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ANOTACE:

Územní studie obytné zástavby lokality „Hliniště“ v obci Mikulov. Bakalářská práce 

obsahuje 60 stran a 2 přílohy. 

Záměrem vypracování této bakalářské práce je navržení řešení využití území lokality 

„Hliniště“ v obci Mikulov. Cílem je urbanistický návrh, který tvoří zástavba předmětného 

území rodinnými domy. Tato územní studie je doplněna návrhem řešení dopravní a 

technické infrastruktury, řešení odpadového hospodářství a řešení zelených ploch dané 

lokality. Před vypracováním bakalářské práce byl zjištěn stávající stav a limity předmětné 

lokality. Práce obsahuje dvě varianty urbanistického návrhu, z nichž jedna je vypracována 

podrobně. Podrobně řešený návrh je navržen jako zástavba dvacetisedmi rodinnými domy 

tří různých typů, tento návrh je doplněn o příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro 

pěší. Součástí tohoto návrhu je propočet nákladů na zástavbu dané lokality. 

Cílem této urbanistické studie a celé práce je vytvořit nová místa k bydlení rodin.

ANNOTATION: 

Ground plan of a residental area “Hliniste” in a village of Mikulov. The thesis consits of 

60 pages and 2 appendixes. 

The aim of the thesis is a proposal for use of location “Hliniste” in a village of Mikulov.

The goal is an urban study, a build-up area with family houses. This study contains a 

proposal for a trafic and technical infrastructure, solution to a waste management and 

greenery of the area. Before the thesis the current situation of the area was checked and 

limiting criteria stated. The thesis contains two variations of the urban proposal while one 

of them is elaborated in details. The detailed proposal suggests a build-up area of twenty 

seven family houses of three different kinds. This proposal contains a plan for drive-in 

roads, pavements for pedestrians and complete budget. The focus of this urban study is to 

create new locations for family houses of those families .
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navržení vhodného řešení využití území v dané lokalitě 

„Hliniště“ v obci Mikulov. Toto území, o celkové rozloze 2,15 ha, je ve schváleném 

územním plánu obce Mikulov určeno pro zástavbu rodinnými domy nebo rodinnými 

řadovými domy. Studie je doplněna o technickou a dopravní infrastrukturu a  řešení 

odpadového hospodářství. Dále je zde navrhnuta zeleň na území ochranných pásem

plynovodu a vedení VN. Vytvoření veřejných klidových zón, dětských hřišť a dalšího 

mobiliáře je v práci obsaženo okrajově, jelikož se jedná o lokalitu v klidné části obce a 

každý z rodinných domů má vlastní zahradu. 

Výsledný návrh obsahuje jeden typ rodinného domu rozdílného uspořádání a 

různých cenových kategorií tak, aby umožnil uspokojení případných zájemců o bydlení 

v dané lokalitě. Účelem je poskytnout možnost, která by vyhovovala nárokům na klidné a 

moderní bydlení.

Obr. 1 - Pohled na Mikulov (www.mikulov.cz)
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2. Teoretická východiska

2.1 Urbanismus

Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé domy, ale 

projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá se 

tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování 

k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení 

ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje.

2.1.1 Urbanistická struktura obce charakteristika rodinných domů

Město Mikulov je městem zcela výjimečných kvalit díky historickému jádru a jeho 

začlenění do jedinečné přírodní scenerie jihozápadního okraje Pavlovských vrchů.

Město Mikulov patří ve struktuře osídlení k významným nižším centrům osídlení České 

republiky, jeho památkový potenciál z města a okolí vytváří atraktivitu cestovního ruchu 

evropského významu. K jeho nedostatkům patří méně rozvinuté spektrum pracovních 

příležitostí a absence některých sportovních zařízení.

Výchozím hlediskem koncepčního přístupu je zajištění optimálního životního a 

pracovního prostředí obyvatelstva, aniž by byly narušeny historické hodnoty, zanechané 

předchozími generacemi. Urbanistická struktura Mikulova vychází ze zásad tzv. trvale 

udržitelné obnovy symbiózy člověka a přírody:

· v prostředí zastavitelných ploch (urbanizované části) je třeba zajistit územně technické

podmínky pro:

· zachování harmonie městských interiérů vytvářených po staletí i pro příští generace, 

především v městském historickém jádru a v návaznosti na krajinu v okolí města

· obnovení harmonie prostředí a pěšího obyvatelstva

· harmonii prostředí nové výstavby a historické zástavby

· zachování a další rozvoj harmonie přírodního a umělého prostředí

· rozvoj harmonie různých funkcí v městském prostředí, tzn. nevytvářet velké 

monofunkční plochy, nesmí být ale narušena pohoda obytného prostředí

· v prostředí volných ploch - krajiny (neurbanizované části) je třeba zajistit pro harmonii 

lidské činnosti a prostředí územně technické podmínky pro

· zachování zapojení města do krajiny v severozápadní části, zlepšení návaznosti města na
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krajinu v jihovýchodním sektoru včetně respektování panoramatických pohledů

· zachování a zlepšení krajinných interiérů a krajinných dominant

· obnovení ekologické stability území, která byla v minulém období narušena

· ochranu přírodních zdrojů, hospodaření přizpůsobit přírodním podmínkám

Základní urbanistická koncepce vychází ze širších regionálních vazeb významně 

ovlivňujících prosperitu města, dynamiky růstu města, jeho ekonomického a kulturního 

potenciálu, ze stávající organizace města dané historickým vývojem urbanistické struktury 

a z přírodních podmínek.

2.1.2. Strategie rozvoje

Pro úspěšný rozvoj města je třeba sladit jednak jeho možnosti týkající se územně 

technických podmínek, včetně jeho přírodních, socio-ekonomického a kulturního 

potenciálu (územní plán), jednak představy občanů zastoupených radnicí (projekt města) a 

jednak představy podnikatelských subjektů. Do budoucna bude velice důležitá 

připravenost města v rámci konkurenčního boje jednotlivých měst o získání zájmu 

investorů. Roli bude hrát nejen územní připravenost, ale i atraktivita města, jeho image, 

kvalita prostředí, ale i samozřejmě soulad veřejného zájmu a podnikatelských subjektů.

Pro úspěšnou strategii rozvoje je důležité si uvědomit silné a slabé stránky města:

· poloha mezi dvěma sídelními aglomeracemi – Brněnskou a Vídeňskou – vstupní brána do

republiky z části států EU

· poloha na křižovatce významných komunikací

· nástupní centrum do „Zahrady Evropy“ – turisticky atraktivních území

· prostorový potenciál – panorama města lákající k návštěvě

· neopakovatelná symbióza zastavění s okolní krajinou

· významné památky - zámek s parkem, městské interiery v centru města, sv. Kopeček

· oddělení průmyslové zóny od panoramatu města

· územní potenciál pro kvalitní rozvoj bydlení i terciálního sektoru

· zainvestované pozemky pro výrobní aktivity

Mezi slabé stránky patří:

· nejednotný názor na rozvoj města

· nezainvestované pozemky pro rozvoj bydlení

· nedostatek investic na nákladnou údržbu památkového potenciálu města a krajiny
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Obr. 2 -Řešené území (označeno žlutým obdélníkem) (www.mikulov.cz)

2.2 Územní plánování

Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území. Hlavní 

úkoly územního plánování jsou vytvářet v území podmínky pro udržitelný rozvoj, tj. 

komplexní řešení problémů životního prostředí, sociálních a hospodářských problémů ve 

vzájemných souvislostech, zajišťovat ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 

území. Vymezovat veřejný zájem na využití území, racionální uspořádání území a pro 

hospodárné vymezování stavebních pozemků stanovení podmínek pro umisťování a 

prostorové uspořádání staveb a opatření na pozemcích. Dále územní prevence katastrof,

územní podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn s možnými 

negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky života obyvatel. Taktéž na sociální 

soudržnost a smír a prosazovat ochranu nezastavitelného území a nezastavitelných 

pozemků v zastavěném území. Důležité je určovat nutné asanační, rekonstrukční a 

rekultivační zásahy do území, zajišťovat ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů, 

zajišťovat ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy a řešit 

kompenzaci v případech prokázaného veřejného zájmu. viz [Maier, K.: Územní plánování,

ČVUT, Praha, 2000] a [www.wikipedia.org].
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2.2.1 Poznatky o řešeném území

Řešení bakalářské práce vychází ze současných podmínek v okolí zadaného území, které 

se nachází v klidné severní části obce. V sousedství lokality se nachází převážně objekty 

jak se šikmými střechami. tak plochými. Většina RD je dvoupodlažních. Napojení na 

dopravní i technickou infrastrukturu bude ze stávajících vedení tras, které jsou přístupné .

2.2.2 Obecně technické požadavky na stavby v nově zastavěné lokalitě

Lokalita „ Hliniště“ 

Br - individuální bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domcích, popř. 

nájemních vilách obklopené soukromou zelení, není dovoleno zde provádět výstavbu 

nových objektů vyšších než je navrženo, u stávajících objektů je rozhodující převládající 

výška římsy sousedních objektů

identifikace:

· lokalita se nachází v severní části města v návaznosti na ulici M. Majerové na svažitém 

terénu s jižní expozicí o velikosti 2,15 ha

· v současné době je území využíváno v drobné držbě k pěstování převážně vinné révy

funkčně – obslužné regulativy:

· lokalita je navržena pro bydlení – výstavbu rodinných domků

· dopravní obsluha je navržena z ulice M. Majerové a z ulice Na hliništi

· zásobování vodou – prodloužením stávajícího řadu, pod tlakem VDJ Turold

· odkanalizování – jednotnou kanalizací do stávající sítě

· zásobování elektrickou energií – v ulici Gagarinova je navrženo kabelové vedení, 

v lokalitě je navržena zděná trafostanice pro posílení výkonu v blízkém okolí

· zásobování plynem – prodloužením stávajícího STL plynovodu

prostorové regulativy:

· pohledově exponovaná lokalita, maximální výška 7 m po římsu, šikmá střecha

· při výstavbě bude v max. míře respektována stávající parcelace

ochranné režimy:

· nejsou navrženy
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Obr. 3 - katastrální mapa Mikulov (www.nahldokn.cz)

Obr. 4 - detail katastrální mapy (www.nahldokn.cz)
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3. Charakteristika obce

Mikulov patří k našim nejpozoruhodnějším historickým městům. Jedinečnost polohy 

města, harmonická symbióza krásné přírody s osídlením a mimořádnost jeho kulturních 

kvalit vedla k vyhlášení historického jádra městskou památkovou rezervací.

Formování regionálních vztahů ovlivňuje dynamiku rozvoje města. Významná 

poloha města na hlavní dopravní tepně spojující nejen region města Brna s regionem Vídně 

ale i sever Evropy s jihem, vytváří předpoklady pro nárůst prosperity města. Neméně 

významnou je dopravní tepna spojující urbanizovaný pás „Pomoraví“ se státy Evropské 

unie. Tuto významnou polohu posiluje i výrazný rekreační potenciál jak vlastního města, 

tak i okolí – Lednicko-valtického areálu a Pálavy (celé území se prezentuje pod mottem 

„Zahrada Evropy“). Mikulov patří mezi menší města naší republiky s počtem obyvatelstva 

pod 10.000 obyvatel s významným obslužným i pracovním centrem nejen jihozápadní části 

okresu Břeclav ale i pro část Rakouska. Se zřízením VÚSC se Mikulov stal součástí 

Brněnského kraje. Město má významný průmyslový potenciál, který poskytuje pracovní 

příležitosti pro široké okolí (potravinářský a strojírenský průmysl), významná je i role 

řešeného území v zemědělství a to především díky speciálním plodinám, především 

vinařství a navazujícího komerčního využití.

