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Zadání diplomové práce:

Urbanistická a architektonická studie areálu piaristického gymnázia v historickém jádru města Mikulov.
Studie bude zaměřená na transformaci a dostavbu komplexu budov gymnázia a prostorovou kultivaci
jeho bezprostředního okolí.
Cílem návrhu je přístavbou a stavebními úpravami vytvořit nové prostorové a provozní podmínky pro
uživatele  komplexu  i  pro  vymezení  hodnotného  veřejného  prostoru  v  okolí  školy  s  respektem
k historickým a kulturním hodnotám.



Hlavným zámerom je architektonicko-urbanistickou štúdiou ukázať spôsob, akým môže 
gymnázium v Mikulove prekonať svoju zložitú existenčnú situáciu.

Riešené územie je vymedzené areálom školy, ulicou Piaristů, Komenského 
a Pod platanem. V tomto trojuholníku je aj pamätný strom, kostol, pomník padlým, 
park, 3 autobusové zastávky, zmiešaná občianska vybavenosť a rodinná zástavba. 
Návrh ich rešpektuje, prípadne podporuje.

Najproblematickejšie atribúty, na ktoré návrh reaguje, sú znižujúci sa záujem o štúdium 
na gymnáziu, nevyužitý obojstranne prospešný potenciál aktívnejšieho vzťahu 
kraj/mesto a neľudské prostredie okolo areálu školy spojené s nevyhovujúcou 
dopravnou situáciou v meste.

Výsledkom riešenia má byť pozitívna priestorovo-funkčne-prevádzková transformácia 
miesta na strategicko-urbanisticko-architektonickej úrovni s dlhodobým účinkom.

* Piaristické gymnázium je názov platný do roku 1873. Odvtedy v priestoroch sídli štátne gymnázium spolu 
s učňovskou školou  – dnes pod jedným názvom „Gymnázium a Střední odborní škola Mikulov, příspěvková 
organizace“.

# Mikulov   # Gymnázium   # Revitalizácia   # Vzdelanie   # Šport   # Architektúra    # Virtuálna realita

The main purpose is to show the way, how gymnasium in Mikulov can overcome its 
difficult existence situation by the architectural and urban study.

The solved territory is defined by the campus of the school, Piarist Street, Comenius 
Street And Under the platter street. In this triangle is also a memorial tree, church, fallen 
memorial, park, 3 bus stops, mixed civic amenities and family housing.
The proposal respects or supports them.

The most problematic attributes that the design reacts to are the declining interest in 
grammar schooling, the untapped potential of a more active relationship between
region and city and also non-human environment surrounding the school grounds 
associated with an inconvenient traffic situation in the city.

The result of the solution is to be a positive spatial-functional-operational 
transformation of the site at a strategic-urban-architectural level with a long-term effect.

* Piarist grammar school is the name valid until 1873. Since then, it is the state grammar school together with the 
apprentice school - today called „Grammar School and the Secondary Technical School of Mikulov, contributory 
organization“.

# Mikulov   # Grammar school   # Revitalization   # Education   # Sport   #Architecture   # Virtual reality
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Mikulov

Brno

Břeclav
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Budapest

Wien

Berlin

Praha
Ostrava

Krakow

Dresden

Munchen

Salzburg

Mikulov v kontextu významných cyklistických a vlakovým tras
Významní vlakový tah Budapest – Berlin a Wien – Berlin v těsné návaznosti na Mikulov skrze zastávku Břeclav a dvě významné trasy pro-
jektu Greenways Praha – Wien a Krakow – Wien, které procházejí přímo Mikulovem a na které navazují desítky dalších v oblasti Pálavy.

Mikulov v kontextu Mikulovsko-Falkensteinska

PODPŮRNÁ STRATEGIE

- Dlouhodobě neřešené/neřešitelné problémy využít krátko-
dobým vtipem a poskytnout možnost zhlédnout a diskutovat 
návrhy atraktivním způsobem například využitím Virtuální 
reality, anebo trefné vizuální komunikace

- Vizuálně komunikovat s občanem
 Zvyšovat povědomí lidí o jejich vlivu na okolí a pomocí 

vizuální komunikace připomínat, že každý z nás způsobuje 
malé ekologické škody.

- Postavit dětské hřiště a zvýšit atraktivitu prostředí pro děti
- Prosazovat cyklický model produkce a tím postupně 

snižovat nadbytečnou spotřebu (obalů, stavebního ma-
teriálu,...)

