 7474 Deutsch-Schützen 
realizace 2003 – 2004 
náklady   6,5 mil. EUR, 25% dotace 
 
 
 
Architektonické duo Pichler & Traupmann, autorů dalšího vinařství, si ověřilo svoje 
schopnosti již na jiné novostavbě vinařství Krutzler nacházející se také ve vinařské oblasti 
kolem Deutsch-Schützenu v rakouském jižním  Burgenlandu. Vinařství je  přístavbou ke 
staré výrobně, na kterém rodina Körper  již od roku 1816 hospodaří. 
   Vinařství obhospodařuje 17 hektarů vlastních a sklízí také vinou révu z 6 hektarů 
pronajatých vinic. Roční produkce vinařství se pohybuje okolo sedmdesáti až osmdesáti tisíc 
lahví. 
   Majitel Walter Faulhammer je všeobecně vzdělaný vinař, podporující umění i tradici. Do 
produktu dostává celou svou osobnost. Ta se pak odráží i v samotné koncepci novostavby 
vinařství, které je pojato jako umělecké dílo a zároveň výstavní síň.  Také etikety vín vinařství 
vytvořil známý umělec Walter Schmögner. 
   Zastavěná  plocha novostavby je  cca 1000 m² a  užitná plocha 806m². 
   Budova je dvoupodlažní, mírně zapuštěná do svahu vinice. Gravitační systém výroby 
začíná ve venkovních prostorách lisováním a importem hroznů z vinice do horního podlaží. 
Ve stejné úrovni jsou zavěšeny v prostoru přes obě podlaží vinifikátory na mobilním 
mezipatře a prostor horního podlaží je ukončen ze všech stran patrným skladem bariquových  
sudů. Ve spodním podlaží nalézáme sklad lahví, lahvování a exportní sklad s výjezdem do 
ulice. Dvouúrovňový, prosklený prostor prodejny v přízemí a degustace v patře je provozně     
a opticky napojen na ostatní části vinařství. Pohledově exponovaný sklad bariquových  sudů 
z degustačních prostor i prostor výroby je chlazený a zároveň slouží jako výstavní síň obrazů 
mladých umělců. Geometrický objekt vinařství ze dřeva a betonu se třemi prosklenými 
frontami a mírně po svahu spádovanou zelenou střechou má plášť z dřevěného obkladu 
z OSB desek. Dům svou tmavě hnědou až vínovou barvou fasády přirozeně zapadá do 
okolní přírody.  
   V interiéru vinařství se opakuje použití obkladového materiálu ve formě OSB panelů bez 
další povrchové úpravy. Prostory jsou prosvětleny přirozeným světlem, což působí velmi 
pozitivně. Z prezentačních místností jsou umožněny průhledy do okolních vinic. Vítejte           
v galerii moderní výroby vína! 

 

 
Zdroje:               
vlastní archív autorů 
www.nextroom.at 
www.schuetzenhof.cc 
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
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 WEINGUT NEUMEISTER, Werner Schüttmayer, Andreas Burghardt     
Straden 42, 8345 Straden 
realizace 1997/98 – novostavba, Werner Schüttmayer 
               1999/2005 – přístavba, Andreas Burghardt     
náklady   2-3 mil. EUR 
 
 
 
 
   Malebná kopcovitá viniční oblast okolo štýrského Stradenu je zastoupena novostavbou 
vinařství Neumeister, která je vzorovou ukázkou gravitační koncepce výroby vína 
s umístěním patrové terasové stavby ve velmi příkrém svahu. 
   Vinařství si zakládá na rodinné tradici vinařů Saziani a kromě výroby vína poskytuje             
i kompletní služby jako prodej, ubytování a stravování hostů.  Na vedení vinařství se podílejí 
jak majitelé manželé Neumeisterovi, tak jejich dospělí synové Christoph a Matthias. Každý 
z nich se stará o svou  oblast správy vinařství a hotelu. Vinařství sklízí hrozno asi ze 40 
hektarů, z toho 24 hektarů vlastních a 16 hektarů vinic od společníků. Roční produkce je asi 
250 tisíc lahví vína, převažuje víno bílé a to z osmdesáti procent. Původní staré vinařství 
rodiny Saziani , bez dostatečných rozvojových ploch v blízkosti nového vinařství Neumeister  
dnes slouží jako luxusní restaurace s ubytováním.  
   Nové vinařství postavené roku 1998, zahrnující výrobu a kancelářské prostory, bylo 
doplněno přístavbou dokončenou roku 2005, s prodejnou, prezentačními místnostmi, 
prostory pro degustaci a téměř chrámovým prostorem skladu bariquových sudů. Lisování 
hrozna probíhá venku, pod přístřeškem v nejvýše položené části vinařství u příjezdové 
komunikace. Vinný mošt prochází třemi až čtyřmi podlažími vinifikátorů a končí v prostorách 
lahvování a exportního skladu, přiléhajícího k  terase pod kopcem. 
   Nová přístavba vinařství pak navazuje na výškové členění starší části výroby, ve 
skladovací části je pak se starší částí také dispozičně propojena. Prostory interiérů jsou 
střídmé a velmi působivé,  s promyšlenou hrou světel. Vinařství nabízí v degustační části        
i místnost pro semináře, jednání a rauty. Tyto interiéry jsou propojeny s venkovní terasou, 
orientovanou na slunnou stranu krytou pergolou s popínavými rostlinami, které zamezují 
přehřívání budovy.  
   Dalším působivým místem je sklad bariquových sudů. Je jím halový prostor co by malý 
chrám, s obdivuhodně vyřešeným osvětlením hlavic nosných železobetonových sloupů. 
Teplota skladování vína je 11° celsia, ale přirozené klima ve sklepě je 14-15° celsia, z tohoto 
důvodu je  nutno sklad ještě mírně chladit. 
   Konstrukce stavby je převážně železobetonová, monolitická, v interiéru i exteriéru 
z pohledového betonu. Uvnitř je dále použito luxusní exotické dřevo a dýhy, příčky 
v prostorách degustace jsou vtipně tvořeny regály s několika řadami nad sebou 
poskládaných prázdných lahví od vína. 
 
 
 
 
Zdroje:               
vlastní archív autorů,    www.nextroom.at,   www.neumeister.cc 
Henry Sams; Wein & Bau: Österreichs innovativste Weingüter, Architektur und Weinkultur, Unikum verlag, 
Gratz: 2006, 191s, ISBN: 3-901 284-28-1, 987-3-90 1284-28-1 
 

http://www.nextroom.at
http://www.neumeister.cc
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WEINGUT POLZ, g2plus_architekten  
Grassnitzberg 54A, 8463 Spielfeld, Rakousko 
realizace 2001 
náklady  
 
 
 
 
    V malebné zvlněné krajině jihoštýrské vinařské oblasti v okolí Spielfeldu mezi 
nespočetnými vinicemi přímo na vinné stezce hospodaří na svých 70 ha vinic již přes půl 
století rodina Polzových. Erich a Walter Polzovi převzali vinařství na konci 80.let po svém 
otci. Kvalitní tradiční klasická bílá vína vyrábí dnes již novou moderní technologií. 
    Stavby na vinici si během let prošly mnoha stavebními úpravami a přestavbami. Ke 
starému vinnému sklípku z r. 1927 byla provedena v 70. letech nástavba a k té později 
vzdušná  přístavba z roku 2001 podle návrhu ateliéru g2plus_architekten. Budova byla 
plánována již v 70 letech a obsahuje prodejnu, kancelář, sklad a ochutnávací místnost. Tato 
přístavba je dokonale přes zimní zahradu propojená se starým sklípkem, ve kterém je 
umístěna degustační místnost. V patře tohoto sklípku je upraveno ubytování pro hosty          
o užitné ploše 90m². Záměrem vinaře bylo také propojení zážitku z degustace, tradice          
a moderního umění. Dává proto prostor mladým začínajícím výtvarníkům vystavovat svá díla 
v těchto nových prostorách. 
     Nová přístavba ke starému sklepu je symbioticky propojena s topografií vinice nad ní. 
Svah vinice přechází plynule přes střechu objektu, obklad fasády syrovými pískovcovými 
deskami poukazuje na složení zdejší plodné půdy. Vinná réva v zimní zahradě uvnitř objektu 
je díky prosklení stěn a stropu nádherně opticky propojena s vinicí venku na svahu. 
Prosklení čelní stěny přechází plynule do štěrbinového okna v části prodejny a díky regálu 
tvaru L s prázdnými lahvemi od vína umístěném těsně před touto stěnou se do vnitřních 
prostor dostává nádherné rozptýlené přirozené osvětlení. 
    Vnitřní dispozice nového objektu je velmi čistá včetně zajímavého rozdělení vstupních 
prostor od prodejny a degustace vestavěným červeným boxem kanceláří. Interiér objektu je 
materiálově a barevně velmi smyslně sladěn v podzimních barvách. 
    Vzhledem k tomu, že dnes má vinařství již 60 zaměstnanců, musela být na protějším 
svahu vystavěna nová správní budova se zázemím pro personál, kterou návštěvník mine 
těsně při příjezdu do vinařství. 