Obr. 5 - Letecký snímek lokality "Hliniště" Mikulov (www.mapy.cz)
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3.1 .Širší vztahy a zeměpisná poloha obce

Širší vztahy zahrnují území, na kterém je dokumentováno začlenění města do systému 

osídlení, jeho vazby na technickou infrastrukturu nadregionálního významu a na územní 

systémy ekologické stability, v grafické části zobrazeno v měřítku 1 : 25 000.

Zájmové území města Mikulova je totožné s obslužným a pracovním spádovým 

obvodem města s cca 20 000 obyvateli.

Území je vymezeno katastrálním územím města Mikulova, v rámci grafické části je 

celé katastrální území zobrazeno v měřítku 1 : 5000.

3.2 Základní charakteristika obce

Poloha města: jižní Morava – Jihomoravský kraj, okres Břeclav, město Mikulov se 

nachází 50 km jihovýchodně od města Brna

Mikulov je obcí s rozšířenou působností tzv. III. stupně (správní obvod úřadu).

Založení města: první písemné údaje o městě se datují od roku 1173

Nadmořská výška: 242 m n.m.

Počet obyvatel: 7352 (stav k 1.1. 2010)

Výměra: 4533 ha
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Obr. 6 - územní plán města (www.mikulov.cz)

3. 3  Přírodní podmínky

Území okolo Mikulova dávalo odedávna optimální podmínky pro život člověka a díky 

dobrým přírodním podmínkám utvářelo předpoklady pro osidlování tohoto území od 

nejstarších dob.

3.4 Geologie, hydrogeologie 

Z hlediska regionálních geologických jednotek území Mikulova se řadí do flyšového 

pásma - podslezská jednotka. Pavlovské vrchy jsou prvá část dlouhého pásma vnějších 

bradel na okraji flyšového pásma našich Karpat. Vystupují strmým hřebenovitým a 

skalnatým vápencovým reliefem z okolních nížin – úvalů Dolnosvrateckého a 

Dyjskosvrateckého. Jsou složené z jurských křídových vápenců, které jsou pokryty z části 

paleogenními slíny a pískovci. Kvarter moravských úvalů v oblasti Pavlovských vrchů je
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zastoupen sprašemi a svahovinami. Hydroegeologicky lze území zařadit do oblasti méně 

významné, možnost znečištění podzemních vod v oblasti Pavlovských vrchů je velmi 

omezená a ochrana podzemních vod minimální.

3. 5 Geomorfologie 

Mikulov patří do soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Mikulovské vrchoviny a 

celku Pavlovské vrchy. Dominantou krajiny v okolí Mikulova je vrch Turold (cca 380 m 

n.m.) a Sv. Kopeček (cca 360 m n.m.). Zastavěná část města se nachází mezi 205 a 320 m 

n.m. Z hlediska relativní členitosti se jedná o území se značnými výškovými rozdíly -

plochá vrchovina.

3.6 Klimatologie 

Území města leží v klimatické oblasti T4 - která patří k nejteplejším v České republice. Jde 

o oblast teplou, suchou s mírnou zimou, převládající směr větrů je západní a 

severozápadní.

Klimatické charakteristiky:

Počet letních dnů 60 - 70

Počet ledových dnů 30 – 40

Průměrná teplota v lednu -2 až -3oC

Průměrná teplota v červenci 19 až 20oC

Srážkový úhrn ve vegetačním období 300 - 350 mm

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm

3.7 Pedologie 

Pedologicky leží území v oblasti černozemních a hnědozemních půd, vzhledem k různým

půdotvorným substrátům se však vyvinula celá škála půd od černozemí přez rendziny, 

hnědozemě, drnové půdy až po půdy lužní. Tyto půdy jsou však silně ohroženy vodní 

erozí. Nejméně jsou náchylné černozemě lužní a všechny drnové půdy. Mírně ohroženy 

jsou všechny typy rendzin, mnohem více jsou ohroženy černozemě a jejich varianty na 

spraši, všechny typy černozemí na neogénních sedimentech a hnědozemě na spraších. 
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Silně ohrožené jsou všechny půdy předchozí agregace v podmínkách svažitosti nad 10 %, 

jejichž ohroženost je až extrémně velká. Kvalita černozemních půd je v řešeném území 

značná a jde v podstatě o nejúrodnější půdy v našem státě. Kvantitativní i kvalitativní 

ochrana těchto půd je proto významným úkolem.

3. 8 Fytocenologie 

V území jsou zastoupena v podstatě všechna přírodní společenstva potenciální (od skalních 

stepí přes šípákové doubravy, dubohabrové háje až po společenstva měkkého a tvrdého 

luhu). Mimo tato společenstva přírodní jsou v území zachována i společenstva člověkem 

podmíněná, přitom však přírodě blízká. Jde o společenstva slanomilná, vodních ploch, 

stepních lad, vlhkých luk, extenzivních sadů a pod.

3.9 Demograficko - sociální potenciál města 

Vliv určité izolovanosti v pohraničí v posledních desetiletí i přes značné finanční injekce 

se projevil zpomalením růstu, v posledním desetiletí dokonce poklesem počtu 

obyvatelstva.

3.9.1 Vzdělání obyvatel 

základní 38,6 %

středoškolské s maturitou 21,8 %

vysokoškolské 6,4 %

Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva byl v r.1991 pod celostátním průměrem (ČR 

7,2%), z hlediska specializace jsou pracovní příležitosti jak pro humanitní obory 

(především s přírodním zaměřením) tak i technického i ekonomického zaměření. 

S ohledem na očekávaný rozvoj terciální sféry, lze předpokládat nabídky v oblasti 

cestovního ruchu.
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3.9.2 Ekonomická aktivita obyvatel 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel:

r.1980 4057 osob 53,3 %

r.1991 3804 osob 50,9 %

r.1997 3637 osob 47,0 %

Ekonomická aktivita obyvatelstva je vysoká, i když v poslední době vykazuje klesající 

tendenci. Značné procento ekonomicky aktivních žen v r. 1991 – 47,6% vykazuje rovněž 

klesající tendenci – v r. 1997 činilo 42%.

3.9.3 Mobilita 

V r. 1991 vyjíždělo 664 ekonomicky aktivních obyvatel za prací mimo město, t.j. 17,5%

ekonomicky aktivního obyvatelstva (v r. 1980 18,3%). V budoucnu lze předpokládat 

stabilizaci mobility v úrovni cca 15-25%.

3.9.4 Životní úroveň obyvatelstva 

Je dána nejen majetkovými poměry, Ale především zdravotním stavem obyvatelstva. Tyto 

údaje nejsou za město k dispozici. Okres Břeclav (r. 1997) ve srovnání s průměrem České 

republiky má nižší standardizovanou úmrtnost na 100.000 obyvatel, ve výskytu nových 

zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel je ve srovnání s ostatními okresy u mužů cca v 

první třetině (od nejhoršího k nejlepšímu), u žen ve druhé třetině pořadí okresů ČR (od 

nejhoršího k nejlepšímu). K životní úrovni patří i bezpečnost, v okrese Břeclav bylo 

v r. 1997 26,9 zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel.

3.10 Ekonomický potenciál města 

Díky své poloze v intenzivně využívané zemědělské krajině má město silné zastoupení 

primárního sektoru. V zemědělství je značná specializace na vinařství, na řešeném území 

jsou vyznačeny viniční tratě s možností pěstování kvalitního vína. Průmyslová výroba je 

zaměřena na zemědělské služby, zpracování potravin (především zpracování surovin 

vypěstovaných v území), stavebnictví a strojírenství. Tato odvětví jsou stabilizována.
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V poslední době se rozvíjí terciální sféra - sféra komerčních aktivit a služeb, především 

souvisejících s cestovním ruchem. V této oblasti je třeba především dobudovat oblast 

turistické infrastruktury. V r. 1998 bylo ve městě registrováno 1314 podnikatelských 

subjektů, z toho 107 v zemědělství, lesnictví a rybolovu (primárním sektoru) tj. 8 %, 

v průmyslu, stavebnictví 311, tj. 24 % a zbytek v terciální sféře. Dle právní formy 

převažovaly fyzické osoby – 953.

Mezi nejvýznamnější podniky patří:

- výroba strojů pro masný průmysl

- �výroba turbinových lopatek

- �výroba stavebních materiálů (cementárna, vápenka)

- �výroba vína

- �stavební podnik

- �areály skladů

V r. 1991 pracovalo 10,5 % v primárním sektoru, 36,6 % v sekundárním sektoru a zbytek 

tj. 52,9 % v terciálním sektoru. Optimální procentní zastoupení jednotlivých sektorů je 

4,8 / 30 / 65,2 %. Míra nezaměstnanosti je dosti značná (v některých obdobích i 20 %), 

územní plán navrhuje dostatek ploch pro rozvoj pracovních příležitostí (např. pro rozvoj 

sekundárního sektoru je navrženo cca 23 ha, v průměru jeden ha přinese cca 50 nových 

pracovních příležitostí tj. cca 1 150 pracovních příležitostí).

Progresivita zaměstnanosti je ve městě příznivá včetně současného trendu – rozvoj 

terciální sféry na úkor pracovních příležitostí především v primárním sektoru. V r. 1991 

měla hodnotu ve městě 242,4 (optimum je cca 265).

                              Obr. 7 - Letecký pohled na Mikulov (www.mikulov.cz)
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3.11 Kulturně - historický potenciál města 

Území města je součástí krajiny, která byla osídlena v pravěku, o čemž svědčí četné 

významné archeologické nálezy, z nichž je nejznámější Věstonická Venuše. V tomto 

prostoru postupem času se vytváří historická křižovatka daná geomorfologickým 

utvářením – křížení Moravského úvalu s Dyjskosvrateckým úvalem. Podél těchto os se 

také vyvíjelo dávné osídlení. Město Mikulov vzniklo na starých obchodních cestách, 

zeměpanský hrad se zde připomíná již roku 1218.

Nejvýznamnější události ovlivňující urbanistickou strukturu města:

1249 - získávají Mikulov Lichtensteinové a na místě staršího osídlení v podhradí založili 

poddanskou ves Mikulov

1366 – získ ní výročního trhu přispělo k rozvoji Mikulova jako obchodního střediska pro 

širší okolí

16.st. - tři požáry, přestavba města v renesančním slohu

1575 - získali město Dietrichsteinové; největší rozkvět města je spojen s osobností 

olomouckého biskupa kardinála Františka Dietrichsteina, který se snažil z Mikulova 

vytvořit nové centrum Moravy - hrad byl přestavěn na zámeckou rezidenci, byl obnoven 

kostel sv.Václava

17.st. - do Mikulova byl povolán řád piaristů, podle italského architekta Andrea Erny byla 

postavena první piaristická kolej ve střední Evropě; činnost piaristů přispěla ke kulturnímu 

rozvoji města

Výstavba železnice na Břeclav způsobila městu úpadek, neboť město bylo vyřazeno 

z jedné z hlavních obchodních cest.

