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Skvost z dreva a kameňa 
uprostred vinohradov

Pri objednávke projektu reprezentačnej stavby firmy Vinohrady 
Jasová pri Nových Zámkoch bratia Kamil a Ladislav Borosovci mali 
jasnú predstavu o drevostavbe na kamenných základoch. A tak 
zasadil Mgr. art. Jaroslav Pavle z ateliéru „Le-phart architekti“ 
drevostavbu s dvoma nadzemnými podlažiami do mierneho svahu 
v obkolesení vinohradov a broskyňových sadov v krajine plnej 
slnka, zveriny a hojnosti.
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Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com

Foto: archív DREVSTAV SLOVAKIA
Stavba slúžiaca nielen na firemné pre-
zentačné účely ale aj ako penzión je 
postavená na železobetónovej doske, 
pod ktorou sú kamenné klenby vínnych 
pivníc a skladové priestory. Stavba 
so zastavanou plochou 302 m2 má 
tri podlažia a dva vstupy. Prvý je síce 
na úrovni terénu, ale sklady a ostatné 
priestory sú zapustené do svahu. Tento 
vstup využívajú na zásobovanie skladov. 
Vstupná hala rozdeľuje podzemné pod-
lažie na spoločenskú časť a zázemie. 

Dominantou hodovej miestnosti urče-
nej najmä pre poľovníkov je drevená 
vykurovacia lavica na rýchle zohriatie 
po zimných lovoch. Je tu kozub na 
grilovanie a miestnosť na porciovanie 
diviny. Súčasťou zázemia je centrálna 
kotolňa na drevný odpad, ktorá okrem 
vykurovania objektu zohrieva úžitkovú 
vodu pre bazén so slanou vodou. Na 
spaľovanie využívajú zvyšky zo strihania 
viniča a z vyrúbaných stromov pri sce-
ľovaní parciel.

Vo farbe vnútrajška 
dubového suda

Projekt popisuje jeho tvorca Mgr. art. 
Jaroslav Pavle: „V klenbovom tvare ho-
dovej miestnosti je obklad z topoľa pri-
morený do sivohneda, ktorý by mal evo-
kovať vnútrajšok suda. Ostatný mobilár 
je z duba. Schodisko v centre budovy 

Penzión firmy Vinohrady Jasová
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spája všetky podlažia. Stupne a zábrad-
lie sú dubové na oceľovej konštrukcii. 
Na zábradlí je použitý motív listu, lebo 
náplňou domu je agropodnikanie. Téma 
rastliny, stromu či prírody sa v názna-
koch objavuje ako základný dizajnový 
a filozofický prvok v celom penzióne. 
Vinicu lemovali zmiešané lesy, pre-
važne dubové, rástli tu agáty a topole. 
Prenesenie drevín do vinárskeho domu 
sa odráža v interiéri. Steny, strop, náby-
tok – všetko je z dreva, ktoré narástlo 
v jasovskom chotári. 
Prvé nadzemné podlažie má vchod 
z parkoviska, recepcia je oproti schodis-

ku. Svietidlo v tvare klobúka je symbolom 
múdrosti a slušnosti. Vínny sud ako re-
cepčný pult symbolizuje oddych a uvoľ-
nenosť. Centrálna kožušinová stena je 
vyskladaná z rôznych druhov zveriny 
v tvare kosoštvorcov ako symbol moci, 
nadvlády a lásky. Na tomto podlaží je 
centrálna spoločenská miestnosť, malé 
kino, kuchyňa a izby. Táto časť domu 
má drevený charakter a nadväzuje na 
kamenný výraz spodnej časti. Terasa je 
čiastočne prekrytá smrekovou pergo-
lou, kubická forma má hustú štruktúru 
slnolamov, lebo je orientovaná južným 
smerom.“

Celú ťarchu konštrukcie 
nesie drevený profil

Vybudovanie areálu zvládli za dva roky, 
práce dokončili vlani. Investori čiastoč-
ne využili eurofondy na rozvoj vidieka 
a regiónov. Stavbu realizovala firma 
DREVSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Nová 
Baňa. Predstaviteľ firmy Ing. Peter 
Gregor dopĺňa prierez a materiálové 
zloženie obvodovej steny: „Zvnútra je 
sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm 
upevnená na drevenom rošte smrek/
jedľa hrúbky 60 mm, keď sme medzi-
priestor vyplnili tepelnou a zvukovou izo-

Pohľad na penzión zo západu. Francúzske okná sú tienené exteriérovými posuvnými drevenými žalúziami

V južnej časti dominuje terasa s bazénom a pergolou
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láciou (minerálna vlna). Nosnú časť tvorí 
rámová konštrukcia smrek/jedľa profilu 
60/200 mm. Z vnútornej strany je zakry-
tá doskou OSB-3 hrúbky 15 mm, spoje 
sú vzduchotesne prelepené. Z vonkaj-
šej strany je priestor vyplnený tepelnou 
a zvukovou izoláciou hrúbky 200 mm 
(minerálna vlna), stabilizovaný fasádnou 
fóliou. Vonkajšiu stranu steny tvorí fasád-
ny agátový obklad hrúbky 30 mm.“

Na prvé nadzemné podlažie umiestnili 
6 dvojlôžkových izieb s príslušenstvom. 
Kuchyňa je prepojená s hlavnou sálou 
na tomto podlaží dverami a podávacím 
kruhovým okienkom evokujúcim slnko.