 
Zdroje:               
www.nextroom.at, www.polz.co.at 
vlastní archív autorů 
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WINERY MANNINCOR, arch. Walter Angonese, Rainer Köberl, Silvia Boday,   
KALTERN, ITÁLIE 
realizace 2002-2004 
 

    Areál vinařského hospodářství se nachází v chráněné krajinné oblasti. Z důvodů ochrany 
krajinného rázu bylo rozhodnuto využít svažitý terén a vybudovat nové potřebné prostory do 
podzemí s propojením na sklepní prostory stávajícího vinařského statku. Celá stavba je 
skryta v terénu a splývá s krajinou. Na povrchu se pouze objevují prosklené konstrukce pro  
osvětlení vnitřního prostoru a nadzemní budova prodejny vína u hlavního vstupu do 
podzemí. 
   Dvě přístupové rampy spojují nový komplex s úrovní starého dvora. Rozsáhlý předprostor 
slouží pro první fázi zpracování vína a je částečně zastřešen vykonzolovanou galerií vedoucí 
do degustační místnosti. V podzemí se nachází lisovna, prostory pro zpracování vinné révy, 
výrobna vína,  plnící stroje a sklad dubových sudů. Podzemní prostor zajišťuje ideální 
klimatické podmínky pro výrobu a skladování vína. 
   Stavba vykazuje minimalistické pojetí ve struktuře i formě. Stavba je navržena jako 
betonový „bunkr“, aby odolávala zemním tlakům. Konstrukční i materiálové řešení je 
vzájemně skloubeno a propojeno, konstrukce jsou přiznány. Pohledový beton stěn, stropů  a 
podlah je broušený nebo leštěný a kombinován se dřevem, sklem a ocelí.  
Zdroje:  
Architectur actuell  06/2004 
Vlastní archív autorů 
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QUINTESSA WINERY , Walker Warner Architects     
RUTHEFORD, KALIFORNIE  
realizace 2001- 2003 
 
 
      Nadšení majitelů pro vinné hospodářství a jejich úcta k životnímu prostředí byla inspirací 
pro návrh vinařského objektu v Quintessa. Projekt demonstruje, jak chytré architektonické 
řešení může efektivně usnadnit proces výroby vína.  
     Majitelka Valeria Huneeus a její manžel Agustin, dlouholetý chillský vinař, pokřtili jejich 
280 akrový pozemek v oblasti Rutherfordu, který nebyl nikdy před tím obhospodařován, 
Ouintessa - pro jeho pět kopců. A to vše v naději, že by mohli  vyvinout prémiový červený 
výběr z hroznů. Po devíti letech snažení vyrobili své první výběrové víno. Nyní mají  nový 
vinařský závod, ve kterém sklepmistr Sarah Gott, může provádět svá další zlepšení.  
    Nejdůležitějším kritériem pro stavbu byla potřeba minimalizovat dopad velké struktury 
objektu na existující vinice a okolní krajinu. Objekt je  zasazený do svahu, jednoduchá  hlavní 
hmota objektu je z přírodních materiálů. Zatímco zevnějšek vinařského závodu je v harmonii 
s okolní přírodou, interiéry jsou úhledné a moderní. 
    Architekti začlenili výrobní zóny dovnitř svahu, průčelí bylo formováno jako "přírodní 
amfiteátr" s půlměsícovou zdí z místního tufového kamene, smíšeného s kamenem z Texasu 
a severní Kalifornie, aby  navázali na barvy v krajině. Kamenný oblouk je obrácený na  
severovýchod směrem k cestě do Silverada, objekt má symbolický centrální vstup s portálem 
z ocelové skeletové konstrukce se skleněnými dveřmi, kterými proniká světlo do místnosti    
s tanky. Půdorysný  tvar půlměsíce a umístění objektu  poskytuje přímý vizuální kontakt        
a také snadný  přístup k veřejné komunikaci. To umožňuje nákladní dopravě přivézt hrozny 
do prostor ve vyšší úrovni, kde je započato se zpracováním. 
Návrh využívá gravitačního  postupu při výrobě vína. Hroznová vína jsou tříděná, přes 
nálevku a pomocí shozu jsou dopravovány k tankům z dubového dřeva  ve výrobní hale        
v nižším podlaží. Tyto tanky jsou přístupné také po mezipatrové galerii,  kde se také nachází  
kancelář a laboratoř a místnost sklepmistra.   Hroznová vína jsou rozdrcená v košovém lisu, 
potom jsou přepuštěna do barelů, které jsou ve sklepech ve svahu.  
    Recepce je zařízena jako obytná místnost s židlemi a křesílky a je velice vzdušná.  Za 
recepcí se nachází  degustační místnost s kovovým roštem v podhledu, který je vyplněn 
korkovými deskami. V přední části je kamenná zeď a v zadní části je zeď z litého betonu. 
Podlaha je hnědá betonová, která koresponduje se vstupními dveřmi. Osvětlení je  na 
elegantních ocelových sloupcích, police a bar jsou zhotovený z černého ořechového dřeva.  
Přirozené světlo se  rozlívá na kamennou zeď s dřevěnými dveřmi vedoucími do místnosti 
pro  VIP degustaci vína. 
    V zadní části je centrální pavilon z kamenného zdiva, střešní nástavba, lemovaná nízkými 
kancelářskými křídly v ocelové skeletové konstrukci, která jsou zastíněná dřevěnými 
lamelami.  
 
 
 
Zdroje:               
Webb, Michael - Adventurous Wine Architecture , Melbourne, 2005. 
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STRYKER SONOMA WINERY , Nielsen - Schuh Architects     
ALEXANDER VALLEY, KALIFORNIE, USA  
realizace 2000 – 2002 

  

 
    Skromné vinařství v Kalifornii v Alexander Halley majitelů Karen Maley a Craiga 
MacDonalda se rozkládá na   31 akrech vinice na cestě vedoucí severně ke Geyserville. Na 
pozemku majitelé  následně po koupi provedli rekultivaci vinic a otevřeli svoji vlastní prodejnu 
s výrobnou vína, která nese název po investorovi - Patricia Stryker.  
Alexandrovo údolí je malorolnickým společenstvím, s nevelkým  bohatstvím a třpytem tak 
jako např.  Napa Valley, ačkoli hrozny z této oblasti jsou vysoce ceněny. V tomto ohledu by 
byla reprezentativní budova v tomto prostředí nepřijatelná. Majitelka chtěla moderní objekt, 
který by se hodil do místního prostředí a byl přijatelný a citlivý k  sousedství a okolní krajině.  
    Návrh byl inspirován přírodním prostředím. Architekti postavili vinařský závod, který 
zachycuje příběh  výroby vína. Původní konfigurace terénu byla ponechána nedotčená          
a prostorové uspořádání objektů bylo navrženo tak, aby odráželo geometrii řady vinic. 
Zatímco vnější design byl ovlivněn okolím, uspořádání interiéru řídil postup při výrobě vína.  
   Skleněné lamelové stěny umožňují průhledy do vinic a výhled do bariquového sklepa, který 
je vložen do svahu. Kamenné opěrné zdi sahají k vinicím a utvářejí prostor pro různé 
události. Zdi z lomového kamene přizpůsobují objekt k okolní krajině, zdi z litého betonu jsou 
jádrem objektu a střechy jsou pokryté měděnou plechovou krytinou se stojatou drážkou. 
Betonový sklep tvoří jádro stavby.  Kámen ryolit je z  Napa Valley a působí neutrální šedí, 
která obsahuje mnoho různých tónů - včetně hnědého odstínu, který  je použitý fasádě 
objektu.  
   Návštěvníci si mohou prohlédnout ruční výrobu vína z malé specifické části vinice. Prostor 
pro degustaci je přístupný můstkem. Návštěvníci projdou pod pergolou kolem výrobní zóny    
k prosklené degustační místnosti s vysokou světlou výškou. Široký štít zakrývá místnost       
s tanky na jižním straně objektu. Hrozny jsou zpracovávány gravitačním způsobem               
a skladovány v cisternách v zadní části. Degustační místnost je prosvětlená denním světlem, 
nabízí výhled na usedlost a také průhled vnitřními okny do místnosti se sudy, která je 
vnořená do svahu. Situování sklepů do nižších úrovní  zabezpečí tepelnou účinnost. 
Konstrukce objektu je subtilní, ocelová.  Ocelová brána uzavírá VIP degustační prostor uvnitř 
objektu. V degustační místnosti je leštěná betonová podlaha. 
    Architekti přesvědčili své klienty, aby přijali pohledový beton a přiznanou ocelovou 
konstrukci jako doplněk ke dřevu a teplým tónům přírodních materiálů. Majitelé nechtěli 
překonat místo  budovami a úsporné hospodaření s energií bylo jejich hlavní prioritou. 
Zapuštěním místnosti s tanky do země tak redukovali profil budovy, jak dovolil gravitační 
spád pro postup výroby vína a přidala se tepelněizolační masa. Základ je v silné tepelné 
izolaci, budova je přirozeně chlazená v noci, a přirozené osvětlení redukuje spotřebu tepla."  
 
 
Zdroje:               
Webb, Michael - Adventurous Wine Architecture , Melbourne, 2005. 
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VINAŘSTVÍ SONBERK, Ing. arch Josef Pleskot / AP atelier 
Sonberk 1, Popice 
realizace 2006 / 2007 
náklady  8400 Kč/m³ bez výrobních technologií. 
 