Současný stav organizace území je daný historickým vývojem. Centrem města je 

historické jádro vyhlášené r.1982 jako městská památková rezervace. Mikulov se rozkládá 

v kotlině vymezené na západní straně zámeckým kopcem, na severu Kozím Vrškem a na 

východě Svatým Kopečkem. Kotlinou dříve protékal potok Hnánice. Trojice skalnatých

vápencových útvarů je oddělenou částí Pálavy, která se jako obrovská kra tyčí nad rovinou 

Dyjsko svrateckého úvalu. Ještě v raném středověku bylo Mikulovsko vlastně ostrovem 

obtékaným na severní straně nynějším ramenem řeky Dyje a od jihu zaniklým jižním 

ramenem řeky Dyje, které směřovalo v linii dnešního Polního potoka, Mikulovky, 

Mikulovského příkopu a Včelínku, a které oddělovalo Pavlovské vrchy od obdobného 
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pohoří v Rakousku – Falkensteinu. Po zániku Velkomoravské říše a pozdějším ovládnutí 

Moravy českým přemyslovským státem, byla na někdejší jižní koryto řeky Dyje posunuta 

hranice státu. Menší opevněná lokalita podyjského řetězce opevnění vznikla i s největší 

pravděpodobností i na mikulovském zámeckém vrchu. Bylo zde archeologicky prokázáno 

osídlení z 10.-12.století.

                                    Obr. 8 - Výstavní síň vinařství (www.mikulov.cz)

Význam Mikulova byl dán nejen hraniční polohou, ale také existencí důležité 

západo - východní cesty podél hranice, která se křížila s jednou z větví Jantarové stezky 

směřující od Vídně k říčnímu přechodu u Dolních Věstonic a dále směrem na Olomouc. 

Jiná větev vycházela z Mikulova k Mušovu a dále přes Rajhrad do Brna.

Osídlení v kotlině pod hradem se zřejmě ve třetím čtvrtletí 13. století zformovalo 

v městečko. Roku 1249 se Mikulov ještě uvádí jako ves, roku 1279 již jako městečko.

Význam Mikulova daný jednak existencí hradu, jednak polohou na křižovatce cest, 

vedl k rychlému rozvoji sídla, které se roku 1322 označuje jako město. Středověký 

půdorysný vývoj byl velmi složitý, hlavní vývojové rysy se zrcadlí v komplikovaném a 

velmi rozsáhlém půdorysu města.

V 15. století je kromě hradu s opevněným městem Nikolsburgem umístěno mnoho 

předměstí – Horní Ves (cca v Pavlovské ulici), Česká ulice (dnešní Brněnská ulice a část 

dnešní České ulice), Kamenitý Cejl , Valtické předměstí, Nové sady (severovýchodně od 

města podél úpatí Svatého Kopečku), ulice Za hradem (Husova ulice).

Vybudování opevnění mělo radikální zásah do starší urbanistické struktury – mírně 

deformovaný čtverec hradeb na severu přeťal vidlicový prostor Kostelního náměstí vzniklý 

rozvětvením cest k severozápadu (do sedla mezi zámeckým vrchem a Kozím vrškem a 

dále na Mušov) a na severovýchod (sběr Dolní Věstonice). Úplně stejný zásah byl 
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proveden na jižní straně, kde byl rozříznut prostor velké protáhlé vidlice na rozvětvení cest 

k jihozápadu (směr Laa an der Thaya) a k jihovýchodu (do Valtic). Nynější nevelké 

náměstí vzniklo pravděpodobně druhotně, již v reakci na existenci hradeb a potřebě získání 

reprezentativního centrálního prostoru.

Město mělo alespoň později dvě brány – Horní (Brněnskou) a Dolní (Vídeňskou), i 

když r. 1414 jsou zmiňovány brány Lávská (směr Laa) a Valtická, pravděpodobně nešlo o 

brány vnitřního města. Jižní stranu aglomerace mezi těmito bránami mohl chránit i příkop, 

ulice sledující linii tohoto příkopu se dodnes jmenuje Na hradbách.

V 17.století je Mikulov největším židovským centrem na Moravě, židé bydleli v 

části tvořené ulicemi Husovou, Zámeckou a A. Muchy. Kardinál František z Dietrichsteina 

budoval město jako hlavní město Moravy a za jeho vlády došlo k nebývalému rozkvětu 

města. Dvě architektonické dominanty (zámek a předsunuté opevnění na Kozím vršku) 

byly doplněny o třetí na Svatém kopečku. Období poslední čtvrtiny 17. století a téměř 

celého 18. století znamenalo vrchol uměleckého rozkvětu města (např. vzniklo 

monumentální průčelí loretánského kostela sv.Anny). Vlastní město prosperovalo, ale 

téměř nerostlo. V první třetině 19. století dochází k pozvolnému růstu, i když dochází 

především k zahušťování zástavby předměstských ulic. Nově vzniklo pokračování ulice Na 

jámě. Důsledky vzniku vídeňskobrněnské železnice mimo Mikulov se projevily poklesem 

obyvatel. Na jihozápadním okraji předměstí, kde se větvily cesty do Laa a Falkensteinu 

vznikla trojice ulic již před r. 1824, po r. 1872 kdy vzniklo mikulovské nádraží, byla 

zástavba doplněna až po železnici. Na počátku 20. století těžiště výstavby bylo na 

severovýchodním okraji, bývalá Dietrichsteinská zahrada byla zastavěna (ul. Havlíčkova, 

Venušina) stejně jako cesta do Milovic. V polích západně od židovské čtvrti vznikla

souběžně ulice Nová. Druhá polovina dvacátého století naštěstí nepřinesla závažnější 

zásahy do vnitřního města, na západě byla budována průmyslová oblast, byla vybudována 

nová komunikace na Vídeň včetně hraničního přechodu; nová zástavba rodinnými domky 

byla soustředěna severně od města do klínu podél zrušené železniční vlečky, jejíž těleso 

bylo přebudována na sběrnou městskou komunikaci. Mezi touto čtvrtí a předměstím při 

ulici Na jámě zůstalo nezastavěné území hřbitovů a amfiteátru.

Historické jádro se rozkládá v kotlině mezi zámeckým vrchem, Sv. Kopečkem a 

Kozím vrškem, je tvořeno areálem zámku, hlavním prostorem náměstí a přilehlými 

ulicemi, z nichž architektonicky nejzajímavější je ul. Husova a A. Muchy. Náměstí, 

tvořené soustavou dvou prostorů, patří k jedinečným městským interiérům a dodnes 
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zastává funkci městského centra s koncentrací nadměstského občanského vybavení 

převážně komerčního charakteru.

                                Obr. 9 - historické náměstí Mikulov (www.mikulov.cz)

Historická předměstí se rozvíjela severovýchodně od historického jádra do údolí 

mezi Sv. Kopečkem a  Kozím Vrškem a Turoldem a rovněž jihozápadně na rovinném 

terénu směrem k nádraží. Severozápadní předměstí tvoří převážně původní venkovské 

osídlení v dnešní době značně přestavěné na obytnou zónu, s novou zástavbou na severním 

a severozápadním okraji.

Jihozápadní předměstí postupně dožívá a je nahrazováno novou výstavbou 

bytových domů nevhodné panelové technologie.

V 70. letech začala být budována nová průmyslová zóna v dostatečné vzdálenosti 

od západního okraje města. Vývoj urbanistické struktury města byl silně ovlivněn 

přírodními podmínkami. Vápencový hřeben Pavlovských vrchů končí na severním okraji 

města vrcholem Turold s opuštěným kamenolomem, krajinářsky velmi cenným, 

s kráterovými jeskyněmi. Kompaktní zeleň prolíná až téměř do středu města na Kozí vrch.

Rozvoj města východním směrem je limitován Sv. Kopečkem, krasovým návrším 

s barokní poutní kaplí. Nejpříznivější přírodní podmínky pro další rozvoj města jsou na 

jihozápadním okraji města, i když za cenu záboru kvalitní zemědělské půdy.

Velice důležité je zapojení městského organizmu do volné krajiny, město se 

vyznačuje jedinečnou symbiózou městského zastavění s okolní přírodou. Na severním 

okraji města prolíná zeleň z Turoldu přes amfiteátr, zeleň hřbitova a městského parku a 

přírodní zelené plochy Kozího vršku až do centra města. Na východní straně navazují 

vinohrady a zahrady na obytnou zástavbu, na jižní a západní straně je město obklopeno 

intenzivně obdělávanou zemědělskou půdou s četnými plochami vinohradů.
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3.12  Urbanistická koncepce 

Základní koncepce města je nejvýrazněji ovlivněna kulturním dědictvím – symbiózou 

přírody a osídlení v krásné krajině – zahradě Evropy. Krásná krajina – zahrada Evropy – je 

území kulturně přírodních hodnot s vysokou kvalitou a zahrnuje Lednicko-valtický areál a 

CHKO Pálavu – biosférickou rezervaci. Mikulov je vstupní bránou do obou těchto 

atraktivních celků.

Symbióza krajiny a osídlení je dána prostorovými kvalitami města - jedinečnou 

přírodní scenérií přírodních dominant a horizontů doplněných kultivovanou zástavbou 

s architektonickými dominantami zámku, sv. Kopečku a zříceninou na Kozím vrchu a 

stávajícím rozložením funkcí včetně jejich obsluhy. Tato jedinečná symbióza architektury 

historického jádra a přírodních dominant (Zámecký vrch, Svatý Kopeček, Kozí hrádek) 

spolu s navrženým dopravním skeletem rozhodující měrou ovlivňují rozvoj města.

Zásadním pro koncepci města je nadřazený dopravní skelet, který je řešen 

navrženou rychlostní komunikací R-52 a stávající silnicí I/40 na jižním okraji města. Pro 

město je důležité napojení dopravního skeletu města a silnice I/40 na rychlostní 

komunikaci R-52.

Koncepce je výrazně ovlivněna barierami jak přírodními (strmé nezastavitelné 

svahy přírodních dominant) tak i ve formě omezení, která si vybudovala či stanovila 

společnost (železniční trať, ochrana přírody, památek, ochrana přírodních zdrojů, obrana 

státu apod.).

