NA POHÁRIK
Staré i nové: tradiêný kváder so sedlovou
strechou a bielou fasádou oživujú farebné
sklené tvárnice.

Slovácke vinárstvo dnes
Vidiecky ráz obce Starý Poddvorov urêoval charakter
architektonického stvárnenia budovy, ktorú by sme mohli
oznaêiČ za neorustikálnu.
Text a foto: Ytong
Noêný život: êo robí víno v noci?
Keó sa slnko priblíži k horizontu a ostro
presvitá cez tvárnice, vyzerá to, akoby
víno písalo diskopríbeh.
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Vinársky život: keó ochutnávate
kvalitné víno, žiada sa aj zážitok
pre oêi. Preto sa v spoloêenských
priestoroch êasČ fasády otvorila tak,
aby ponúkla výhüad na vinice.

Vêerajšok a dnešok: Konštrukcia stavby
pôsobí tradiêne, ale predstavuje moderný
prístup tým, že architekt použil najmodernejšie
stavebné materiály.

inárstvo Krásná Hora v regióne
Moravského Slovácka spája tradíciu so súêasnosČou. Hold üudovým stavebným formám teda spúĀa súêasné predstavy o komforte
a efektívnej prevádzke. Jednoducho o mieste, kde sa
výroba a dozrievanie vína prelínajú so spoloêenskými veêermi, ochutnávkami a gastronomickými posedeniami.
Investora oêarila pôvodná výstavba charakteristická pre oblasČ Moravského Slovácka, a preto oslovil
architekta s veümi presným zadaním: aby stavba
mala neorustikálny výraz. Architekt Tomáš Havlíêek z ateliéru «Létající inženýĆi» na požiadavku odpovedal bielou fasádou a farebnými sklenými luxferovými tvárnicami, ktoré pokladá za korenie
tradiênej stavebnej kultúry na vidieku. Pri projektovaní bral ohüad aj na rozmery vedüajších stavieb.

V

Veükú tankovú halu, ktorá slúži ako priestor na výrobu vína, teda vyriešil ako dvojloó, pretože požadované vnútorné rozmery boli približne 10x10 m.
Pri realizácii sa maximálne využil priestor, ktorý už
neslúži pôvodnému úêelu: dvojpodlažný vstupný výrobný trakt stojí na mieste starej pivnice na víno a tanková hala sa pre zmenu nachádza na bývalom dvorêeku. Architekt si prezieravo poradil aj s umiestnením
novostavby medzi existujúcimi objektmi a do návrhu
citlivo zakomponoval takmer pietne zreštaurovaný
objekt asi dvesto rokov starej viniênej búdy, ktorá tak
dotvára historickú podobu celého areálu. Významný
êeský historik a teoretik umenia a architektúry profesor PhDr. Rostislav Švácha na vinárstve Krásná
Hora ocenil použitie archetypu domu v tvare pozdúžneho hranola so sedlovou strechou. Tento motív sa vo vinárstve opakuje celkovo trikrát. Z dvoch
vytvoril architekt Havlíêek dvojloó s vinárskymi

tankami a spojil ju s vyšším, dlhším a širším objektom s rovnakou strechou, ktorý na troch podlažiach funguje ako predajĀa, sklad vína, kancelária,
miestnosČ pre stáêanie vína a priestor pre dôvernejšie spoloêenstvá priateüov alebo zákazníkov.
Samotná konštrukcia stavby pôsobí síce tradiêným
dojmom, ale predstavuje aj moderný prístup tým,
že architekt použil najmodernejšie stavebné materiály. Klasické drevené krovy s keramickou krytinou nadväzujú na murovaný systém Ytong, ktorý
sa opakuje aj na streche.
Použitie tvárnic Ytong «Lambda P2-350» potvrdzuje zámer investora vybudovaČ objekt, ktorý bude maČ vynikajúce tepelnoizolaêné vlastnosti aj bez následného zateplenia. Jednoliaty
konštrukêný materiál bez dodatoênej izolácie
je ideálnym riešením pre pohüadové styky materiálov a kotvenie konštrukcií. Súrodý vnútorný plášČ budovy zaisČuje plnohodnotnú ochranu pred jeho poškodením výdatnou prevádzkou.
Vinárstvo vyžaduje celoroêné zaistenie regulovanej vnútornej teploty, a tak architekt vybral pórobetón Ytong, ktorý sa viackrát osvedêil ako
najlepšie riešenie pre to, aby interiér udržiaval
optimálne teploty. Reaguje totiž na prírodné klimatické podmienky v okolí stavby a vytvára tak
ideálnu mikroklímu. V interiéri navyše prirodzene usmerĀuje vlhkosČ, alebo ju dokonca úplne odstráni, a pozitívne tak vplýva ako zábrana
proti tvorbe plesní a šíreniu baktérií.
Podüa slov profesora Šváchu patrí vinárstvo Krásná Hora k tomu najlepšiemu, êo sa na území obce
Starý Poddvorov postavilo. I keó stavba používa
formy a materiály, ktoré sa podobajú na pôvodné
vidiecke staviteüstvo ešte neskazené prvkami mestskej výstavby, poskytuje investorom skvelý komfort so stálou tepelnou pohodou.
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