    Jižní Morava a mírně plynoucí slunečné svahy Pálavských vrchů svažující se k hladině 
Novomlýnských nádrží jsou příhodným místem pro stavbu prvního skutečně moderního 
vinařství v našich zemích. 
    Investorem stavby se stalo seskupení vinařů Sonberk,a.s., které provozuje   na ploše  40 
ha vinic tzv. redukovanou produkci.  Tzn. stromek nenechávají rodit v plné míře, réva ze 300 
t hroznů se lisuje šetrněji, jen asi 45%, snaží se nezničit buňky vína a uchovat živé 
organismy až do procesu kvašení. Vyrábí tak ročně  150 -200 tis. l kvalitního vína.  
    Na počátku byla vypsána architektonická soutěž, do které byli přizváni renomovaní 
domácí  architekti Sládeček, Pleskot, Milunič a Herman. Na konec si investor nejlépe 
porozuměl s p. arch. Pleskotem, který vykázal nejlepší cit pro místo i historii a komunikace 
s ním probíhala velmi příjemně.  
    Místo stavby se z ekonomických důvodů oproti vítěznému návrhu změnilo. Nakonec přišlo 
investorovi naprosto logické umístění na ose přístupové cesty. Vedení technické 
infrastruktury je kratší a  mnohem ekonomičtější. Místo je navíc napojeno na novou 
cyklostezku a Moravskou vinařskou stezku, což je pro stavbu také velmi přínosné.  
    Vznikl projekt horizontálně pojaté rozložité stavby o celkovém obestavěném prostoru 7129 
m³ a  o užitné ploše 1523 m² pod jednou střechou, umístěné v tzv.  „poloze vlídného ležení“.  
    Investor považuje koncept stavby za klíčový: „Dům Sonberku měl být postaven zcela 
moderním způsobem z elementů, které jsou známé a prastaré. Jedině tak se stane 
fenoménem.“. 
    Dominantním prvkem stavby je střecha – masivní dřevěná konstrukce z lamelového dřeva 
BSH bez povrchové úpravy krytá zvlněným měděným vlnitým plechem - má stavbu chránit 
před živly i přehříváním a na druhé straně i  propustit v požadované míře vítr či slunce. 
Střecha je inspirovaná vedle sebe naskládanými sudy nebo lahvemi vína. Vlnovka také 
vychází z podstaty kraje. Střecha kopíruje spád kopce a  je navíc kvůli spádu mírně 
pootočena oproti stavbě. 
    Druhým dominantním prvkem je monumentální přístupové schodiště ze skládaného 
kamene, které srůstá s přístupovou cestou. Umožňuje vystoupat na ochoz a terasu v úrovni 
zadního hospodářského dvora, která stavbu obklopuje ze 3 stran a jsou z ní daleké výhledy 
do krajiny. Zároveň je díky prosklené jihozápadní  fasádě propojena pohledově i dispozičně  
s prostorami  degustace a kancelářemi. 
    Dům skýtá velmi zajímavé průhledy a prostory degustace, kanceláří i výroby  jsou zcela 
promyšleně opticky propojeny. 
    Stavba je dvoupodlažní. Obě užitné úrovně stavby jsou přístupné přímo z terénu, což je 
umožněno osazením stavby ve svažitém terénu se stoupáním cca. 10 %. Na úrovni 
reprezentačního a exportního  dvora při příjezdu ke stavbě je osazen suterén stavby 
s prakticky celou výrobou. Na úrovni reprezentačního patra je pak ze zadní části svahu 
přístupný hospodářský dvůr s technickým zázemím pro mechanizaci a lisovnou. 
    Konstrukce stavby je železobetonová, ale v interiéru je použito v maximální míře dřevo      
a sklo. Model části konstrukčně velmi náročné střechy byl zhotoven dodavatelskou firmou 
přímo 1:1 na stavbě, aby se ověřil technický detail přímo v praxi. 
    Hospodaření s dešťovou vodou je řešeno ekologicky. Dešťová voda ze střechy je svedena 
do jezírka a následně do podzemního rezervoáru o objemu 1000m³. Součástí 
hospodářského dvora je vlastní čistírna odpadních vod. 
 
Zdroje:     
www.archiweb.cz, vlastní archív autorů 
Vinařský dům pod pálavskými vrchy Víc než nová hmota. Vinařský dům pod pálavskými vrchy Přehlídka názorů. 
Časopis Koncept 1/2008 

http://www.archiweb.cz
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STAVBA V KRAJINĚ – WINERY, OBEC STRACHOTÍN 
 
 
 
 
UKÁZKY DIPLOMOVÉ PRÁCE STUDENTŮ FA VUT BRNO 2006 A 2008 
Ing. arch. Petr Čáslava, Ing. arch. Tomáš Doležal, Ing. arch. Petr Novák, Ing. arch. Lucie 
Pohanková, Ing. arch. Monika Antošová, Ing. arch. David Cvilink, Ing. arch. Ludmila 
Leinveberová 

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Hana Urbášková Ph.D 
 
 
ÚVOD 
V letech 2006 - 2008 zpracovávali studenti fakulty architektury Vysokého učení technického  
v Brně diplomovou práci na téma Winery – stavba v krajině. Jednalo se o návrh vinařství, dle 
vlastního uvažovaného zadání v konkrétní dané lokalitě u obce Strachotín. 
 
Vinařská obec Strachotín leží v jihovýchodní části České republiky na severním břehu 
Novomlýnských nádrží asi 35 km jižně od Brna. Tato vesnice v malebném kraji pod Pálavou 
je již přes 960 let stará. V okolí se nacházejí rozlehlé vinice, pro které jsou zde velmi dobré 
podmínky. V obci je mnoho vinných sklípků sloužících i pro individuální rekreaci. Pro aktivní 
odpočinek a ochutnávku vynikajícího moravského vína je Strachotín ideální místo. 
 
Každý ze studentů si navrhl kapacity vinařství a případné další funkce vinařství dle vlastní 
invence. Stejně tak umístění vinařství v dané rozsáhlé lokalitě „Zadní láty“ na pomezí 
vinařských oblastí Mikulovské a Velkopavlovické bylo dáno svobodným výběrem studenta.   
 
 
Autor: 
Lucie Pohanková, Ing. arch. , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno 
 
 
 
 
 
 
 

Výhled do krajiny – vinice nad Strachotínem, Novomlýnské nádrže a v pozadí Pálava  
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Situace řešeného území a obce Strachotín - stávající stav 

 
Fotodokumentace řešeného území – stávající stav 
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STRACHOTÍNSKÉ VINAŘSTVÍ, Ing. arch Petr Čáslava 
diplomová práce 2006 
 
     Vybrané místo pro vinařskou výrobu je situováno na hraně jižního svahu, při styku 
terénního zlomu s vodní hladinou Nových Mlýnů, na konci vinařské uličky v západní části 
obce. Důvodem pro umístění vinařství právě sem byla návaznost na stávající sklepy, 
návaznost na obec samotnou, jižní svah dovolující objekt zakrýt zeminou, možnost obnovy 
staré vinice a vybudování vinice nové. Úkolem bylo zakomponovat do krajiny výrobní stavbu, 
která nabízí adekvátně prezentovat vyráběný produkt (víno), poskytovat hostům ubytování    
a zejména umožňuje jeho výrobu.  
    Vinařský areál je z hlediska provozu a funkce rozdělen do dvou budov. Výrobny                 
a expozice vína s ubytováním.  Atraktivitu místa zvyšuji přítomností vyhlídkových schodů, 
zakusujících se do svahu a zubovitě stoupajících k další atrakci- vyhlídkové                           
a telekomunikační věži. Na jižním svahu a za horizontem kopce vysazuji novou vinici. Při 
vjezdu do vinohradu stojí mechanizační středisko, sloužící pro uskladnění zemědělských 
strojů a také jako autodílna pro motoristy z obce. Bude proto nutno zpevnit příjezdovou cestu 
k mechanizační hale. 

Kapacita vinařství: 
26 ha vinice 
15 vinifikátorů o celkovém objemu 249 000 litrů 
36 ocelových tanků s objemem 432 000 litrů  
225 barriquových sudů o 50 625 litrech  
6 VAT sudů, které pojmou 13 500 litrů vína 
produkce 3000 hl vína je vyváženě rozdělena mezi víno červené a bílé  
jeden sklepmistr, dva administrativní pracovníci, vlastník vinařství, dva technici a nárazově 
12 brigádníků 