Mikulov, stejně jako jiná města, se vyvíjel a vyvíjí nezávisle na představách o ideálním 

stavu společnosti a s ním spojeném vývoji urbanistické struktury. Jeho vývoj byl, je a bude 

určován jak prostorovými, tak i společenskými a ekonomickými podmínkami. Územní 

plán určuje omezení – regulativy využití jednotlivých ploch.
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                              Obr. 10 - Výkres širších územních vztahů (www.mikulov.cz)

Koncepce urbanistického rozvoje Mikulova vychází ze stávajícího uspořádání urbanistické 

struktury města. Mikulov bude rozvíjen jako kompaktní město, pro koncepci platí tato 

závazná rozhodnutí:

- přitažlivé město – brána do zahrady Evropy

- atraktivní poloha na křižovatce cest – atraktivní poloha na křižovatce dopravních 

cest sever

– jih a východ – západ je v návrhu územního plánu využita dvojím napojením na 

nadřazený dopravní skelet (rychlostní komunikaci R – 52), což předpokládá zvýšení 

návštěvnosti města i nové atraktivní investice při této komunikaci

- rozvíjet image města - symbiozu osídlení s přírodou – stanovením regulativů 

zajistit i do budoucna prostorové kvality města a krajiny; kvalitní a nenarušený 

obraz města je první atraktivitou, která láká k návštěvě města

- správní centrum mikroregionu – posilovat význam města lokalizací dalších 

správních, administrativních a obslužných zařízení pro okolí města, vlastní centrum 

rozvíjet jako místokontaktů mezi lidmi; prostor centra řešit s omezenou motorovou 

dopravou, zajistit atraktivní vybavení, zlepšit pěší propojení do prostor nových 

obytných ploch



20

- historické sídlo reprezentující tradici

- zdravé město

- zachovat kvalitní životní prostředí – provádět regeneraci obytných částí, 

realizovat navržené vymístění nevhodných provozů do zón výrobních aktivit, 

omezovat negativní dopad motorové dopravy na obytné prostředí

- město s kvalitním bydlením – navržená urbanistická koncepce dotváří prstenec 

zástavby od západu po jih - v „podhradí“ pod dominantou zámku – lokality 

v prostoru „Pod Novou“ a „Na hradbách“ mají všechny předpoklady pro velkorysé 

rozšíření města s krátkou dostupností do centra (za občanskou vybaveností)

- zajistit podmínky pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel i 

návštěvníků – významnou oblastí pro město je sportovně rekreační areál na jižním 

okraji města v návaznosti na rekonstruované koupaliště a využití lomu Mariánský 

důl a okolní krajiny pro rekreační využití; dodržovat bezbariérový přístup ke všem 

zařízením

- prosperující město

- pro budoucí prosperitu je důležitá vzdělaná a zručná pracovní síla –

v územním plánu jsou zachovány všechny školní areály, které dostatečně poskytují 

prostory pro rozvoj vzdělání ve městě

- město moderních technologií – v územním plánu jsou navrženy plochy pro rozvoj 

nejen výrobních aktivit v prostoru „Za nádražím“ a v návaznosti na stávající 

průmyslovou zónu (cca 23 ha při průměrném údaji EU 50 prac. příležitostí na ha –

je 1150 nových pracovních příležitostí); ale i pro rozvoj strategických moderních 

služeb (logistické centrum využívající atraktivní polohu; e–business apod.), značné 

plochy jsou k dispozici v rámci navržené transformace stávajících ploch 

zemědělských areálů na východním okraji města a to pro různé komerční aktivity 

stejně tak jako navržené plochy podél stávající silnice I/52

- fungující město – pro spokojenost obyvatelů města i návštěvníků je základním 

předpokladem fungující technická i sociální infrastruktura; v územním plánu je 

kromě dopravní obsluhy jednotlivých ploch navrženo i napojení na inženýrské sítě 

a rozmístění občanského vybavení

- ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty, nebudou zde 

povolovány nové stavby ani zásadní rozšíření kapacity stávajících zařízení; 

výjimku tvoří schválené plochy rozšíření zástavby v Mušlově.
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4. Občanská a technická vybavenost obce

4.1 Občanská vybavenost

4.1.1 Mateřská škola

Rozmístění a počet předškolních zařízení v ORP Mikulov je vyhovující a dostatečně 

pokrývá požadavky na umístění dětí do škol. Ve městě Mikulov jsou dvě mateřské školy, 

které jsou plně obsazené (MŠ Sluníčko má kapacitu 125 dětí a na příští školní rok je 

nahlášeno 125 dětí, letos pouze 112). Pokud by byla potřeba dalších míst, je možné děti 

umístit do školek v okolních obcích. Nejčastěji vozí rodiče děti do školek v Dobrém Poli, 

Březí nebo v Klentnici, které jsou z Mikulova dobře dostupné.

4.1.2 Základní škola

V Mikulově jsou dvě základní školy, a to ZŠ Valtická s odloučeným pracovištěm 

Pavlovská a ZŠ Hraničářů. Dále je zde speciální škola se 69 žáky a 17 žáky silicium. Ze 

středního školství se nachází ve městě Gymnázium a Střední odborné učiliště. Při 

porovnání obsazenosti základních škol v současnosti a o čtyři a osm let dříve je ve všech 

školách zřejmý výrazný pokles počtu žáků. Vzhledem k současnému demografickému 

vývoji lze očekávat opět nárůst počtu žáků 1. tříd a postupné naplňování škol.

-

                                  Obr. 11 - Mikulov – pohled ze západu (www.mikulov.cz)
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4.2 Bydlení

4.2.1  Domovní a bytový fond

Český statistický úřad sleduje bytový fond v desetiletých intervalech v rámci Sčítání lidu, 

domů a bytů. Průměrný počet obyvatel byl 3,1 na 1 byt při SLDB v r. 2001. Úbytek trvale 

obydlených domů a bytů a současně nárůst neobydlených bytů je vnímán jako riziko 

udržitelného vývoje. Počet trvale obydlených domů a bytů ve všech obcích správního 

obvodu Mikulov v období 1991-2001 mírně rostl. Vysoký podíl neobydlených bytů je 

důkazem menší atraktivity území pro trvalé bydlení.

4.2.2  Bytová výstavba

V Mikulově v roce 2009 výrazně vzrostla intenzita bytové výstavby proti 3 bytům na 1000 

obyvatel v předchozích letech na 5 bytů/1000 obyvatel v roce 2009. Nejintenzivněji se 

rozvíjející obcí je v tomto směru Mikulov, kde bylo v roce 2009 dokončeno 137 bytů.

4.3 Dopravní obslužnost

4.3.1 Silniční doprava 

Dopravní obsluze území, zajišťované silničními vozidly, jinými vozidly splňujícími 

technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, cyklisty a chodci, slouží síť 

pozemních komunikací, které se ve smyslu legislativní úpravy dělí na dálnice a silnice 

I. třídy, které jsou v majetku ČR, silnice II. a III. třídy, které jsou v majetku krajů, místní 

komunikace I., II., III. a IV. třídy, které jsou v majetku jednotlivých obcí a účelové 

komunikace, které jsou majetkem právnických nebo fyzických osob. 

Ačkoliv hustota a rozložení silniční sítě na území ORP Mikulov jsou relativně 

dobré, problém je v jejich nevyhovujícím technickém stavu. Proto je nezbytné nejen 

doplnění silniční sítě, ale i rekonstrukce a modernizace stávající sítě, včetně silnic II. a III. 

třídy, které tvoří hlavní typ silnic na území ORP Mikulov.

Na území ORP Mikulov se v současnosti nenachází žádná dálnice ani rychlostní 

silnice. Územím však prochází významný evropský dopravní tah E 461 Svitavy – Brno –
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Mikulov – Vídeň (Rakousko), hraniční přechod Mikulov/Drasenhofen, tah je veden po 

silnicích I/43, R 43, R52, I/52. Pro následující období byla proto schválena řada akcí, 

zaměřených na rekonstrukci a zkvalitnění řady silnic II. a III. třídy a odstranění některých 

závad i v souvislosti s předpokládanou realizací rychlostní silnice R 52.

4.3.2 Autobusová doprava 

Pro zajištění dopravní obslužnosti území je základním předpokladem dostatečná hustota 

silniční sítě. Délka silniční sítě, využívané pro hromadnou přepravu osob autobusovou 

dopravou na hodnoceném území činí zhruba 130 km, což znamená hustotu 0,53 km / km2, 

což je hodnota nižší než je průměr. Vývoj silniční sítě je ovlivněn osídlením a charakterem 

využívání území v této příhraniční oblasti. 

Dopravní obslužnost autobusovou dopravou je zajištěna pro všechny obce na území 

ORP Mikulov (i v rámci bývalého VÚC Břeclavsko). Její hlavní předností je velká 

variabilita tras linek včetně možnosti umístění zastávek prakticky kdekoliv v kompaktní 

zástavbě, případně přímo u zdrojů a cílů dopravy.

4.3.3 Zemědělská doprava 

Zemědělská doprava využívá stávající síť polích cest a státních silnic II. a III. třídy. Ve 

stávajících urbanistických studiích a existujících územních plánech jsou ponechány 

všechny stávající zemědělské účelové komunikace (polní cesty).

                                       Obr. 12 - Dopravní řešení (www.mikulov.cz)
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4.3.4 Doprava v klidu 

Vzhledem k pokračujícímu rozvoji individuální automobilové dopravy se již jeví ve městě 

Mikulov potřeba vybudovat nebo rozšířit kapacity garáží a parkovacích ploch. Tato dále 

poroste i v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu včetně příhraničního styku.

Úkolem je proto dále vymezit, vhodné plochy pro budování nových, případně 

rozšíření stávajících ploch pro odstavná stání a garáže.

4.3.5 Hraniční přechody 

Na správním území ORP Mikulov se nachází silniční hraniční přechod Mikulov –

Drasenhofen, jeden ze tří největších hraničních přechodů Jihomoravského kraje. 

4.3.6 Železniční doprava 

Pro osobní a spěšné vlaky je na území ORP Mikulov provoz zajišťován celostátní dráhou 

na úseku 246 Břeclav – Mikulov -Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo, kde je 

provozována i nákladní přeprava. jedná se o jednokolejnou trať, s jejíž modernizací se 

v budoucnu nepočítá. 

4.3.7 Vodní doprava 

Na území Mikulova se nenachází žádná vodní cesta. 

4.3.8 Letecká doprava 

Na území ORP se nenachází letiště pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu.
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4.4 Technická infrastruktura

Vysoká úroveň technické infrastruktury je důležitým faktorem pro další rozvoj správního 

obvodu Mikulov. V zájmu ORP Mikulov v oblasti technické infrastruktury je dosáhnout na 

svém území takového stavu, kdy bude zabezpečeno odpovídající napojení (obyvatelstva, 

průmyslových a zemědělských podniků nacházejících se v obvodu) na všechny inženýrské 

sítě. Tato napojení však musí respektovat územní omezení a požadavky, které klade na 

další rozvoj správního obvodu koncepce udržitelného rozvoje. Systémy provozních 

souborů, vedení, objektů, zařízení a ploch technické infrastruktury nezbytně vyžadují 

koordinaci v území, a to právě s ohledem na ochranu tohoto území pro následné využití 

budoucími generacemi.

Obr. 13 - limity území (www.mikulov.cz)

4.4.1 Vodohospodářská infrastruktura

Správní obvod Mikulov má na svém území dobře rozvinutý systém veřejných vodovodů.

Napojení obyvatel na veřejné vodovody se tak dá charakterizovat jako velmi dobré, 

vyskytují se však dílčí lokální problémy s kvalitou a zajištěním dostatečného zdroje pitné 
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vody pro období sucha a problémy se zajištěním zdroje pro případ katastrof a krizových 

situací.

