
Již delší dobu jsem se zabýval 

myšlenkou proč nejsou ve Strážnici 

vinné sklípky jako téměř ve všech 

okolních městech a vesnicích. 

Z toho důvodu jsem chtěl, aby naše 

město vzešlo ještě více ve známost 

a podpořilo vinařskou tradici, která 

zde byla v dřívějších stoletích velmi 

významná. Nabídnul jsem proto 

městu Strážnice svoji myšlenku, 

jelikož jsem byl přesvědčen, že 

realizace tohoto projektu by více 

příslušela městu. Můj záměr však 

nebyl přijat kladně a z tohoto 

důvodu jsem se rozhodl vybudovat 

tento plán z vlastních myšlenek a 

fi nančních prostředků.

PARCELY K VÝSTAVBĚ VINNÝCH SKLEPŮ
Strážnický dvůr - Jizdébka

MĚSTO STRÁŽNICE A OKOLÍ

Strážnice je město s bohatou historií, které bylo založeno 

již ve 13. století. K pamětihodnostem patří místní muzeum, 

kostel sv. Martina, Skalická a Veselská brána, Muzeum vesnice 

jihovýchodní Moravy a také strážní věž. 

Ve městě se nachází přístav Baťova kanálu, kde je možno 

pronajmout hausbót.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Josef Vavřík

Za Drahou 1415

696 62 Strážnice

Mob.: +420 604 520 056

aeroprofi l@post.cz

www.sklepystraznice.cz

Téměř vedle přístavu je rozlehlý park, který patří 

mezi chráněné parky - mezi nejcennější se řadí 

platanová, lípová a dubová alej.



POPIS LOKALITY
Lokalita s názvem Strážnický dvůr Jizdébka se nachází vpravo za Skalickou bránou ve směru na Petrov. Je přístupná 

dvěma vstupy z ulice Luční a Skalická. 

V lokalitě se budou nacházet soubory rekreačních staveb s názvem Víceúčelové rekreační stavby se sklepem 

v lokalitě Jizdébka, která je oddělena pásem zahrad od městské aglomerace a poskytuje tak ideální kombinaci 

klidného ubytování a zachování klidu občanů v přilehlé ulici Luční, která je určena pro bydlení. 

Projekt výstavby je zahrnut v územním plánu města Strážnice a prošel potřebnými povolovacími a schvalovacími 

řízeními v potřebných úřadech a institucích. Další důležitou informací je sktutečnost, že pozemky jsou opatřeny 

inženýrskými sítěmi (voda, elektřina, kanalizace...), takže nic vám nebrání pustit se do práce.

V místě je již připraven navýšený terén na výstavbu těchto sklepních zařízení a dále je zde vybudován rybník, 

který slouží jako požární nádrž i jako místo pro sportovní rybolov a odpočinek. Lokalita je uzpůsobena do tvaru 

dvou náměstíček, což sami můžete vidět na přiložené mapce. Tento plán rozhodně není závazný a pokud byste 

měli nápad jak realizaci vylepšit, přivítám veškeré Vaše návrhy a připomínky.

V oblasti Jizdébka budou také dostupné jiné služby podporující vinařské tradice a řemesla v našem regionu. 

K rekreaci je také možno využít Baťův kanál, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Průžkův mlýn, zámek, zámecký 

park a také sportovní letiště, které jsou v dostupné vzdálenosti od vinných sklepů.

STAVEBNÍ POPIS
Sklepy jsou navrženy  v levém či pravém provedení. 

Popis pravého provedení: Z centrálního náměstíčka vejdeme hlavním vchodem do zádveří a přímo před námi 

se nachází velká pobytová místnost 9 x 4,8 m, ve které je umístěno schodiště a komínové těleso. Po levé straně se 

nachází sociální zařízení a po pravé straně  schodiště, které vede dolů do  kvelbeného suterénu a nahoru do horní 

obytné části objektu. 

Interiér objektu bude možnost upravit a zařídit dle vlastního vkusu, avšak rádi bychom zachovali ucelený design 

v místním slováckém stylu. Venkovní vzhled budeme chtít zachovat v jednotném stylu dle archtektonického 

návrhu.

Pro bližší informace nás kontaktujte, abychom si domluvilli osobní setkání.
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