    Základem urbanistické koncepce bylo navázat stavbou na stávající urbanistickou strukturu 
obce a pokračovat v řadě vinných sklípků, lemujících strachotínský rybník. Kladl jsem si za 
cíl zužitkovat krásné výhledy z místa a na kraji novomlýnské nádrže, vybudovat útulné 
nábřeží s lavičkami a zelení. Volbou materiálů jsem se snažil odlišit funkce, u výrobny stěna 
z pohledového betonu symbolizuje těžkou vinařovu práci, expozice vína a ubytování 
s dřevěným dubovým obkladem pluje a vznáší se nad vodní hladinou jako ovíněný člověk 
v rozjařené mysli. Budova výroby vína sleduje vrstevnici svahu, hmota domu expozice vína   
s ubytováním je natočena k  nejatraktivnějšímu výhledu na Dívčí hrady a Pálavské vrchy. 
Zatímco výrobna svůj objem skrývá pod zemí, dřevem obložený hranol expozice ční nad 
vodní hladinou.  
    Hmota výrobny zařezává do svahu 6 metrů vysokou stěnu z pohledového železobetonu. 
Jižní fasáda je „perforována“ otvory oken. Tyto jsou vyplněny kovovými okny s izolačním 
trojsklem. Zeď definuje nové nábřeží a budově nabízí dosáhnout zvýšení tepelných zisků, 
zejména v zimě, díky velkoplošnému prosklení a akumulační schopnosti železobetonu. 
Velká, prosklená plocha umožňuje zvědavým nahlédnout do tajemství výroby vína a těm 
výmluvnějším je poskytnuta exkurze do vinařství, zakončená kýženou ochutnávkou. Komu 
ani ochutnávka nestačí, může pokračovat s ochutnáváním ve vinárně, kterou si lze 
rezervovat pro podnikové večírky, oslavy, degustace a jiné formy zábavy. 
    Výroba vína je zahájena příjmem hroznů, které přebírá pracovník váhy. Hrozno je 
odstopkováno, lisováno a posléze plněno do vinifikátorů umístěných ve střední lodi 
konstrukčního i dispozičního trojtraktu, kde podléhá kvasnému procesu. Mladé víno je pak 
plněno do ocelových tanků, kde je ponecháno klidu a zrání ve vinném sklepě, třetí lodi 
výrobní haly. Tamtéž, co jsou barriquové a VAT dřevěné sudy, ve kterých je víno obohaceno 
o rozličné chuťové akcenty. Ve směsných tancích je víno sceleno. Po celém postupu výroby  
vína nastává úkon plnění do lahví a jeho následná expedice k poslední části života vína -  
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jeho konzumace. Nad celým procesem bdí oko úředníka z administrativní a expediční části 
výrobní haly, která je ve formě vložené hmoty, izolované vůči vlhkému a chladnému vzduchu 
z výrobny. Administrativní „buňka“ je jako jediná ve výrobní hale vyzdívaná. Trojlodní hala 
má železobetonovou monolitickou konstrukci stěn, žb stropy s materiálově stejnou podlahou. 
Prosvětlení výroby denním světlem obstarává podélný světlík ve střední lodi, ústící nad 
terénem kryjícím střechu haly. 
    Rozměry objektu expozice vína a ubytování jsem dimenzoval na co nejmenší možnou 
míru ze dvou hledisek. Jedním je minimalizace tepelných ztrát a druhým je nutnost hmotově 
nekonkurovat okolí. Dům „levituje“ nad hladinou a zároveň se svojí druhou polovinou 
přidržuje břehu, jako zakotvená loďka. Hmotově je tvořen hranolem, atika domu je na severní 
straně protažena, pohledově tvoří tvar pultové střechy. Střecha je ale plochá, pochůzí, 
s extenzivní zelení a přetažená atika zakrývá pohled na sluneční kolektory, umístěné na 
střeše. Pod výškovou úrovní ulice a nábřeží  vytvářím „terasu nad hladinou“. Tato je 
přístupná po schodišti z prostoru vstupního patra- expozice vína. Terasa slouží k pořádání 
rautů, posezení při víně, přičemž se návštěvníci ocitají těsně nad hladinou. 
    Vstup do domu je z ulice. Objektem prochází pohledová osa od vstupu až po výrazné 
prosklení na jižní fasádě. Tato osa je nasměrována na hrad Děvín. Ve vstupním patře 
nalézáme expozici vína s posezením a barem (který je též recepcí), skladem vín, hygienická 
zařízení, výtah a technologickou místnost pro umístění rekuperační jednotky Duplex fy 
ATREA. Po schodech do horního patra přicházíme do ubytovací části, rozmístěné do dvou 
podlaží. Na patře jsou vždy dva apartmány s vlastním hygienickým zařízením,  jeden pro 3    
a druhý pro 4 osoby. Větší z nich je vybaven malou kuchyňkou. Celoročně se v domě nabízí 
prodej vína a ubytování formou penzionu bez možnosti stravování. V období brigád ve 
vinohradu je penzion využíván pro ubytování brigádníků. 
    Celoželezobetnový, monolitický dům založený na pilotách je v exteriéru obložen dubovým 
obkladem. Železobetonová deska terasy je provedena z voděodolného betonu.  
     Na vrcholu svahu nad novomlýnskou nádrží jsem vztyčil rozhlednu. Ta zároveň slouží 
jako vyhlídka. Osmipodlažní věž má v přízemí kancelář správce se zázemím. Správcova 
šatna je vybavena TOI-TOI chemickým WC. Poslední patro má vyhlídkový ochoz a místnost 
pro  telekomunikační zařízení. Principem rozhledny je nabídka výhledů na všechny světové 
strany během výstupu směrem nahoru. Po vystoupání tří schodišťových ramen jsou 
v mezipatrech vytaženy ven vyhlídkové balkony. Rozhledna má tuhé železobetonové jádro    
a schodiště, plášť věže je dřevěný, obdobně jako u expozice vína s ubytováním.  
    Lehká jednopodlažní halová dřevostavba mechanizačního střediska nabízí ukrýt 
zemědělské stroje před nepříznivým počasím. Obsahuje také autodílnu a potřebné zázemí, 
jako jsou sklady, šatna a hygienická buňka. Mechanizační středisko lze tedy provozovat 
celoročně jako dílnu, která je vložena jako vyzděná dílna do haly. Dílna má vlastní vytápění   
s rekuperací. Na střeše se sbírá dešťová voda, která je po přefiltrování užita k umývání        
a splachování. Otázku odpadních vod řeší dvoukomorová kořenová čistírna. Konstrukčně 
halu tvoří lepené dřevěné vazníky a plášť z dřevěných latí.  
    Oba hlavní objekty jsou připojeny na vodovodní řád s pitnou vodou. Dešťová voda je 
zachytávána ze svahu kanálem a přes filtry čerpána do nádrží. Při přebytku dešťové vody je 
tato přečerpávána do kořenové čistírny. Jinak je dešťová voda používána k čištění  
a splachování podlah ve výrobě.Vertikální dvoukomorová čistírna je využívána k čištění 
odpadních vod z celého areálu, včetně použité vody dešťové. Vyčištěná odpadní voda je 
čerpána zpět do zásobníků dešťových vod a dále je využívána. Přebytečná vyčištěná voda    
z kořenové čistírny  odchází samospádem do nádrže Nové Mlýny. 
    Areál pro výrobu a prezentaci vína je rozdělen do dvou samostatných budov. Každá z nich 
je vybavena rekuperačním systémem vytápění a větrání od firmy ATREA. Ohřev TUV se 
provádí přes sluneční kolektory a dohřívá se v integrovaném zásobníku.  
Objekt výroby  je rozdělen na vytápěné části - administrativu, vinárnu a kancelář správce –  
a nevytápěnou výrobnu s vinnými sklepy.  
 
Zdroje:          
vlastní archív autorů      
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VOMÁNKOVO VINAŘSTVÍ, Ing. arch. Tomáš Doležal 
diplomová práce 2006 

 
 

Cílem řešení je vytvořit vinný závod menšího měřítka pro pana Vománka a jeho psa 
Barriqua, kde by dle vzoru rakouských vinařů bylo vyráběno kvalitní víno s dobrou prezentací 
a možností poznávat proces vzniku vína.        
Kapacity vinařství: 
plocha 10 -12 ha vinic 
produkce 1500 hl vína, 60% červeného, 40% bílého z místních odrůd 
kapacita ubytování hostů 8-9 osob 
5 zaměstnanců a nárazové brigády při sklizni hroznů 
8 ks vinifikátorů o objemu 15000 l 
177 ks barriquových sudů (objem po 225 l)  
21 ks ocelových tanků (objem po 12000 l)  
5 ks VAT sudů (po 2250 l)  
8 ks ocelových směsných tanků 

Vinařství leží na moravské vinné cyklostezce a nabídne občerstvení, poznávání, relaxaci    
i ubytování. V přízemí hlavního objektu se bude nacházet také infopoint (mapky, informace).  
Na dolní části zadaného  pozemku u břehu vodní nádrže Nové Mlýny II je umístěn  objekt 
výroby a prezentace, na horní část pozemku při polní příjezdové cestě k vinohradu pak 
objekt „mechanizačního střediska“ (skladu strojů pro obhospodařovávání vinice).  
Propojení obou objektů je provedeno stezkou vedoucí skrz vinohrad. Návštěvníci parkující   
u „mechanizačního střediska“ tímto způsobem poznávají vinici, ze které pochází víno, které 
mohou koupit v prodejně. 

Objekt prezentace a výroby vína je umístěn v návaznosti na stávající vinné sklepy lemující 
strachotínský rybník. Vytváří tak zastavení přímo na trase moravské vinné stezky. Přímý 
kontakt s vodní hladinou  je pak pro cestovatele velkým lákadlem – možnost zastavení         
a občerstvení na břehu jezera, travnaté terasy k opalování a dřevěné molo jako přístup do 
vody, jakož i stanoviště ke kotvení loděk. Díky návaznosti na stávající urbanistickou strukturu 
je odbourána potřeba vybudování nové rozsáhlé komunikace a inženýrských sítí. Objekt je 
rozdělen na dvě vzájemně provozně propojené části - podzemní objekt pro zpracování         
a výrobu vína  a nadzemní objekt vsazený do terénu pro prezentaci, administrativu               
a ubytování hostů. 

Objekt výroby je svým řešením jakýmsi zářezem do spodní části kopce, kdežto prezentace 
je v něj vklíněna a velkou prosklenou stěnou na jednu stranu prýští ven a umožňuje atraktivní 
výhledy na Děvín a Dívčí hrady, na druhou stranu nechává proniknout slunci a okolní přírodě 
do svého nitra tak, jako jednotlivé složky okolního prostředí pronikají do jedinečné chuti vína. 

Mechanizační středisko je pak umístěno přímo na vinici především  z praktických důvodů. 
Hlavně dostupnosti potřebným technickým vybavením (traktor, mulčovač, rosič, postřikovač, 
sběrná vlečka, atd.) na vinici a   umožnění útočiště s dobrým výhledem pro hlídku vinice. 
Funguje také jako  vstupní brána v případě využití horního záchytného parkoviště pro 
zákazníky. 

Komplex je  doplněn důmyslnými úpravami krajinné zeleně. Tři solitérní stromy před 
výtvarně zpracovanou zdí objektu výroby poskytují stín parkujícím autům i odpočívajícím 
cyklistům. V kopci nad domem se zeleň rozestupuje před okrasným vinohradem, tvoří alej 
podél stoupající stezky s lavičkami a volně se prolíná do stávající souvislé zeleně. 