Skupinový vodovod Mikulov tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro celkem 

10 měst, obcí, nebo jejich administrativních částí, v rámci ORP Mikulov jde o: Milovice, 

Mikulov, Pavlov, Sedlec.

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, z toho 4 na 

území ORP Mikulov:

JÚ Mikulov – Kostelní -jedná se o širokoprofilovou kopanou studnu o vydatnosti 1,9 l/s. 

JÚ Mikulov -Gravitace -jedná se o pramenní jímky o celkové vydatnosti 0,8 l/s, z kterých 

je voda gravitačně přiváděna do VDJ Mikulov -Gravitace 100 m3 (287,4 / 284,9). 

JÚ Milovice - (místní zdroj v Pavlově )

-jímací zářez je z hlediska bilančního naprosto bezvýznamný). Toto JÚ je tvořeno 

4 vrtanými studnami, z kterých byla voda ponornými čerpadly dopravovaná do akumulační 

nádrže 100 m3 (172,0/169,0) a odtud dále pomocí čerpací stanice jednak do Milovic, 

jednak do Pavlova. Do akumulační nádrže 100 m3 (172,0 / 169,0) je již voda přivedena 

samostatným řadem z VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0 / 217,5) Vydatnost JÚ byla 

vyhodnocena na 7,4 l/s a vykazuje stále klesající trend. Jímaná voda neodpovídá 

požadavkům vyhlášky 376/2000 a v dnešní době je mimo provoz.

Vodovodní síť v městě Mikulově je členěna na 3 tlaková pásma, přičemž akumulace je 

tvořena: pro I. tlakové pásmo vodojemy „Bezručova“ 2 x 200 m3 (272,8 / 269,4) + 

1000 m3 (275,8 / 270,8) a „Amfiteátr“ 2 x 250 m3 (268,1 / 265,1), pro II. tlakové pásmo 

VDJ „Gravitace“ 100 m3 (287,4 / 284,9) a pro III. tlakové pásmo VDJ „Turold“ 2 x 100 m3

(338,8 / 335,3). Do vodojemů II. a III. tlakového pásma je voda dopravována čerpací 

stanicí ve VDJ Bezručova 1000 m3.

4.4.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 

Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci s vyústěním na ČOV se na území ORP 

Mikulov výrazně zvýšil.

Odpadní vody z města jsou odváděny k likvidaci na rekonstruovanou městskou 

čistírnu odpadních vod o kapacitě 24 850 EO, která je situována v jihozápadní části města.

Provozovatelem ČOV je VaK Břeclav. Technologie je uzpůsobena pro příjem a zpracování 
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dovážených odpadních vod ze septiků, čistírenských kalů a z okolních menších ČOV a 

vytěžených sedimentů z čištění stok.

4.4.3 Hospodaření s odpady 

Úroveň vybavenosti technickou infrastrukturou v rámci systému nakládání s odpady ve 

správním obvodě zásadně ovlivňuje kvalitu života obyvatel v daném území, má vliv na 

sociální, kulturní, demografické, zdravotní, ale i ekonomické a environmentální aspekty 

dalšího rozvoje. Cílem je tedy hospodárné a čisté nakládání s odpady. 

Sice snižující se, ale přesto stále vysoká produkce komunálního a průmyslového 

odpadu, tvoří jeden ze stěžejních problémů, s kterým je nutné se vypořádat v rámci snahy o 

směřování k udržitelnému vývoji. Zefektivnění hospodaření s odpady je tedy více než 

žádoucí i vzhledem k zachování vysoké úrovně kvality životního prostředí a znamená tak i 

výzvu a jednu z možností pro zlepšení péče o krajinu.

Hlavní problémové oblasti současného systému nakládání s odpady na území 

správního obvodu Mikulov se profilují v oblasti chybějící technické vybavenosti území, a 

také rozdílností mezi požadavky.

4.4.4 Zásobování plynem 

Většina obyvatel správního obvodu Mikulov (65,07 %) žije v trvale obydlených bytech 

zásobovaných plynem. V současné době však dochází ke zpomalování dalšího rozvoje 

plynofikace z důvodů jak technicko - ekonomické náročnosti výstavby plynovodů 

v terénně náročnějších oblastech, tak i zmenšujícího se zájmu obyvatel o připojení na 

plyn v souvislosti s růstem cen zemního plynu ve srovnání s cenami uhlí.

4.4.5 Zásobování teplem a elektrickou energií 

Na území správního obvodu Mikulov jsou zásobovány teplem za pomoci tradičních 

tepelných zdrojů, které se svým výkonem pohybují od malých  až po zdroje vyšších 

výkonů spalujících jiná fosilní paliva. Stávající zdroje tepla provozované na fosilní paliva 

jsou zdrojem znečištění přízemní vrstvy atmosféry a omezují tak kvalitu života obyvatel.

Ve správním obvodu se nachází trafostanice VN / NN 22 / 0,4 kV a mají zde sídlo 

subjekty, jejichž výroba není příliš náročná na spotřebu elektřiny. Region nepatří 
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k energeticky náročným průmyslovým lokalitám, přesto však nemá pokrytu stávající 

spotřebu elektrické energie vlastní výrobou a je tak závislý na systémech dálkových 

rozvodů. Slabinou energetického systému je částečná zastaralost sítě.

4.4.6 Informační a komunikační technologie 

Přes území vedou 3 radioreleové paprsky ve správě Českých radiokomunikací a.s.: RS 

Děvín – Milovice AZ Klima, RS Děvín – Tvrdonice 710 a RS Děvín – Podivín 

Agropodnik. Všechny RR paprsky, kromě prvního uvedeného, prochází nad řešeným 

územím v relativně velké výšce, nebudou proto omezovat běžnou stavební činnost. 

V rámci územního plánování je nutné respektovat stávající i navrhované trasy 

telekomunikačních kabelů (optických i metalických) včetně jejich ochranných pásem a 

dále respektovat ochranná pásma radiokomunikačních objektů, TV a R vysílačů a RR 

trasy.
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5. Vlastní návrh řešení

Jsou navrženy dvě různé varianty řešení využití lokality. Všechny respektují územní plán 

obce a dodržují regulativy funkčního využití území. Varianty se liší především počtem 

pozemků pro rodinné domy,a návrhem komunikací pro automobilovou i pěší dopravu.

Řešené území je označeno žlutým obdélníkem.

Obr. 14 - pohled na řešené území (www.mikulov.cz)

5.1 Varianta A1

Jedná se o maximální možné využití lokality. Je zde navrženo 35 parcel o poměrně stejné 

výměře. Pozemky jsou velikosti pouze 520 – 800 m2. Výhodou tohoto řešení je, že 

všechny pozemky jsou postaveny tak, aby bylo možné  v co největší míře použít 

technickou infrastrukturu ze stávají obytné zástavby.. Nevýhodou je nedostatečný prostor 

pro veřejné prostranství. Vzhledem k žádné vzdálenosti mezi objekty rodinných domů, 

představuje další nevýhodu nedostatek soukromí, které by bylo pociťované budoucími 

obyvateli. Prakticky by vyrostlo malé satelitní městečko. Problémem je to, že v satelitních 

městečkách je příliš mnoho vlastníků parcel, takže bude velmi složité v budoucnu tyto 

pozemky proměnit. A při velkém počtu majitelů pozemků v satelitních městečkách nebude 

nic takového možné. Tím se tato lokalita zakonzervuje na víc než sto let, a bohužel je 

smutné, že k této variantě se spíše přiklání i obec Mikulov. I když by se mohla poučit 
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z lokality Bažantnice, která vznikla na jihovýchodní straně katastrálního území obce 

Mikulov. I tady, k velké škodě celého území developer spíše myslel na svoji peněženku,

než na budoucí obyvatele .

Obr. 15 - Lokalita Bažantnice (vlastní fotodokumentace)

                                                       Obr. 16 - Lokalita Bažantnice (vlastní fotodokumentace)

V časopise „Můj dům č. 10 ročník 2010“ byl uveřejněn následující článek:

„Ti, co v satelitních městečkách nežijí, si pro ně vymysleli i posměšná jména. Například 

shluku domků v Kolodějích říkají starousedlíci Dallas nebo také Šmoulov.

Ke kreslenému seriálu mají nové rodinné domy na okraji městečka skutečně blízko: jeden 

má zelenkavou fasádu, druhý modrou, třetí žlutou. U jednoho domu jeho majitel jako by 

do okolí ukazoval, kolik peněz má na účtu, a jeho bydlení připomíná spíš palác než 

venkovské stavení. Další dům by se zase hodil spíše do Alp než do české krajiny.“
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Když se podívám na zástavbu řadových domů v Mikulově, tak bych řekla, že Šmoulov 

nemusí být jen u Prahy. Všechny domky jsou namačkány jeden na druhém, lidé si k obrazu 

svému vyzdobili i pidizahrádky a živé ploty. V městečku nerostou téměř žádné stromy.

Je ovšem faktem, že v domech nejsou ani lidé, a to ne z důvodu, že by odjeli do 

zaměstnání a za svými aktivitami, ale protože ty domy nikdo nekoupil. Z celé řadovky byly 

prodány pouze 3, slovy tři domky.

                                  Obr. 17 - Satelit u obce Lány (www.dumabyt.cz)

Při přirozeném rozvoji obcí jsou s novou bytovou výstavbou budovány i služby, 

sportoviště, komunikace a podobně. Nevznikají jen ulice, ale i veřejné prostory, náměstí a 

parky a na tuto maličkost jak kdyby současní architekti zapomněli, jak kdyby urbanismus 

nebyl vyučovaný předmět. Anebo možná chtěly potrestat ty , kteří chtěli za svoje peníze 

bydlet v čisté krajině bez smogu a civilizačních chorob. A protože byli lidé zvyklí bydlet 

na sídlištích, tak jim udělali sídliště naležato.

Satelit představuje novou monofunkční strukturu bydlení, nehledě na poměrně 

nízký architektonický standard. Důsledkem je nefunkční urbánní prostředí, které má 

negativní vliv na své obyvatele - izolaci, absenci sociálních vazeb, vzrůstající kriminalitu 

v přes den opuštěných vilkách.

Někteří architekti navíc připouštějí, že požadavky lidí na bydlení na okrajích měst 

prodělávají proměnu – k lepšímu. „Už nyní z vlastní praxe můžu říct, že požadavky klientů 

se začínají měnit,“ řekl architekt Jakub Kynčl.
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„Problém je samozřejmě tam, kde je už vše postaveno. U takových lokalit bude první šance 

na nějaký zákrok, až skončí životnost postavených domů, a to může být přes padesát let. 

Dost šílená asi bude situace, když část obyvatel satelitního městečka ho bude chtít opustit, 

a část ne. Kdo pak koupí tyhle velké domy na drahých pozemcích? Ale jak říkám, pomalu 

se začíná projevovat doba zhodnocování negativních zkušeností. Ovšem některé projekty 

prostě musíme odepsat a brát to jako součást jedné historické kapitoly,“ dodal Kynčl.

