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VINAŘSKÝ PAVILON

Vrcholem návrhu revitalizace areálu Nových mlýnů 
je konstrukce horizontálního kvádru, který prostupu-
je starou budovou klasicistní vily. Prostor slouží jako 
vinařský pavilon a ukrývá rozsáhlé degustační pros-
tory.
 Princip vinného zážitku ale nespočívá v ochut-
návání jednotlivých vín pouze na jednom místě, 
celý pavilon je totiž pro návštěvníky koncipován 
jako procházka. Lidé tak mohou při degustaci vín 
procházet prostory starých a nových budov a při 
prohlídce návštěvníci zavítají i ven. Pomocí ramp se 
člověk může dostat na střechu pavilonu a celá cesta 
je pak propojená i s nedalekým sadem.
 Vinná procházka tak plní roli dynamického 
prvku, který rozhýbává areál Nových mlýnů, činí jej 
živějším a atraktivním.

prefabrikovaný ŽB fasádní panel tl. 60 mm
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APARTMÁNY VE VĚŽI

Vertikální kvádr hmoty je vložený do staré mlýnice a svou strukturou 
připomíná věž. Umístění vysoké konstrukce přitom není nijak náhodné, věž 
reaguje na původní uspořádání stavby.
 V monumentální věži se nachází pětice prémiových apartmánů. 
Vzhledem k tomu, že nová konstrukce tvarově interaguje s původní stavbou, 
má každý pokoj v ubytovacím komplexu jiné dispozice.
 Ráz každého z apartmánů udávají otvory ve zdech mlýnice, kterých 
prostory věže využívají k formování nevšedních výhledů. V každém patře tak 
návštěvníci uvidí úplně jinou část okolní krajiny. 
 To samé platí uvnitř jednotlivých apartmánů, kde jsou zprostředko-
vatelem originálních výhledů vždy manželské postele. Ty jsou zapuštěné do 
země a návštěvníci tak mohou z postele pozorovat z nečekaných úhlů okolní 
prostředí.
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HOTEL

Další extenzivní strukturou v kom-
plexu Nových mlýnů je hotel, který je 

přistavený k původní mlýnici a nachází 
se tak za věží. Stěžejním místem této 

budovy je její střed, kde jsou umístěna 
jednoramenná schodiště a výtah.

  Schodiště jsou navržená tak, aby 
rozdělovala hotel na dvě části, z nichž 

každá je určená pro jinou klientelu. 
Jednoramenná schodiště totiž stoupají 

vždy na protější straně hotelu a obtáčejí 
výtah, což způsobuje, že lidé z jedné 
části budovy se nepotkají s těmi, kteří 

přebývají v části druhé.
 V prvním sektoru hotelu tak mo-

hou například bydlet rodiny s dětmi, 
které nebudou rušit pracující nebo starší 

nocležníky, kteří mohou přebývat v 
druhém segmentu.
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