Důležitou inspirací pro architektonické řešení  objektu prezentace a výroby se stalo 
umístění v návaznosti na tradiční vinné sklepy. Výška jejich čelní zdi, přikrytí zeminou           
a cihlová klenba se promítly do řešení a výrazu objektu výroby. Dlouhá zeď „zaříznutá“ do 
svahu, uvolňující před sebou atraktivní prostor při břehu jezera by měla být výtvarně 
ztvárněna tak, aby podpořila kontinuitu historických vinných sklepů. Klenutý cihlový strop 
sleduje křivku kopce, pod nímž je skryt, evokuje atmosféru historických sklepů a vytváří  
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ideální pracovní prostor při obsluze kvasných tanků. Je „perforován“ betonovými světlíky, 
které mimo jiné z vnějšku prozrazují, že se v hloubi kopce něco děje. Ke střeše objektu 
prezentace je přes hranu kopce přetažen vinohrad, skrz nějž vede stezka pro pěší vzhůru     
a přes vinici k „mechanizačnímu středisku“.  

Nad světlým pásem zdi leží rafinovaně umístěný kubus pro prezentaci, administrativu        
a ubytování hostů obložený dřevem, s jasnou orientací na jih prosklenou stěnou, za kterou 
lze spatřit velkorysý prostor pro prezentaci a výrazný vložený zavěšený kubus s místem pro 
degustaci. Tento objekt je propojen s výrobou opticky průhledem opticky  i dispozičně přes 
denní místnost zaměstnanců. Volba materiálů a barev v interiéru (bílá omítka, tmavý dřevěný 
obklad (ořech), corten, sklo) vychází z barev a materiálů užitých při výrobě vína.  

Pod klenbou výrobní haly se skrývá dispoziční trojtrakt, funkčně využitý jako výroba – 
sklady – sklepy. Sklepy jsou pod cihlovou klenbou jako vložený železobetonový box, o který 
je klenba opřena, je částečně prosklený, čímž prostor opticky propojuje a vytváří atraktivní 
průhled na uskladněné barriquové sudy. Nad tímto boxem vzniknuvší galerie – ochoz, 
umožňuje přístup ke kvasným tankům shora, archivu, laboratoři, a vstup do administrativní 
části – šaten pro zaměstnance. 
Před vchodem do objektu výroby je v půdorysné návaznosti k hranám obvodových stěn 
protažen pruh odlišený povrchovou úpravou vedoucí až k hladině jezera. Dřevěný rošt          
v prostoru pod přesahem stropní konstrukce 1.NP skýtá kryté místo posezení, občerstvení či 
smočení se ve vodě přístupné z dřevěného mola. 

Mechanizační středisko je řešeno v jednoduchém modulovém systému jako neizolovaná 
dřevostavba se sedlovou střechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Jeden modul stavby 
je vynechán jako brána. Nad koncový modul není dotažena střecha – funkce výhledové 
terasy, pod níž je místo k ukrytí při nepříznivém počasí. 

Kompozice uspořádání dispozic přízemí  objektu výroby, prezentace a ubytování je 
podřízena umístění bezbariérového hlavního  vstupu, prostoru pro občerstvení, části 
informací se zázemím, a vertikálním komunikacím. Ve druhém nadzemním podlaží  se pak 
nachází prezentační degustační místnost s vinotékou, hygienické zázemí, výtah  
a administrativa (jednací místnost, kancelář, denní místnost, šatny pro zaměstnance, přístup 
do výroby). Samostatný vstup pro ubytované, pokoje pro 8-9 hostů, toalety, technická 
místnost, kuchyňka, výtah, degustační místnost s výhledem na jezero, galerie a cortenové 
spirálovité schodiště se nachází ve třetím nadzemním podlaží. 

V přízemí výrobní části se pak nachází   pracovní dvůr, import – export, sklady strojů, 
hlavní výrobní hala, sklady vína, sklepy se sudy a ocelovými tanky, úniková chodba               
a ocelová schodiště  pro přístup na galerii. Na galerii ve 2.NP výroby nalezneme zázemí, 
sklad archivních vín, laboratoř a vstup do administrativní části.  

Mechanizační středisko je halová dřevostavba se střechou z příhradových vazníků krytých 
plechovou krytinou. V 1. NP se nachází kryté a uzamčené stání strojů pro kultivaci vinice, 
průchod,  brána a krytý prostor pro hlídače vinice. 

Objekt výroby je nevytápěný. Prostory sklepa, kde jsou uskladněny sudy ke zrání vína jsou 
odvětrávány také kvůli uvolňování CO2 při procesu zrání vína. Upravený přiváděný čerstvý 
vzduch je veden přes zemní registr. Objekt prezentace a ubytování určený pro pobyt osob, je 
tepelně izolován a vzduchově utěsněn, odvětrávání je nucené, s rekuperací tepla. Pro 
přitápění a ohřev TUV v integrovaném zásobníku jsou použity sluneční kolektory na střeše 
objektu, případně je voda ohřívána elektrickým kotlem. 

Dešťová voda ze střechy bude shromažďována do zásobníku a po úpravě použita na 
splachování wc, ve výrobě k omývání podlah a zalévání porostu. Odpadní voda bude 
oddělena od tuhých částic a přefiltrována v dvoukomorové vertikální kořenové čističce 
odpadních vod, následně bude přečerpána opět do zásobníku a po úpravě použita jako voda 
užitková. Tzv “šedá” voda z výroby bude rovněž filtrována v kořenové čističce, která bude 
vybavena chemickým filtrem k odstranění nežádoucích složek. Přebytečná dešťová voda 
bude odvedena do plochy jezera. 

 
Zdroje:          
vlastní archív Ing. arch. Tomáše Doležala      
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VINAŘSKÉ CENTRUM, STRACHOTÍN,  Ing. arch. Petr Novák 
návrh: 2006 
 
    Zadáním bylo navrhnout areál vinařského hospodářství mezi vinicemi s možností 
degustace vína a ubytování. Projekt využívá místních zdrojů pro agroturistiku, aby podpořil 
sociální a ekonomický rozvoj regionu Jižní Morava. Pro stavbu bylo vybráno území 
severozápadně od Strachotína. Jedná se o mírný jižní svah poskytující ideální podmínky pro 
pěstování vinné révy. Areál vinařství je zasazen do severovýchodní části řešeného území 
odkud se jižním směrem rozprostírá překrásný výhled na Pálavské vrchy a kopec Děvín. 
Hlavní dopravní napojení bude od severu přes stávající polní cestu, která se upraví na 
asfaltovou a napojí se na silnici mezi Strachotínem a Pouzdřany. Od jihu vznikne napojení      
i na Mikulovskou cyklostezku, která je součástí Moravské vinné stezky spojující všechny 
vinařské oblasti jižní Moravy. 
    Volně stojící stavba je situovaná mezi nově vysázené vinice. Svým designem se vymyká 
tradičnímu pojetí vinařských hospodářství zdejšího regionu. Sto padesát metrů dlouhá, 
dvacet pět metrů široká a devět metrů vysoká dvoupodlažní stavba je mezníkem zasazeným 
do vinice a strukturujícím pozemek, jakoby se jednalo o zámek uprostřed zámecké zahrady 
plné vinic. Monumentální forma budovy je rozložena do tří segmentů seřazených do mírného 
oblouku, jenž sleduje tvar terénu. Dva veliké otvory „brány“ se prořezávají objektem ve 
třetinách jeho délky. Zintenzivňují dojem symetrie a umožňují obloukové řazení pravoúhlých 
segmentů. Obě brány vytvářejí rámy pro obrazy krajiny a svým nálevkovitým tvarem toto 
působení opticky ještě zesilují. Fasáda z dřevovláknitých desek tvoří materiálově, barevně      
i strukturálně jednolitou slupku. Avšak tato fasáda je současně ideální pro přichycení úponků 
popínavého přísavníku, který ji postupně poroste a v každém ročním období jí bude dávat 
nový živý výraz. 
Základní údaje o projektu:   
zastavěná plocha    3 937 m2 

vnější objem stavby    35 433 m3     
plocha nově vysazené vinice   17,2 ha      
kapacita kvasných tanků   900 000 l     
kapacita skladu bariquových sudů  399 600 l     
kapacita skladu vína v lahvích  828 europalet     
celková předpokládaná roční výroba vína 1 000 000 l 

    Rozsáhlý objekt je členěn do tří segmentů, přičemž západní a střední slouží pro výrobní 
účely a východní segment slouží pro uskladnění vína v sudech a z větší časti i pro služby. 
V přízemí je umístěna degustační a prodejní místnost, ze které je výhled do vinic a na 
Pálavu a současně přes úzké průhledy i do skladovacích prostor se sudy s vínem. Navíc 
díky probarvenému zasklení zde vzniká podmanivá atmosféra. Odtud je přístupné schodiště  
i výtah  do druhého podlaží s restaurací a pokoji pro ubytování. Objekt je řešen jako 
bezbariérový. 
    Hlavní výrobní prostor s fermetačními tanky je umístěný v centrálním segmentu. Vraty je 
napojený na oba kryté prostory „bran“ a pomocí lávek, umožňujících snadnou obsluhu všech 
tanků, je také napojený na druhé podlaží nad západní „bránou“. Tam se nachází laboratoře   
a administrativní část, která částečně zasahuje i do západního segmentu. Hlavní náplní 
západního segmentu je  sklad vína v lahvích a stáčírna. Ze západní strany je k němu 
přiřazen ještě prostor pro stání zemědělské techniky. Víno je mezi jednotlivými výrobními 
kroky dopravováno potrubními rozvody, čímž se výrobní proces urychluje a zjednodušuje. 
    Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet. Obvodové konstrukce jsou 
navrženy s vysokým izolačním standardem. Část s restaurací a ubytováním je řešena ve 
standardu pasivního domu a důsledně se zde uplatňují principy výstavby pasivního domu. 
Orientace vůči světovým stranám, rozvržení hmot a vnitřní dispozice stavby jsou navrženy  
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pro maximální využití pasivní solární energie a s ohledem na vysoký uživatelský komfort. Je 
zvolen kompaktní, maximálně těsný a velmi izolační plášť domu s redukcí tepelných mostů.  
    Jako tepelná izolace je použita ovčí vlna a je uplatněno výhod zelené fasády. Zasklení je 
navrženo speciálními izolačními skly (heat mirror). Je použito zemního výměníku pro 
nasávání čerstvého vzduchu a systému řízeného větrání s rekuperací a ohřevem vzduchu 
pro vytápění. Pro ohřev teplé užitkové vody se používají solární kolektory umístěné na 
střeše. Dešťová voda je akumulovaná v nádrži a využívaná jako užitková voda, čímž se 
snižuje spotřeba pitné vody. 
    K čištění odpadních vod je navržena modulová dvoulůžková kořenová čistírna. Její 
největší výhodou  je čistě ekologické řešení, které současně šetří kapitál na pořízení. Přitom 
se kořenové čistírny vyrovnají drahým, klasickým systémům. Díky členění čistírny na moduly 
lze snadno navyšovat kapacitu přidáním dalšího modulu. V lůžkách se nevytváří kaluže ani 
jezírka a systém vůbec nezapáchá. 
    Závěrem lze konstatovat, že tento projekt svým energetickým konceptem zaměřeným na 
pasivní využívání sluneční energie a využívání obnovitelných zdrojů a současně svým 
ekologickým konceptem zohledňujícím úsporné hospodaření s přírodními zdroji a přírodním 
potenciálem CHKO Pálava  přispívá k trvale udržitelnému rozvoji tohoto území. 