Ráda bych  s panem Kynčlem souhlasila, ale bylo to nutné? Bylo zapotřebí postavit 

tolik tak málo funkčních satelitních městeček. Kdo se rád prochází mezi stejnými domy, 

vždyť je to jak na vojenské přehlídce, když hledáte toho svého vojáčka, a ne a ne ho najít, 

protože jsou všichni ve stejné uniformě a stejné velikosti. Souhlasím s určitou regulací, aby 

nerostly hrady vedle srubů a perníkových chaloupek (mám na mysli hodně barevné), ale 

proč v rámci regulace nikdy a nikde není napsáno, že každý developer nebo investor je 

povinen ponechat  určitou parcelu o určitých metrech na občanskou vybavenost.

Obr. 18 - Pohled na jedno ze satelitních městeček, která jsou často charakteristická 

nedostatkem služeb. Zdroj: www.slate.com

Satelitní městečka bývala v devadesátých letech nedostižným snem mnoha Čechů, 

toužících po vlastním novém a krásném domě. Není však všechno zlato, co se třpytí, a tak 

původně novotou zářící domky s věžičkami a barevnými fasádami ztratily časem na své 

přitažlivosti.
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Z paneláků utekli do jiných paneláků“, řekne si člověk o lidech, kteří se do satelitů 

nastěhovali. Byly to enklávy bohatých, kteří tam získali nejen soukromí a klid, ale také 

pocit výlučnosti, na takové bydlení zpočátku nikdo jiný neměl. Ovšem velmi brzy se 

ukázalo, že seskupení domů často diskutabilní architektonické hodnoty, bez sociální a 

občanské vybavenosti, nejsou tím nejlepším, co lze za peníze koupit. A tak pokud bychom 

dnes bilancovali, nevyjdou z tohoto posuzování satelitní městečka právě nejlépe. A to jak 

v rovině lidské, tak i společenské, protože problémy mají nejen mnozí obyvatelé, ale také 

samotné obce, při nichž byly satelity vystavěny. Největší motivací pro stavbu těchto 

mnohočetných seskupení domů byl především zisk. Vzít pozemek, jednoduše ho 

rozparcelovat na přibližně stejně velké, nebo spíše stejně malé kousky, a postavit na nich 

podobné až stejné domy. V rámci možností s co nejmenšími náklady a v co nejkratší době 

postavit co nejvíce domů, a ty pak co nejrychleji prodat.

Překotná cesta z města za idylickým klidem venkova se změnila v rozčarování, a to 

především v důsledku nerespektování původních a generacemi prověřených modelů. I přes 

vyspělou techniku, moderní technologie, vzdělání a dostatek materiálních prostředků má 

člověk stále potřebu sociálních kontaktů, snahu někam patřit, a to nejen v zaměstnání, ale 

především v osobním životě. Pusté a neosobní satelity nabízely jen ještě větší izolaci a 

osamělost. To by se mohlo časem přece jen změnit. I když v posledních letech zájem o 

bydlení v satelitech trochu opadl a část domů dokonce zůstává nedostavěná, lidé do tohoto 

bydlení přece jen stále investují. Je to dáno nejen tím, že ceny pozemků i staveb v důsledku 

uvedených skutečností mírně poklesly, ale i tím, že investoři jsou nuceni v důsledku dnes 

často neúnosného stavu nová městečka „oživit“. To znamená do investic zahrnout náves, 

hřiště, školky, obchody i parky. Vhodné je také, aby domy byly vzájemně odlišné, 

současně by měly být budovány postupně, aby se noví obyvatelé snáze zařadili do stávající 

části vesnice. V případě městeček budovaných v devadesátých letech vytvářejí tento 

standard na některých místech dodatečně obce, případně jim vypomáhají příslušné městské 

nebo krajské úřady. Ovšem konečná spokojenost lidí závisí na tom, co od bydlení v satelitu 

očekávají. Kdo preferuje blízkost přírody, klid, čistý vzduch a možnost výletů a vycházek, 

žije aktivně a má mnoho koníčků, tomu může bydlení v satelitu i bez lepší zajištěnosti 

služeb vyhovovat. Ovšem kdo touží po městském komfortu a po všech stránkách 

zajištěném bydlení, měl by raději investovat do bytu ve městě. 
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Protože ale musím respektovat přání obce jedna z variant , jak využít řešenou lokalitu bude 

návrh řadových domů. 

5.2 Varianta A2

Tato varianta vychází z A1, s tím že je zde pouze dodržena, tak jak nařizuje regulační plán 

území , parcelace.  Takže vzniklo území s řadovými domky a části samostatnými domy. 

5.3 Varianta A3

Tato varianta měla navrhnout uspořádání domů, aby došlo k zvětšení jejich parcel –

navrženo 20 RD – čímž by vzniklo větší soukromí obyvatel a byla vytvořena klidová zóna 

pro odpočinek (případně dětský koutek). Bohužel, po propočtu  a posouzení  technické 

infrastruktury, která by zde musela  být dobudována , bylo od této varianty opuštěno.

5.4 Varianta B

Obytný soubor vzniká v nádherné krajině  v chráněné přírodní oblasti Pálava. Proto jsem 

se vrátila částečně k původní variantě A2 s novou parcelací, ale samostatnými domky a 

vytvořenou klidovou zónou uprostřed.
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6. Detailní rozpracování varianty B

Tento návrh je součástí výkresové části bakalářské práce. Návrh počítá se zástavbou 

v nízkopodlažních objektech – rodinných domcích, popř. nájemních vilách obklopené 

soukromou zelení, dopravně napojených na obslužnou komunikaci, která povede 

kruhovým objezdem středem řešeného území obslužnou komunikací spojenou se silnicí na 

ulici M. Majerové a se silnicí ulice Hliniště. Uvnitř kruhového objezdu je umístěno veřejné 

prostranství volně přístupné ze všech stran. Je zde navržen prostor pro odpočinek a dětské 

hřiště. 

Územní řešení v této bakalářské práci chce nabídnout bydlení obyvatelům, kteří již 

nechtějí být sami uprostřed sídliště plného lidí, ale vytvořit takové malé ghetto, které lidí 

spojí. Někdo kdysi napsal, že lidé dívající se do zeleně jsou klidnější a chápavější. Určitě 

to neplatí o všech, ale něco na tom jistě bude, zvláště když pohled každého domu alespoň 

z jedné strany bude naskýtat pohled na jih – pohled na zámek- pohled do Rakouska.

                 Obr. 19 - pohled z lokality Hliniště na Mikulov (www.podsednik.info)

Lokalita se nachází v severní části města v návaznosti na ulici M. Majerové na svažitém 

terénu s jižní expozic o velikosti 2,15 ha. Rozloha pozemků je různá. Od nejmenšího  

s rozměrem 520 m2 až po největší o rozměru 840 m2. I když velikost pozemků není veliká, 

je tato lokalita velmi žádána díky své poloze.

Studie navrhuje umístění 27 samostatných přízemních rodinných domků. Veřejné 

prostranství umístěné ve středu celého území má výměru cca 1260 m2. Prostor bude sloužit 

k relaxaci v zeleni, která vytváří z tohoto místa příjemné prostředí, ke hraní dětí ve 

vybudovaném menším dětském hřišti.

Vstup na veřejné prostranství je ze severní a jižní části kruhového objezdu, ostatní 

části zvláště u dětského hřiště jsou z bezpečnosti dětského osazenstva odděleny od 

komunikace živým plotem.
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7. Technická infrastruktura 

Rozvody elektro, plynu, vodovodu a kanalizace budou napojeny na stávající vedení 

v komunikaci ulice M.Majerové východně od řešené lokality a spolu s novou výstavbou 

nových komunikace budou vedeny k napojení na nové rodinné domy, s ohledem na 

vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a správců jednotlivých zařízení a vedení. 

7.1 Rozvod elektrického vedení a veřejné osvětlení 

Napojení na stávající rozvody elektro a veřejného osvětlení vychází z nadzemního vedení.

V ulici Gagarinova bude vybudována zděná trafostanice na posílení výkonu a bude 

navrženo kabelové vedení pro celou řešenou oblast. 

                                   Obr. 20 - Elektro vedení (www.mikulov.cz) 

Z trafostanice bude vyvedeno kabelové vedení NN napájející jednotlivé nemovitosti. Na 

hranicích jednotlivých pozemků budou osazeny domovní pojistkové skříně současně se 
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skříněmi elektroměrnými v případě, že budou realizovány živé ploty., jinak budou osazeny  

na fasádách budov. Kabel bude uložen v hloubce cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m Bude 

chráněn výstražnou fólii, v křížení nebo ve stísněných poměrech bude uložen do chrániček.

Kabel bude uložen ve výkopu hloubky 1,2 m na pískové lože, krytí 1,0 m. při křížení 

s ostatními inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy v plastových chráničkách nebo 

betonových žlabech. Do trafostanice bude kabel zatažen v plastových troubách.

Trafostanice 1x

Délka trasy kabelu NN 338 m

Kabely budou uloženy ve volném terénu ( zelený pás) nebo chodníku s krytím 0,5 m. 

v kabelové rýze hloubky 0,6 m. Pod komunikacemi a v místě vjezdů bude kabel uložen do 

plastové chráničky s krytím min. 1,0 m.

Pro veřejné osvětlení bude použit systém osvětlovacího stožáru o výšce 6m od 

firmy Vysto Kobylí s.r.o. a osvětlovací hlavice Teresa 50-1 od firmy Beghelli group. 

Uliční svítidla budou rozmístěna po obou stranách komunikace po 20 metrech, kdy protější 

sloup bude vždy proti poli sloupů na straně druhé. Uliční svítidla mají ISO 9001 a splňují 

normy pro veřejné osvětlení EN 60598. Osvětlovací hlava sloupu bude bránit v oslňování 

obyvatel v nově budovaných rodinných domech. Příkon svítící výbojkové hlavice bude 

maximálně 150 W. Tím bude zaručeno optimální osvětlení obou stran komunikace včetně 

osy komunikace. 

Design svítidel je vybrán s ohledem na plánovanou zástavbu rodinných domů. 

Sloupy budou umístěny v úplném okraji chodníku tak, aby nebránily pohodlnému 

procházení chodníkem a to i mobilním osobám. 

7.2 Plynovod 

Navržený STL plynovod DN 50 bude napojen na stávající STL plynovod DN100 v ulici 

M.Majerové. Dle sdělení RWE se plynárenské zařízení nachází v hloubce 0,8 – 1,5m a 

platí zde ochranné bezpečnostní pásmo 1m na obě strany. 

Trasa navrženého plynovodu je umístěna především do chodníků a zelených pásů. 

Jednotlivé křížení plynovodu a přípojek komunikací bude kolmé,  s uložením 

plynovodního potrubí do ochranné trubky. Při styku s ostatními inženýrskými sítěmi bude 

nutné dodržení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí. Při křížení se stávajícími 
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inženýrskými sítěmi bude na novém plynovodu osazena ochranná trubka s min. přesahem 

1,0 m od hrany křížené..