- Podpora DIY (udělej si sám)

- ZELENÁ INFRASTRUKTURA
- MODRÁ INFRASTRUKTURA
- ŠEDÁ INFRASTRUKTURA
- UDRŽITELNOST
- INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZELENÁ INFRASTRUKTURA

13 Vyrábět aleje a promenády (např. Mezi vlakovou stanicí 
a centrem)

14 Stromy a jiná zeleň v květináčích
 Evokovat aleje tam, kde by mohli být, ale jejich realizace 

je časově a finančně náročná pomocí dostupnějších 
řešení. Také dávat lidem možnost fyzicky pocítit spoluúčast 
na zlepšování životního prostředí poskytnutím některých 
květináčů lidem, kteří projevý zájem se o ně starat.

- Vysázet loučné květy a tím podporovat život opelujícího 
hmyz

- Vysázet dřeviny do veřejného městského prostoru v co 
největší možné míře - tím vytvořit větší intimitu ve městě, 
ale i zvýšit “přítomnost Země” v prostředí. Strom je bio-
topem sám o sobě a některé druhy hmyzu jsou navázány 
vysloveně na staré dřeviny.

- Podporovat výstavbu pasivních a slaměných domů
- V rámci možností budovat biologické čističky a zelené 

střechy
- Definovat a integrovat “zóny klidu”
- Solární panely – podpořit jejich využívání, ale také 

regulovat jejich množství a orientaci ve vztahu k hodnotným 
výhledům a památkově chráněné zóně

MODRÁ INFRASTRUKTURA

15 Oživit a ukázat tok pod tenisovými kurty (ty přesunout)
 Zlepšovat podmínky pro akumulaci dešťové vody

- využívat a stavět fontány
- revitalizovat studny

ŠEDÁ INFRASTRUKTURA

16 Omezit dopravu přes centrální náměstí Mikulov 
- Vytláčet auta a parkování nejdále od centra jak to jde 

a začít převychovávat a zvykat lidi na to, že lepší město 
stoji len pár kroků z auta navíc (“kde-tu” vkládat drobné 
bezbolestné omezení, které dají možnost člověku prožít 
zkušenost toho, že se dá zaparkovat i dál a při tom si užít 
lepší a zdravější zážitek z města. Příchozí lidi přivádět 
jinam než přímo do centra a z okrajových částí města je do 
něj navádět.

UDRŽITELNOST
(Organizmus se musí vědět sám uživit)

Soběstačná nová výstavba:
- Taneční klub v blízkosti vlakové stanice a budoucího auto-

busového terminálu
- Sportovní centrum v blízkosti vlakové a budoucí autobusové 

stanice
- Obchody se stavebním a jiným technickým materiálem

Oživení již existujících budov:
- Dočasně využívat proluky mezi budovami na parkování
- využít kongresový potenciál existujících prostor v his-

torických budovách
- Dát do prázdných budov, které nikdo nevyužívá funkce, 

které chybějí ve městě

INFORMAČNÍ SYSTÉM

- Vytvořit nový integrovaný informační systém a mobilní 
aplikaci - Mikulov umí být plnohodnotný udržitelný organis-
mus jedině v bezprostřední součinnosti s okolím. Mikulovsko 
a jeho české i rakouské okolí mohou spoluprací dosáhnout 
exponenciální nárůst návštěvníků a tím podpořit socio-eko-
nomický stav v celém regionu. Proto je zapotřebí Integrace 
Mikulova a okolí do jednoho dopravně, kulturně a turisticky 
propojeného celku s integrovanou informační infrastrukturou

- Využít potenciál, který už teď ponoukají technologie a 
vsunout hravý aspekt do integrovaného informačního sys-
tému tak, že dítě může pomocí aplikace řešit úlohy spojené 
s konkrétními objekty umístěnými v prostoru, tím je rozvíjet a 
motivovat k pohybu; Propojení virtuálního světa se životním 
prostředím třeba chápat jako příležitost pro socio-kulturní 
rozvoj společnosti.

-	 Dát veřejnosti možnost zhlédnout navrhované změny 
ve městě pomocí virtuální reality	-	architekti můžou svoje 
návrhy přidávat na místo na mapě a kdokoliv si může v po-
hodlí domova nasadit telefon na tvář a podívat se na návrh 
“zevnitř” a připomínkovat. Taky ale může přijít ve vyhrazený 
čas na určené místo a využít pro stejný účel technologii, 
kterou disponuje město v gymnáziu, nebo na Kozím hrádku

- Multifunkčný mobiliář veřejných prostorů Integrovat 
funkce informačního systému do veřejného osvětlení, 
využívání solární energie (získávané stínidlem veřejného 
osvětlení) na dobíjení telefonů ve veřejném prostoru, atď.