 
 

Zdroje:          
vlastní archív Ing. arch. Petra Nováka 
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VINAŘSTVÍ STRACHOTÍN, Ing. arch Lucie Pohanková 
diplomová práce 2006 
 
   Cílem projektu je návrh objektů pro výrobu, skladování, prodej a propagaci  révového vína 
pro jednu vinařskou rodinu, popř. firmu, mající hospodářské zázemí pro pěstování vinné révy 
(+ bydlení) v blízkosti obce Strachotín.  
 
Kapacity výroby: 
plocha vinic : 20 ha  
produkce: cca 1500- 2000 hl vína/rok, 10 druhů vína s poměrem 60% červeného a 40% 
bílého kvalitního vína 
počet zaměstnanců : max. 8  
bydlení pro majitele a ubytování pro zákazníky: v rámci obce Strachotín, není studií řešeno 
 
    Koncepce projektu je postavena na nově vytvořené linii vinné stezky mezi vinicemi tvořící 
okruh spojený s obcí, která  propojuje několik bodů ( A,B.C). Stezka graduje objektem 
vinařství (A) na okraji svahu strmě klesajícímu k vodní nádrži Nové Mlýny. Tato stezka 
prochází vinařstvím a dále pokračuje po pěších rampách ve svahu až na nově zpevněnou 
obslužnou komunikaci vedoucí kolem břehu jezera. V uzlu napojení stezka prochází 
objektem sezónního provozu občerstvení,  půjčovnou kol a sezónních potřeb (B). Body C 
jsou tvořeny místy k posezení, odpočinku či přespání pod širým nebem. Umístění vinařství 
na jižním svahu mezi vinicemi je pro tuto koncepci zásadní, především kvůli ekologickému 
konceptu objektů. 
    Architektonické řešení vinařství se sestává ze dvou dispozičně i konstrukčně propojených 
provozů : z  podzemní části výroby a skladování vína a nadzemního objektu prodeje             
a degustace vína. Koncept je založen na principu průchodu. Stezka prochází nadzemním 
objektem prodeje přímo mezi prostorami prodejny a administrativy po rampě na střechu 
objektu výroby.  
Zásobování a příjezd k vinařství je řešen komunikací zařezávající se ve spodní části do 
svahu a končící o 3m níže  hospodářským dvorem. 
Zásobování objektu občerstvení a nouzový příjezd je možný po obslužné komunikaci podél 
stávajících vinných sklípků po břehové hraně nádrže Nové Mlýny. Jinak je tato komunikace 
vyhrazena převážně cyklistům a turistům. 
Koncepce počítá i s netradiční výsadbou vinic okolo vinařství a parkovou úpravou stráně 
spadající k jezerům. 
   Objekt distribuce a prodeje vína je řešen jako ležatý nepravidelný hranol na nohách  
navržený se snahou maximálního zvětšení prosklené jižní fasády kvůli tepelným ziskům        
a zmenšení plochy zcela uzavřené fasády severní (obdoba tzv. „ Sokratova domu“) .  Z lávky 
procházející budovou se vstupuje na jednu stranu do prostor prodeje a propagace vína 
opticky propojených s prostorem administrativy, doplněné prostorem hygienického zázemí 
pro zákazníky i zaměstnance. Prodejní prostor je od jednacího prostoru oddělen vestavěnou 
buňkou příručního skladu. Schodiště s osobním výtahem do podzemního objektu výroby       
a prostor pro technologii – tep. čerpadlo vzduch-voda, vzduchotechnická jednotka Atrea 
s rekuperací tepla a teplovzdušným vytápěním a chlazením propojují oba objekty. 
   Výroba je situována zcela do podzemních prostor osvětlených 4 kruhovými hloubkovými 
světlíky procházejícími vodní plochou na střeše objektu výroby. Výroba je dělena na             
6 provozně a dispozičně oddělených úseků.  Proces výroby začíná ve venkovní nekryté části 
importu hrozna a  úseku lisování a překvašení hrozna na otevřené galerii nad prostorem 
bonifikace.  Dále se vinný mok dostává do o patro níže položené části vinifikace, části sklepů 
pro zrání vína v tancích a v bariquových sudech. K tomuto provozu náleží zázemí 
zaměstnanců, technologie  a archiv vín.   Část přípravny a aklimatizace vína, lahvování         
a skladu vína pro export zakončuje celý proces. Všechny tyto úseky jsou protáhlého 
obdélníkového půdorysu, uspořádané postupně tak, že tvoří provozní kruh.  První část  
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procesu výroby vína probíhá gravitačně bez použití čerpadel, pro zbývající provoz se 
s využitím čerpadel počítá. 
   Oba objekty jsou konstrukčně a pohledově  propojeny horizontální „nohou“ komunikačního 
jádra. Z prostoru lahvování a exportu stoupá z části krytá šikmá komunikační rampa pro 
provoz vysokozdvižných vozíků na hospodářský dvůr. Vedle rampy se nachází sklad pro 
parkování viniční techniky otevřený do dvora. Menší množství krabic pro export je na 
hospodářský dvůr do prostor odbytu možno poslat malým výtahem na víno.  
   Objekt sezónního občerstvení má tvar jednoduchého podélného ležatého hranolu je 
postaven nad terénem na „nohách“ částečně nad obslužnou komunikací z obavy před 
kolísající hladinou vody ve vodní nádrži v bezprostřední blízkosti objektu. V dispozici  je 
využito principu průchodu mezi částí nekrytého venkovního posezení a prodejnou 
občerstvení. Na ni navazuje dispozičně zázemí občerstvení a zázemí zaměstnanců. V zadní 
části objektu jsou situovány pohotovostní veřejné WC a  půjčovna kol a sezónních potřeb. 
Místnost technologie - EL nika, DČOV, zásobník UV a úpravna vody, TUV a vodoměr -  je 
umístěna na samém konci objektu.  
    Objekt prodejny v horní části vinařství je osazen na nožkách cca 80 cm nad upravený 
terén. Nosná konstrukce je tvořena tuhými dřevěnými lepenými rámy a konstrukce 
podlahového roštu z lepených dřevěných plnostěnných profilů. Obvodový plášť dřevostavby 
je pohledově upraven  venkovním dřevěným odvětrávaným obkladem. Dřevěné rámy jsou 
osazeny na základové konstrukci uložené na železobetonovém stropu výroby. Střecha 
objektu je řešena jako zelená střecha s extenzivní zelení. Interiérové stěny jsou upraveny 
obkladem z interiérových desek Cetris v přirozeném vzhledu dřevocementové desky  
v různých barevných tónech. Zasklení jižní fasády je řešeno jako dvojitá fasáda fungující jako 
okenní vzduchový kolektor a to díky vnitřním masivním aluminiovým pohyblivým stínícím 
lamelám. V exteriéru je izolační dvojsklo Optiwin (k= 1,25) a v z interiérové strany je 
navrženo jednoduché zasklení Heat Mirror (celkem k= 0,7). Velmi výrazným prvkem je 
ocelová lanová konstrukce na severní fasádě umožňující pnutí se popínavých rostlin a  tvoří 
tak ochranu fasády proti nepříznivým vlivům počasí ze severní strany. Lávky jsou řešeny 
jako dřevěné rámové konstrukce s laťovým roštem.  
     Spojovací konstrukce komunikačního jádra je tvořena sendvičem s venkovní nosnou 
železobetonu stěnou. Interiérová část je upravena jako pohledový probarvovaný beton. 
     Nosná konstrukce objektu výroby a skladování je  stěnový systém ze sendvičového zdiva 
v kombinaci železobeton v exteriéru a kamenná stěna v interiéru. Vnitřní stěny jsou zděné 
kamenné, prolité betonem. Nosná konstrukce stropu je řešena železobetonovým trámovým 
stropem krytým vrstvou  zeminy se  skladbou intenzivní zelené střechy. Pro terénní úpravy je 
použito skládaných kamenných opěrných zdí ve sklonu a  organicky skládaných kamenných 
dlažeb. 
     Dřevostavba objektu občerstvení je navržena jako obdoba dřevěné   konstrukce horního 
objektu v přiměřených dimenzích.  
     Ekologický a energetický koncept stavby je založen na tvaru nadzemní části objektu 
vinařství a  maximálním využití dlouhé na jih natočené prosklené fasády jako vzduchového 
solárního kolektoru. Ten je napojen na řízené větrání s rekuperací horní pasivní dřevostavby 
a tepelné čerpadlo vzduch – voda v podzemní  části vinařství. Oba systémy  tak zajišťují 
ohřev vzduchu, TUV i chlazení ve sklepě. Dřevostavba horní části je kryta zelenou střechou, 
která stejně jako vodní plocha vedle objektu tvořená převážně dešťovou vodou napomáhá 
zvlhčení vnitřního klimatu dřevostavby. Popínavé rostliny a výsadba stromů pak chrání 
severní fasádu objektu před povětrnostními vlivy .  
Pitná voda je zajištěna vlastní vrtanou studnou. Jako užitková voda je použita přečištěná 
dešťová voda ze střech a vlastní  kořenové čistírny odpadních vod. 
 