Za napojenými body na stávajících plynovodech jsou navrženy kulové kohouty 

DN90 se zemní soupravou. Navržený STL plynovod bude odvzdušněn. Pro přípojky 

k rodinným domům umístěných na druhé straně ulice budou pod komunikací  osazeny 

chráničky. Pro stavbu STL plynovodu budou použity trubky z polyetylenu. Trubky a 

tvarovky pro potrubí z PE musí odpovídat požadavkům ČSN 643041, resp. ČSN 643042. 

Budou použity trubky a tvarovky z polyetylenu jen v řadě těžké.

Realizaci budou provádět pracovníci dodavatele, kteří mají oprávnění pro tuto práci 

od příslušného IBP. Pro plynovod z PE se ukládá souběžně s potrubím signalizační vodič, 

který musí být připevněn na vrch potrubí. Největší vzdálenost vývodů signalizačního 

vodiče je 800m. Před uvedením plynovodu do povozu je nutno provést hlavní tlakovou 

zkoušku dle ČSN 386413 s odchylkami uvedenými v TP COPZ G 70201. 

HUP budou umístěny v případě realizace živých plotů na hranici pozemků, jinak budou 

osazeny na fasádách budov.

STL plynovody jsou svým charakterem liniovou stavbou a budou uloženy v celé délce 

v zemi. Délka navrženého  potrubí 247 m.
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Obr. 21 - TI – plynovod (www.mikulov.cz)

Požární ochrana

Řešení požární bezpečnosti plynovodů, kterými je dopravován zemní plyn, se musí v první 

řadě zaměřit na zvýšení bezpečnosti vlčího provozu. Je nutné předcházet havarijním 

stavům, prováděním preventivních prohlídek zařízení. Shledané závady musí být ihned 

odstraněny.

7.3 Vodovod 

Zásobování vodou bude provedeno prodloužením stávajícího řadu, pod tlakem VDJ 

Turold.

Nový vodovodní řád DN 100 bude veden pod veřejnou komunikací chodníku a to 

dle platných zásad normy ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí. Dále je nutno brát 

v potaz plán rozvoje vodovodů a kanalizací číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. Dále zákon o životním prostředí číslo 17/1992 Sb., 

vyhlášku 428/2001 Sb. uvádějící technické požadavky na vodovod a v neposlední řadě 

dodržovat normu ČSN 75 5401 pro navrhování vodovodního potrubí. 

Obr. 22 - TI – vodovod (www.mikulov.cz)
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Pro lokalitu je navrženo jednostranné vedení vodovodního potrubí, uložené do 

upraveného dna výkopové rýhy a to do vrstvy písku o tl. 100 mm se sklonem nivelety dna 

potrubí 3 ‰ s ohledem na ČSN 75 5401 nebo vyhlášky číslo 428/2001 Sb. Parametry 

ukládání potrubí vodovodu. V obloucích budou provedeny opěrné betonové bloky. 

Minimální hloubka uložení potrubí bude 1,2 metry s předpokladem hlinité zeminy. 

V případě zjištění jiného druhu zeminy a to např. hlinitopísčité, písčité, kamenité či 

skalnaté, bude vedení uloženo v hloubce 1,3 – 1,5 metru pod hranici upraveného terénu. 

Toto upřesní provedení geologického průzkumu. Potrubí nesmí být uloženo hlouběji než 

1m pod doporučenou hloubku. 

Po částečném zasypání potrubí se na něm provede tlaková zkouška vodou a to dle 

ČSN 75 5911, 1995. 

Požární bezpečnost staveb dle normy ČSN 73 0873 je zajištěno zásobování požární 

vodou z hydrantu, umístěného v prostoru veřejného prostranství. Návrh počítá se 

zástavbou obestavěného prostoru do 200 m2 s požární plochou S 120 m2. Vodovodní 

přípojky budou vedeny co nejkratší cestou kolmo na objekt se sklonem min 3 ‰ 

k veřejnému vodovodu a budou vedeny v nezámrzné hloubce tj. 0,8 – 1,2 m pod úrovní 

upraveného terénu. Materiál a průměr bude použit PVC a DN 32 mm. Na veřejné potrubí 

se přípojky napojí pomocí tvarovky s odbočkou, nebo navrtávacího pásu. Zemní soustava 

se navrhne, pokud není v místě odbočení přípojky navržena šachta. Dále je nutno 

dodržovat normu ČSN 73 6005 a to v  případě křížení přípojky s jinými médii. Před 

zprovozněním přípojky je nutné provést vodotěsnost přípojky a to dle normy ČSN EN 805. 

Na přípojku navazuje vodoměrná soustava, která bude vždy tvořena uzávěrem před a za 
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vodoměrem, hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu, ochrannou jednotkou a vypouštěcí 

armaturou a umístí se dle dohody s provozovatelem vodovodů. 

Trouby z PVC budou uloženy do výkopu a obsypány vytříbenou zeminou nebo 

pískem. Před zasypáním trub budou provedeny výkopy pro jednotlivé přípojky, které 

budou zásobovat jednotlivé objekty pitnou vodou. Zemina, která bude použita k zasypání 

výkopů bude postupně zhutňována. V rozvodné síti v místě napojení musí být dodržen 

nejmenší přetlak vody Pmin a to dle normy ČSN 75 5401 pro Navrhování vodovodního 

potrubí a vyhláška č. 428/2001 Sb. Přetlak 0,15 MPa je u objektů o dvou nadzemních 

podlažích a při odběru vody nesmí přetlak klesnout pod 0,05 MPa tj. pod 5 m vodního 

sloupce. U hydrantů s přetlakem 0,2 MPa nemá přetlak při odběru požární vody klesnout 

pod 0,05 MPa. Maximální přetlak vody v nejnižších místech vodovodní sítě nemá klesnout 

pod 0,6 MPa. Spotřební armatury, použité v navržených objektech, jsou dimenzovány na 

uvedené přetlaky. 

Navržené řady jsou objekty bez požárního rizika. Rozvodná síť v řešené lokalitě 

bude naddimenzována pro dodávku požární vody v množství 6 l/s. Na síti budou osazeny 

nadzemní hydranty, které budou plnit nejen funkci požárních hydrantů, ale zároveň sloužit 

k odvzdušnění a odkalení  potrubí. Umístění nadzemních hydrantů bude mimo stavební 

pozemky na veřejných pozemcích  (mimo oplocení). 

Jejich počet bude stanoven v dalším stupni PD dle konfigurace terénu. Jejich 

vzdálenost bude splňovat požadavky ČSN 730873. Z hlediska civilní ochrany se 

nepředpokládají speciální opatření.

7.4 Jednotná kanalizace 

Veškeré stavby musí být dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. napojeny na veřejnou kanalizaci. 

Kanalizace musí spolehlivě a hospodárně odvádět veškeré odpadní vody z objektu do 

zařízení pro čistění odpadních vod. 

Kanalizace v celé oblasti je řešena jako jednotná, odvádějící splaškové vody z objektů a

dešťové vody z objektů, komunikací a zpevněných  ploch. Část dešťových vod bude 

zachytávána do dešťových jímek umístěných na jednotlivých pozemcích.

Jako podklad pro výstavbu kanalizace bude brán v potaz zákon číslo 274/2001 Sb. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Zásady řešení sítí pak udává norma ČSN 75 6101 z 

roku 2004. Stoky a objekty na nich musí být vodotěsné, vodotěsnost se zkouší dle 
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ČSN 75 6909 a dalších norem, kde jsou uvedeny tolerance pro velmi malé průsaky. 

Navrhovaná stoka bude mít jeden průtečný profil. V Mikulově je v současné době 

vybudována stoková síť. Odpadní vody z větší části města jsou odváděny na čistírnu 

odpadních vod, část odpadních vod je zaústěna do melioračních svodnic. Systém stávající 

kanalizace je jednotný, na síti je 6 odlehčovacích komor. Kanalizační soustava v řešeném 

území je navržena jako větvená a napojena do stávající kanalizační sítě, vedené do stávající 

sítě v ulici M.Majerové. 

Obr. 23 - TI – kanalizace (www.mikulov.cz)

Stávající gravitační jednotná kanalizace je betonová o DN 400. Dimenze nového 

kanalizačního potrubí je DN 300 a je také jednotná gravitační. Odvádí tedy společně 

splaškové i dešťové vody beztlakovým průtokem vod s volnou hladinou vod ve stokách, 

směřujících směrem k místu napojení a následně dále vedeny do čističky odpadních vod. 

Jednotlivé přípojky RD jsou DN 250. Materiál použitý na potrubí je plas PE. Trasování 

stok a jejich uložení v příčném profilu komunikací ve městech a obcích zohledňuje 

ČSN 73 6005, kde stoky mají být ukládány do veřejných ploch a podzemních komunikací. 

V řešeném území je to pak nově budovaná místní komunikace. Křížení stok se na řešeném 

území nebude vyskytovat. Navržené kanalizační potrubí je vedeno v ose místní 
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komunikace a veřejným prostranstvím na spodní trasu kanalizace jsou napojeny jednotlivé 

rodinné domy. 

Při návrhu byly respektovány zásady pro prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení dle ČSN 75 6005 a to nejmenší dovolené vzdálenosti vodorovné pro silové 

kabely 0,5m, pro plynovod 1m a pro vodovod 0,6 m.. Při křížení jsou to svislé vzdálenosti 

od kabelů a to u silových kabelů 0,3 m od sdělovacích kabelů 0,2 m, u plynu 0,5 m a u 

vody 0,1 m. Dále musí být vždy dodržena zásada, že kanalizace vede vždy pod 

vodovodem. [Hasík, O.: Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB Ostrava 2007]. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u RD budou odvedeny do vsaků na 

vlastních pozemcích. V případě přívalových dešťů bude zajištěn odtok dešťových vod do 

kanalizace a to pomocí rigolů. Voda bude přes vpusti odváděna pomocí plastového potrubí 

DN 150 do navržené jednotné kanalizace. 

7.5 Odpadové hospodářství 

Komunální odpad bude řešen svozem na skládku mimo řešené území. Každý objekt bude 

mít nádoby na domovní odpad, které budou umístněny na pozemku producenta odpadu.
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8. Řešení dopravní infrastruktury 

Územní studie vymezuje prostor pro vedení komunikací a prostor pro vedení inženýrských 

sítí. Prostorové uspořádání je v souladu s platnou ČSN. Územní studie posuzuje způsob 

obsluhy území inženýrskými sítěmi a dopravní napojení lokality. Navržená dopravní 

obsluha bude řešena v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.

Podle ustanovení § 22 vyhl. 501/2006 má být nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož 

součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, alespoň 8 m. 

V územní studii je šířka veřejného prostranství (uličního prostoru) kolem 10,5 m.

Trasy komunikací obslužných, zklidněných jsou vymezeny v rámci stávajících a 

navržených veřejných prostranství. Dopravní napojení na městský dopravní skelet je 

vymezeno s těmito podmínkami.

Hlavní napojení řešeného území je navrženo dle grafické přílohy, obslužnými 

komunikacemi se vzájemným propojením. Místní obslužné komunikace jsou navrženy ve 

funkční třídě C v kategorii MO2 10, 5/30 (popruhová komunikace, prostor pro místní 

komunikaci, šířka hlavního dopravního prostoru, rychlost 30 km/h) podle ČSN  736110 

„Projektování místních komunikací“.