Obklady podľa odtieňov vína

Drevený obklad interiérov je odtieňovo 
rôznorodý, inšpirovaný farbami vína. Na 

západnej strane sú izby vo farbe biela, 
ružová a červená – ako symboly základ-
nej farebnosti hrozna. Na východnej stra-
ne je kolorita odvodená od odrodových 
vín rulandské šedé, modrý portugal 
a veltlín zelený. Izby nemajú čísla, ozna-
čené sú podľa odrôd a každá hosťovská 
miestnosť má svoje odrodové sfarbenie 
obkladu. Obvodové steny tvorí rámo-
vá konštrukcia, prevetrávaná fasáda je 
z agátu. Priečky postavili z recyklova-
ného ražného muriva zo starej zbúranej 
stavby, ktorá bola na pozemku a doslú-
žila pôvodnému účelu. Detské kino je 
dostatočne odizolované recyklovanými 
odrezkami kobercov. 
Na druhom nadzemnom podlaží sú štyri 
izby a príslušenstvo. Dve majú balkóny 
nad terasou s bazénom a výhľadom 
na južnú časť krajiny. Odtieňovo sú vo 
farbách jesene, obdobia zberu hrozna. 
Ďalšie dve majú spojenie s terasou, vo 
farebnosti zimy a jari. Centrálnou spolo-
čenskou miestnosťou na tomto podlaží 
je bar s vírivkou a pekným výhľadom na 
krajinu.

K drevostavbe patria altánok, 
vyhliadková vežička

Pohodlie a blahobyt dopĺňa bazén 
a pokračovanie exteriérového sedenia 
v drevenom altánku na východnej strane 
penziónu, ktorý je postavený na ploche 
62,60 m2. Z posedenia v altánku je vi-
zuálny kontakt na detské ihrisko z agátu 
a smrekovca. Zapustené je do terénu, 
čím je chránené pred severnými vetrami. 
Založili okolo neho bambusové porasty, 
kde budú nové atrakcie. Poloha umož-
nila vytvorenie malej sánkarskej dráhy, 
ktorá vedie popred saunu. Dominantou 
tejto časti je vyhliadková a strážna ve-
žička zo smrekovca, má dve podlažia 
a šmýkačku.
Hlavný vstup (druhý) do areálu vinohra-
dov je cez vínobránu. Návštevník sa do-
zvie všetko o pestovaní vína a plodoch 
záhradky. Reprezentuje to, čo tvorí 
2. generácia Borosovcov. Zakladateľom 
je otec – dnes sedemdesiatnik Ladislav 
Boros, st. Cestu do areálu lemujú kríky 
s malými lesnými plodmi (maliny, ríbezle, 
egreše), ktoré môžu návštevníci ochut-
návať.

Architekt Mgr. art. Jaroslav Pavle správne 
pochopil zámer investorov a svojim pro-
jektom zachoval zásadu, že víno miluje 
kameň v pivnici a drevo v sudoch. A tak 
uprostred 1500 ha viníc pri Jasovej ne-
ďaleko Nových Zámkov vyrástol skvost 
z dreva a kameňa.

Skladba obvodovej steny drevostavby: 1. 30 mm fasádny agátový obklad, 2. upev-
ňovací rošt, 3. fasádna UV stabilná fólia, 4. 200 mm izolácia z minerálnej vlny, 
5. 200 mm krabicový nosník, 6. 15 mm OSB-3 doska, vzduchotesne prelepené 
spoje, 7. 60 mm vnútorný inštalačný rošt SM/JD, 8. 60 mm izolácia z minerálnej 
vlny, 9. 12,5 mm sadrokartónová doska

Z výstavby penzióna
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OSTŘÍME A OPRAVUJEME:
        Stopkové frézy s pájenými DP břity, i s velkým axiálním úhlem čela (až 54°)

        Falcovací frézy s pájenými i výměnnými DP břity, i s velkým axiálním úhlem čela (až 54°)

        Speciální profilové frézy s pájenými DP břity , stopkové i s upínacím otvorem

        DP pilové kotouče, až do průměru 380 mm

        Ostříme i nástroje upnuté v termoupínačích

4°)

WOOD-TEC 2015  
Brno 20. – 23. 10. 2015, hala V, stánek 075

přední český výrobce 
dřevoobráběcích nástrojů

VÝROBA, PRODEJ A SERVIS DŘEVOOBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ A SPECIÁLNÍCH NÁSTROJOVÝCH SYSTÉMŮ NA DŘEVO, PLAST A KOV
VYDONA  s.r.o., Pravčice 244, 768 24  Hulín, Tel: (+420) 573 301 364, Fax: (+420) 573 301 370, e-mail: info@vydona.cz, www.vydona.cz

Pro ostření DP nástrojů máme k dispozici obě EDM technologie, tedy drátem i rotační elektrodou.

Používáme polykrystalický diamant nejvyšší kvality, v jakosti odpovídající použití nástroje.

DP nástroje ostříme ve velmi krátkých termínech, podle dohody se zákazníkem.

http://www.vydona.cz