Zdroje:          
vlastní archív autorů      
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VINAŘSTVÍ STRACHOTÍN,  Ing. arch. Monika Antošová 
návrh: 2008 
 
 
    Přístup k objektu je po stávající zpevněné komunikaci mezi vinicemi, šířka komunikace je    
5 m. 
    Před objektem je zpevněná plocha, jejíž součástí jsou parkovací stání manipulační plocha 
pro zpracování vína. Do samotného objektu je přístup po rampě se sklonem 10% (7°). 
Nákladní automobil po ní zacouvá k hlavím vratům. 
    Objekt vinařství se dělí na tři zóny – vstupní , výrobní a prezentační. 
    Půdorysné rozměry objektu jsou 63,9 m délka a 18 m šířka. Částečně dvoupodlažní objekt 
je přístupný ze severní strany, je částečně zapuštěn do terénu a vykonzolován nad hranou 
nádrže. Zpracování hroznů a výroba vína se skladováním jsou umístěny v suterénu objektu, 
v části se světlou výškou přes dvě podlaží jsou u hlavních vrat, které je možno v době 
vinobraní úplně otevřít, stroje na zpracování hroznů. Vinobraní trvá většinou jeden den, proto 
se stroje přemístí do prostoru pro lepší obslužitelnost. Po celý rok poté slouží ke zpracování 
vyrobeného vína plnící linka. V tomto prostoru je umístěno také 21 vinifikátorů pro skladování 
a školení vína, mezi nimi a po straně je ponechán průjezd min. 3 m, pro jejich obsluhu. V části 
o dvou podlažích jsou v suterénu umístěny sklady, u vstupu je to sklad lahvovaného vína, pro 
další export, na něj navazuje sklad prázdných lahví- tyto dvě místnosti je dají později event. 
propojit. Na místnost degustace pak navazuje sklad sudového vína, do kterého je vidět přes 
prosklenou stěnu. V suterénu jsou dále umístěny šatny zaměstnanců se zázemím a technická 
místnost. A na konci patra je místnost pro degustaci vína, z niž je výhled na nádrž a Pálavu.   
    Obě patra jsou propojena schodištěm, které zároveň splňuje podmínky chráněné únikové 
cesty.  V patře je u vstupu z parkoviště umístěna prodejna, přes kterou se vstupuje do 
otevřeného prostoru výroby a přes komunikační koridor do místnosti pro degustaci. Koridor je 
osvětlen přes místnosti v patře. V patře je také umístěna kancelář, místnost sklepmistra, 
denní místnost, apartmán a kuchyňka pro obsluhu degustace. Zásobování degustace              
a prodejny je řešeno pomocí malého rohového nákladního výtahu, rozměru 820/680 mm.  
    Budova je umístěna tak, že průhled přes ni směřuje přes Novomlýnské nádrže na Pálavu, 
to návštěvník vnímá již při vstupu do budovy. Proto celá budova je svou délkou kolmo 
orientována k okraji nádrže. Část s degustací je nad Novomlýnské nádrže vykonzolována. 
    Střecha je složena ze tří ploch, důvodem tohoto řešení je jak odvodnění střechy, tak             
i estetická stránka. 
    Fasáda je obložena svislým, dřevěným obkladem z modřínového dřeva, šířky 100 mm. 
    Dřevěná okna jsou z východní strany částečně vyklápěcí – přímé větrání místností. Ostatní 
zasklení je v pevném rámu z lepeného skla. Okna jsou řešena s dřevěnými rámy a trojsklem.   
Stínění místností je řešeno jak vnitřními roletami v prostoru degustace, tak i nastavitelnými 
stínícími dřevěnými lamely, které pohledově splývají s členěním fasády. Rolety bílé barvy jsou 
do místnosti navrženy z důvodu samotné degustace, kdy se při ní bílá barva doporučuje, 
navíc pokud nejsou staženy nebrání průhledu, který je možný od vstupů.  
    Zábradlí je řešeno z tvrzeného skla.  
    Podlahy jsou ve výrobních skladových prostorách tvořeny betonovou stěrkou, ostatní jsou 
dřevěné. 
    Podhledy a vnitřní opláštění stěn jsou provedeny z osb desek. Dřevěná konstrukce 
s lepených dřevěných rámů je v interiéru přiznaná. 
    V budově,  v  interiéru se celkově objevují tři  materiály- dřevo, v nadzemní části                  
a pohledový beton, v suterénu a sklo.  
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    Na suterénních stěnách z vodotěsného železobetonu jsou kloubově kotveny do ocelových 
patek sloupy z lepeného dřeva. Sloupy společně s trámy tvoří hlavní nosné rámy. Osová 
vzdálenost rámů je 3 metry. Rámy jsou vzájemně propojeny podélně ztužujícími trámy a také 
je část polí zavětrována ocelovými táhly. Mezi rámy jsou vaznice na nich jsou uloženy OSB 
desky a konstrukce střechy. Část objektu, která je vykonzolována je řešena jako prostorová 
příhradovina, zavětrovaná ocelovými táhly a kotvená k betonové části konstrukce. Vnitřní 
stěna v suterénu je ze sendvičového zdiva – železobetonová nosná stěna, teplená izolace, 
obklad z žb. panelů. Stropní konstrukce je také ze železobetonu. Podlaha je o tloušťce nad 
žb. stropem a nad dřevěnou konstrukcí. 
    Na hraně objektu jsou navrženy piloty, k zajištění stabilnosti svahu. Základové konstrukce 
pod zbytkem objektu je řešena jako žb. vana. Dřevěné schodiště v prostoru degustace je 
částečně vynášeno ocelovými táhly. Únikové schodiště je řešeno jako žb. konstrukce. 
    Dešťová voda je ze střechy odváděna do vodního rezervoáru o objemu 50 m3 s přepadem 
do Novomlýnských nádrží, tento rezervoár slouží i jako požární nádrž. Voda v rezervoáru je 
neustále v oběhu pomocí čerpadla a dále použita jako užitková voda v objektu.  
Pitná voda je čerpána z vrtané studny do akumulačních vyrovnávacích nádrží v technické 
místnosti a dále rozvedena po objektu. 
     Odpadní voda je svedena do ČOV K 100 pro 100 ekvivalentních obyvatel, z niž dále 
přečištěná odtěká do recipientu a dále do nádrže. 
    Ohřev TUV je pomocí tepelného čerpadla. 
    Otevřený prostor s vinifikátory nebude vytápěn. Sklady vína v lahvích a v sudech budou 
chlazeny pomocí chladící jednotky, v těchto prostorech jsou použity také výparníky.  
V místnosti pro degustaci vína bude výměna a regulace vzduchu zajištěna vzduchotechnickou 
jednotkou. V ostatních místnostech bude přirozené větrání v kombinaci s vytápěcími 
konvektory, otopnou vodu bude zajišťovat tepelné čerpadlo o výkonu 5 0kW s pojistným 
elektrickým kotlem. 
    Tepelné čerpadlo je navrženo v kombinaci země/voda. 
    Celá budova je dostatečně zateplena.  
     V zimních měsících se uvažuje s pasivními solárními zisky přes prosklené plochy 
místností. 
     Zásobování elektrickou energií je provedeno od trafostanice u hlavní komunikace zemním 
vedením podél příjezdové cesty. Také jsou navrženy na části střechy fotovoltaické články pro 
alternativní výrobu elektrické energie. 
 
 
Zdroje:          
vlastní archív Ing. arch. Moniky Antošové 
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VINNÉ HOSPODÁŘSTVÍ STRACHOTÍN, Ing. arch David Cvilink 
diplomová práce 2008 
 
 
Předmětem řešení je návrh areálu vinného hospodářství mezi vinicemi včetně provozních 
prostorů a s možností degustace vína a jeho prodej. 