Navržený podélný sklon komunikací bude kopírovat co nejvíce terén (min. podélný 

sklon nesmí klesnout pod 0,5 %, max. u obslužné nesmí překročit 9 %, u obytné 5 %). Pro 

zklidnění dopravy budou vjezdy do obytných ulic opatřeny rychlostními prahy.

V lokalitě jsou navrženy chodníky podél obslužných komunikací, odstavné a parkovací 

stání u nových staveb musí být řešena jako součást stavby, nebo jako neoddělitelná část 

stavby a umístěna na pozemku stavby. U navržených rodinných domů je uvažováno 

s vestavbou min. jednoho odstavného stání na bytovou jednotku a krátkodobým 

parkováním na pozemku.

Součástí komunikací bude řešeno nové odvodnění vozovky a to prostřednictvím 

uličních vpustí se sedimentačním prostorem, příp. odvodňovacích žlábků, s přípojkami do 

kanalizace, alternativně lze použít kanálové vpusti rovné (podél chodníků).
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                                     Obr. 24 - Řez uličním prostorem (www.policka.cz)

Řešení nové komunikace na předmětném pozemku sestává se dvou přímých 

obousměrných částí komunikace se zaústěním obousměrného kruhového objezdu o tvaru 

elipsy, který je umístěn ve středu řešeného území. Vnitřní část o rozloze cca 1240 m2 je 

využita jako veřejné prostranství s menším dětským hřištěm. 

Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá z krytem z asfaltobetonu ABS II a 

dalšími podkladními vrstvami. 

Faktor rozhledu pro zastavení je důležitý v místě napojení nové obslužné 

komunikace na stávající silnici III. třídy. Rozhled pro zastavení před překážkou na jízdním 

pruhu musí být zajištěn v celé délce trasy pozemní komunikace. 

Délka rozhledu se skládá z dráhy, projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce 

řidiče, označující návrhovou rychlost 30 hm/h a dále se skládá z brzdné dráhy vozidla. 

Komunikace pro pěší jsou navrženy tak, aby byly v souladu s vyhláškou číslo 369/2001 

Sb. a to tak, aby umožňovaly přístup všech obyvatelů k rodinným domům a veřejnému 

prostranství. . [Krajkovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. – pozemní komun., CERM Brno, 

1998]. 

Povrchová nášlapná vrstva bude provedena z betonové zámkové dlažby přírodní 

šedé barvy o tl. 60 mm a bude uložena do struskového lože certifikované skladby. V místě 

napojení chodníků a vjezdů jednotlivých rodinných domů bude použita pojezdná zámková 

dlažba o tl. 80 mm. Chodník a upravený terén bude rozdělen betonovými zahradními 

obrubníky, spojenými na pero a drážku. Chodník a obslužná komunikace bude rozdělena 

silničním obrubníkem o tl. 150 mm. Veškeré části chodníku budou splňovat bezbariérové 

požadavky na řešení komunikace. 
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9. Veřejné prostranství 

Tento prostor byl vytvořen ve střední části řešené lokality. Jak již bylo řečeno v úvodu měl 

by sloužit pro stmelení místní části obyvatelstva, pro jejich relaxaci, vytvoření domácího 

prostředí a v nepodstatné  řadě k uspokojení nejmenších obyvatel nového území – jako 

dětské hřiště. Jedná se o území o ploše. 1240 m2, kde nebude prováděna výstavba, a budou 

zde vysazeny  okrasné listnaté dřeviny, případně i ovocné, nízké křoviny, traviny a stromy 

nižšího vzrůstu. Středový prostor zeleně bude ohraničen nízkým porostem živého plotu se 

dvěma vstupy od jihu a severu. Prostor bude dostatečně osvětlen, jak z veřejného osvětlení 

komunikace, tak svým vlastním pomocí sloupů.

9.1 Veřejné prostranství 

Viz veřejné prostranství

9.2 Dětské hřiště 

Dětské hřiště bude jednoduše vybaveno houpačkami a dětským hradem 

s prolézačkou splňující požadavky ČSN EN 1777, jsou certifikovány a splňují normu 

1176-1 až 7. viz [www.mooz.cz]. 
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10. Charakteristika rodinných domů 

– typové řešení příkladu objektu 

Vzhledem k menší ploše parcel se počítá s nízkopodlažními objekty, se sedlovou střechou , 

výšky 7 m k římse.

Níže je uvedený příklad typového řešení příkladu rodinného domu pro 3-5 osob o užitné 

ploše 96,6 m2 a zastavěné ploše 50,9 m2. Objekt zahrnuje jedno gárážové stání v prostoru 

vedle RD. Výška hřebene je 7,2 m a sklon střechy 40°. 

Obr. 25 - Vizualizace typového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o,. [www.gservis.cz]

            Obr. 26 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz]
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Obr. 27 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz]

Obr. 28 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz]

Obr. 29 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz]
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Obr. 30 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz]

Obr. 31 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz] 

Obr. 32 - pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz]
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Obr. 33 - půdorysné řešení vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o,. 
[www.gservis.cz]
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11. Propočet celkových nákladů 

Propočet celkových nákladů 

THU je vypracován pro variantu B. Ceny za veškeré provedené práce jsou sestaveny na 

základě cen rozpočtových prací, vyhlášené na stránkách Ústavu územního rozvoje se 

sídlem Brně, poskytující české stavební standardy. Ceny za ostatních stavebních prvků, 

např. vybavení veřejného prostranství (dětské hřiště), jsou získány přímo od dodavatelů. 

11.1 Stavební objekty 

inženýrské sítě 

veřejná jednotná kanalizace DN 300

výpočtová cena: 13900,- Kč  x 288 m  celkem 4 003 200,- Kč 

veřejný vodovod PVC 100 (vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná)

výpočtová cena: 3 060,- Kč x 373 m celkem  1 141 380,- Kč

veřejný plynovod DN 50 (trubní vedení STL uložené v chodnících, komunikacích a 

plochách charakteru pozemních komunikací)

výpočtová cena: 2791,- Kč x 247 m celkem 689 377,- Kč 

veřejné elektro vedení  NN 

výpočtová cena:

trafostanice 768 000,- Kč nové podzemní NN 338 m x 970, hlavní rozvaděč 101 500,

celkem 1 197 360,- Kč

veřejné osvětlení 

výpočtová cena:

osvětlení parkové 9 ks x 30 000,- Kč,  a osvětlení uliční 9 ks x 36 000,- Kč

celkem 594 000,- Kč
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komunikace a chodník 

místní komunikace  - asfaltobeton ABS II tl. 50 cm, š nad 3 m ... 1733 m2 x 1 342,- Kč

celkem 2 325 686,- Kč

chodník 

bet. zámk. dlažba ... 1 155 m x 782,- Kč

celkem 903 210,- Kč

parkovací stání

betonová zámková dlažba 1 155 m x 872,- Kč

celkem 1 007 160,- Kč

veřejná zeleň

příprava půdy pro výsadbu ... 1 225 m2 x 50,- Kč (61 250,-), keř na živý plot – 308 ks x 

388,- Kč (119 504,-), výsadba stromů 7 ks x 741,- Kč (5 187,-), založení trávníku 1 225 m2

x 50,- Kč (61 250,-) houpačky 3x 11 500,- Kč (34 500,-), dvojdomek + skluzavka 67 500,-

Kč, pískoviště 1x 19 600, lavičky 8 x 5 000 (40 000), odpadový koš 3 x 3 800, 11 400,

celkem 420 191,-Kč 

Celkové náklady na stavební objekty 12 281 564,- Kč

11.2 Projektové a průzkumné práce 

7,4 % z celkových nákladů na výstavbu 

7,4 % z 12 281 564,- = 908 835 ,-Kč 

11.3 Náklady na umístění stavby 

zařízení staveniště, provozní vlivy a pracovní vlivy 

3-5 % z celkových nákladů na stavbu 

4 % z 12 281 564,- = 491 262,- Kč 

11.4 Provozní soubory 

Není předmětem řešení ... 0,- Kč 
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11.5 Stroje a zařízení 

Není předmětem řešení ... 0,- Kč 

11.6 Umělecká díla 

Není předmětem řešení ... 0,- Kč 

11.7 Pozemky 

cena odkupovaných parcel o celkové ploše 1,5 ha s průměrnou cenou 1200,- Kč/ m2

15 000 x 1200,- = 18 000 000,- Kč 

(Město Mikulov nemá cenovou mapu, informace o ceně pozemku o ceně v místě získána 

na Městské úřadě – odbor majetkoprávní)

11.8 Jiné investice 

rezerva = 4 – 7 % z celkových nákladů na stavbu. navrhuji tedy 5 % 

5 % z 12 281 564 = 614 078,- Kč 

11.9 Ostatní náklady 

Poplatky a jiné náklady. Nepředpokládají se. ... 0,- Kč 

11.10 Celkové vyčíslení nákladů 

náklady na stavební objekty 12 281 564,- Kč

projektové a průzkumné práce      908 835,- Kč 

náklady na umístění stavby       491 262,- Kč 

provozní soubory     0,- Kč

stroje a zařízení      0,- Kč
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umělecká díla      0,- Kč

pozemky                                                                                                         18 000 000,- Kč 

jiné investice                                                                                                       614 078,- Kč 

ostatní náklady                                                                                                               0,- Kč

Náklady  celkem                                                                                            32 295 739,- Kč 
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12. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ideální prostředí pro bydlení a pro zástavbu 

rodinných domů pro obyvatele. Byly vyhotoveny tři varianty, z nichž byla vybrána jedna, 

která byla podrobně zpracována a to včetně propočtu nákladů k výstavbě rodinných domů i 

nákladů potřebných pro vytvoření veřejného prostranství s dětských hřištěm. Dětské hřiště 

a veřejná zeleň poskytnou místo pro relaxaci obyvatel nejen nových objektů, ale i 

přilehlých rodinných domů a bytů. Vyřešena byla i technická a dopravní infrastruktura, 

která pohodlně navazuje na stávající silnici III. třídy .

Tato varianta jistě nebude vyhledávaným řešením pro investory či developery, kteří 

chtějí rychle otočit finanční zdroje, ale možná bude trochu snesitelnější pro obyvatele, kteří 

se do ní nastěhují. Lokalita, ať velikostí nevýznamná má velice zajímavou polohu. Jestliže 

si stoupnete do středu (a jste vyšší jak sloupky od vinohradu), uvidíte před sebou nádherné 

panorama celého Mikulova, kde ve střední části se vypíná Mikulovský zámek. Na 

východní straně vás každé ráno pozdraví slunce, které uvidíte v plné síle, protože se přes 

dominantu Sv. Kopečku pomalu bude přibližovat k vám. Oproti tomu na západní straně jej 

uvidíte zapadat, i když nad průmyslovou oblastí, ale i to může být zajímavý pohled. Za  

Vašimi zády se vypíná krasový útvar Turold, kde můžete bloudit v krasových jeskyních. 

A proto si tato lokalita zaslouží  trošku víc té urbanistické a mé pozornosti.

Obr. 34 - pohled vzorového z řešeného území na Mikulov (vlastní fotodokumentace)
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