Kapacity vinného hospodářství: 
plocha vinic – 40 ha 
výnosnost – 7-9 t/ha 
výlisnost – 70% 
objem tanků až 226 m3 
počet tanků – o objemu 3,5 m3 – 16 ks 
                       o objemu 8 m3 – 19 ks 
 počet barikových sudů –  60 ks  

    Přístup ke komplexu budov je možný po stávající zpevněné cestě od obce Strachotín. Na 
tuto navazuje další zpevněná komunikace ke komplexu obou budov. Zde je parkování pro 10 
osobních automobilů a pro 2 autobusy. Částečným zahloubením se cesta dostává do úrovně 
2NP objektu výroby,  tudy je celý komplex zásobován a je  přístupný zaměstnancům              
i návštěvníkům. Pěší přístup návštěvníků je možný i od jihu ze značené turistické cesty          
a cyklostezky v těsné blízkosti objektů. 
    Hospodářství sestává ze dvou objektů označovaných jako objekt A - výroby a B - 
degustace. Mezi nimi je spojovací krček a k objektu výroby přiléhá „přístřešek“.  
    V objektu A je umístěno kompletní technologické zařízení pro výrobu vína a také pro 
provoz budovy samotné a i celého komplexu. Jsou zde prostory pro přípravu a zpracování 
vína, jeho zrání, plnění do lahví, skladování hotového výrobku, laboratoř, technická místnost, 
další sklady. Dále prostory pro administrativní a sociální zázemí celého hospodářství vč. 
ubytovacího apartmánu. Objekt je dvoupodlažní s tím, že hlavní prostor pro výrobu vína, 
zrání, je otevřen přes obě podlaží. S objektem B, který je celkově situován o jedno podlaží 
níže je objekt  propojen spojovacím krčkem.  
    Objekt B složí pouze k předvedení, degustaci a prodeji vína s možností malého 
občerstvení. Objekt je dvoupodlažní. 2NP objektu  je otevřené do 1NP a objekt je z poloviny 
částečně podsklepený. Nadzemní podlaží  objektu tvoří jeden velký prostor, v jižní fasádě 
pohledově přes obě podlaží otevřený do krajiny, s panoramatickým výhledem na 
Novomlýnské nádrže a Pavlovské vrchy. K posezení při samotné degustaci vína jsou 
uvažovány také obě podlaží spojovacího krčku sloužícího jako odpočinková galerie. Přímý 
přístup do objektu je také možný po přístupové lávce ze severní strany objektu do úrovně 
2NP.   
    Celý komplex je z hlediska návštěvního provozu řešen jako bezbariérový.  
Záměrem bylo vytvořit jednoduchý, přehledný a plně funkční, variabilní komplex 
s minimálními nároky na energie. Objekty jsou jednoduché a funkční, místy je užíván princip 
symetrie a rovnováhy. Vzhled objektů je spíše technický, je užito kontrastu chladných 
materiálů a barev s přírodním dřevem. 
    Objekty  působí tvarově i materiálově jednotně. Jedná se o dva kubusy, malý a velký. 
Velký dřevěný a malý bílý objekt se zelenou střechou jsou propojené proskleným krčkem 
s uvnitř viditelným dřevěným rámem. Na velký kubus pak navazuje geometrický přístřešek 
z pohledového betonu.  
    Na celém komplexu pak vizuálně zvenčí i zevnitř převládají materiály jako dřevo, 
pohledový beton, sklo, přírodní stříbrný kov a bílá omítka, tm.šedé plasty, režné cihlové zdivo 
aj. Konstrukce v terénu v okolí komplexu jsou pak ze skládaného přírodního kamene, dřeva 
a betonu. Veškeré viditelné použité materiály jsou tedy buď s přírodním povrchem nebo 
v přírodních barevných odstínech. 
    Objekt degustace  má zelenou střechu a je uvažován jako částečně porostlý popínavkami, 
nebo vinnou révou. 
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    Konstrukci objektu výroby tvoří výhradně ŽB monolit z vnitřních pohledově viditelných 
stran řešen jako pohledový.  Obvodové zdivo vertikálních konstrukcí objektu degustace  je 
vyzděno z  broušených keramických bloků vysypávaných expandovaným hydrofobizovaným 
perlitem.  
    Spojovací krček mezi objekty  tvoří samostatný dilatační celek. Konstrukce pláště 
spojovacího krčku tvoří rámy ve tvaru převráceného písmene U zhotovené z lepených 
dřevěných vazníků. Samotný plášť krčku je zhotoven ze systémových skleněných fasád 
Schüco. Celou plochu šikmé prosklené části střechy lze zastínit vnitřními textilními roletami. 
Přístřešek vjezdu do objektu A je řešen jako pohledový ŽB monolit. 
    Pitnou vodu pro areál bude zajišťovat vrtaná studna. Ohřev TUV je možný třemi způsoby. 
Standardní bude prováděn dvěma kotli na pelety Fröling, alternativně bude ohřívána 
slunečními teplovodními kolektory umístěnými na střeše objektu výroby a nebo elektrickými 
spirálami 2x 2 kW. 
    Komplex je vybaven dvěmi jímkami na vodu – horní a dolní. Obě slouží pro různé účely. 
Dešťová voda ze střechy objektu výroby  a přístřešku je jímána do horní jímky. Tato jímka 
složí současně jako požární nádrž.  
    Dolní jímka odvodňuje střechu objektu degustace a spojovacího krčku. Je napojena do 
kořenové čističky odpadních vod. Lze do ní  v případě dlouhodobého  nedostatku odpadní 
vody gravitačně samospádem vodu doplňovat z horní jímky.  
    Oba objekty  se pak svými hodnotami blíží pasivnímu standardu budov.  
Vytápění objektu výroby bude zajišťovat dvojice kotlů na pelety zn. Fröling P2. Předávání 
tepla bude možné přes teplovodní ohřívač ve větrací jednotce Atrea pro kanceláře a sociální 
zázemí  a alternativně přes standardní otopná teplovodní tělesa. 
    Vytápění objektu degustace bude zajišťovat teplovodní ohřívač ve větrací jednotce Atrea 
Duplex 500 EC a alternativně může být spuštěno teplovodní podlahové vytápění umístěné 
pouze v podlaze 1NP. Navíc je zde umístěn krb s krbovou vložkou, který je tedy schopen 
zcela pokrýt požadavky na vytápění objektu degustace.  
 
 
Zdroje:          
vlastní archív Ing. arch. Davida Cvilinka 
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VINNÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STRACHOTÍN, Ing. arch. Ludmila Leinveberová  
diplomová práce 2008 
 
 
    Předmětem diplomové práce je návrh areálu vinařského hospodářství mezi vinicemi 
s možností degustace vína a ubytování. Projekt je založený na využití místních zdrojů pro 
agroturistiku  na podporu sociálního a ekonomického rozvoje regionu Jižní Morava.  Řešené 
území se nachází v sousedství vinařské obce Strachotín, která leží na severním břehu 
Novomlýnských nádrží na sever od Mikulova. Strachotín leží v atraktivní lokalitě v malebném 
kraji pod Pálavou. Je to ideální místo pro aktivní odpočinek s ochutnávkou vynikajícího 
moravského vína. Pozemek pro umístění vinařského hospodářství leží naproti Pálavským 
vrchům. Jedná se o jižní svah na  hraně s nádrží Nové mlýny (Věstonická nádrž - Střední).   
V kontaktu s nádrží je prudký svah směrem k vodní ploše, výše pozemek stoupá jen mírně.  
    V rámci diplomové práce je řešen návrh objektu pro vinařské hospodářství a samostatný 
objekt infocentra s ubytováním a půjčovnou kol. Infocentrum je doplňujícím objektem pro 
rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Oba objekty mohou fungovat samostatně, ale 
zároveň se mohou vzájemně doplňovat. Objekt infocentra s ubytováním a půjčovnou kol je 
umístěn v návaznosti na stávající cyklotrasu vedoucí podél břehu novomlýnské nádrže. 
Cyklo - turistická sezóna  je na Pálavě od brzkého jara do dlouhého podzimu. Na podzim 
zase začínají vinobraní a degustace ve vinných sklepech. Urbanistický a architektonický 
koncept zohledňuje požadavky vytvořit objekty s minimalizovanou spotřebou energie.  
V projektu jsou zohledněny klimatické podmínky řešené lokality. Osazení objektů respektuje 
terén, orientace ke světovým stranám a tvary objektů jsou voleny tak, aby bylo řešení co 
nejvýhodnější z hlediska tepelných ztrát.  
    Vinařské hospodářství nejsou pouze klasické sklepy s dřevěnými sudy. Moderní 
technologie vyžadují moderní řešení a přístup. Mají nové požadavky a nároky na řešení 
prostoru pro výrobu. Ideou vlastního řešení vinařského hospodářství je propojení vlastní 
výroby vína s jeho prezentací a také seznámením veřejnosti s procesem výroby formou 
exkurzí, prezentací, firemních akcí apod.  

Kapacity vinného hospodářství: 
Velikost pozemku: 54 ha 
Rozloha vinic:  40 ha + 20 ha ze sousedních vinic 
Produkce:   cca 3.800 hl vína 
Zastavěná plocha: Areál vinařského hospodářství:   1. 208,9 m2 
   Objekt infocentra s ubytováním a půjčovnou kol:     302,4 m2 

Obestavěný prostor: Areál vinařského hospodářství:   8. 509,2 m3 
   Objekt infocentra s ubytováním a půjčovnou kol:  2.096,0 m3 

Kapacita ubytování: 17 lůžek 

    Konstrukční řešení areálu vinařského hospodářství kombinuje dva konstrukční systémy – 
železobetonové platformy a dřevostavby na terénu. Nosná konstrukce dřevostaveb je 
navržena ze systému lepených vazníků. Fasády dřevostaveb jsou tvořeny dřevěným 
vertikálním obložením.  
    Součástí řešení diplomové práce byl návrh energetického a ekologického konceptu. Návrh 
využívá topografie terénu k eliminaci tepelných ztrát a minimalizaci potřeby energie na 
chlazení v letním období. Sluneční energie je využita aktivním způsobem pomocí solárních 
kolektorů. Vytápění a větrání objektu je řešeno systémem teplovzdušného vytápění a větrání 
spojeného s rekuperací tepla. Systém je doplněn solankovým zemním výměníkem, který 
využívá akumulační schopnosti země. Ekologický koncept zahrnuje řešení hospodaření 
s odpady, dešťovou vodou a návrh zeleně. Návrh využívá kořenových čistíren odpadních 
vod, samostatné čistírny pro provozní vody z vinařství a domovní čistírny pro objekt 
infocentra  a zásobníky pro hospodaření s dešťovou vodou.  
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    Cílem projektu bylo vytvořit objekty v maximální míře provozně soběstačné, které budou 
přínosem pro rozvoj regionu. Vypočtená přibližná energetická bilance objektu odpovídá 
kategorii objektů B – úsporná.  

 

 
Zdroje:          
vlastní archív Ing. arch. Ludmily Leinveberové 
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