- v rámci integrovaného informačního systému vytvořit ap-
likaci, která může dopomoct separovat odpad, vytvářet a 
vyplňovat dotazníky, nahlasovat problémy města, případně 
je fotograficky dokumentovat. 

HLAVNÍM PRINCIPEM NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO VIZÍ JE ATRAKTIVNÍ A PRŮKOP-
NICKÝ PRVNÍ ZÁSAH

VIRTUAL REALITY MIKULOV

Výrazné zvýšení zájmu o město Mikulov pomocí atraktivního a průkopnického využití moderních tech-
nologií má být hlavním tahákem jak pro turisty, tak pro budoucí studenty (kteří by se díky němu mohli rozhod-
nout pro studium právě na gymnáziu nebo jiné škole v Mikulově) a taky má dopomoct k větší angažovanosti 
veřejnosti do rozhodování o budoucnosti města.

Druhým nejpodstatnějším principem strategie je postupná turisticko-dopravní integrace celého mikroregionu a 
v rámci možností taky rakouského Falkensteinska do kompaktního celku s centrem v Mikulově.

NOSNÁ STRATEGIE

1 VIRTUAL REALITY MIKULOV
 Když město zainvestuje do vybavení Gymnázia technologií 

virtuální reality a instalace dalekohledu s rozšířenou 
virtuální realitou na Kozí Hrádek a vytvoří správné 
podmínky vznikne velmi výhodný trojúhelník, kde školství, 
turizmus a správa města budou motorem jak sobě navzá-
jem tak ostatním bodům celé strategie. Podrobnosti jsou na 
další dvou-straně.

2 Vybudovat vinařskou uličku na ulici Zlámalová. Tím vyt-
vořit další turistický cíl a rozvíjet město jako centrum vinařství 
a folkloru.

3 Vytvořit krátký propojovací úsek mezi cestou na Svatý 
Kopeček a turistickou trasou pod ním a navádět turisty ze 
Svatého Kopečku na novou vinařskou ulici na Zlámalové. 

 
4 Rekonstruovat amfiteátr a využít jej pro aktivity české i 

rakouské veřejnosti

5 Otevřít prostor kolem kostela na Kostelní náměstí

6 Vybudovat sportovní centrum 
Komplexně restrukturalizovat sportovní infrastrukturu a pře-
sunout tenisové kurty z aktuální pozice a tím uvolnit prostor 
pro oživení vodního toku pod nimi.

7 Vybudovat kulturní centrum s tanečním klubem co ne-
jblíže k vlakové stanici a zároveň blízko k centru = vytvořit 
prostor pro kvalitní večerní a noční zábavu mladých, tak 
aby nalákala mládež ze spádových obcí a tím posílila 
zájem o dopravu v těchto hodinách i o víkendu

8 Revitalizovat sídliště

9 Revitalizovat vlakovou stanici a její okolí

10 Vybudovat autobusový terminál s parkovacím domem 
pod ním 

11 Komplexně obnovit mikvu a její okolí

12 Vytvořit nový jednotný prostor (nového náměstí) v okolí 
gymnázia, před kostelem a na celé ulici při něm. Tenhle 
bod se výrazně váže na odklonění velkého množství aut, 
které městem jenom procházejí.

- Integrovat systém pronajmu kol
- Posílit dopravní turistické a informační propojení s 

městem Poysdorf (Zrušená trať do Zellerndorf má na 
několika stech metrech od Novosedel zachován svršek a 
násypy a možná stojí za to zvážit opětovného zapojení 
trasy.)

- Pojmenovat specifika a tradice města a s ohledem na ně 
navrhnout vizuální styl města.

- Vytvořit design-manuál města, jehož respektování povede 
k postupnému zkvalitňování veřejného prostoru.

- Podpořit spolupráci místních škol a firem.
- Podporovat malé podnikání a podnikání v zemědělství/

farmaření = přilákání mladých rodin z velkých měst.
- Rozvíjet kongresovou a vinařskou turistiku a navazující 

aktivity první kategorie.
- Vybudovat kluziště s umělým ledovou plochou. Tím dopo-

moct Mikulovu, aby byl atraktivní i v zimní sezóně.
- Zamezovat nekompaktní a nekontrolované expanzi 

města
- Posilovat kulturu ve městě a nadále podporovat divadel-

ní a hudební aktivity ve městě a modernizovat prostředí 
ve kterém se odehrávají, ale i způsoby propagace

MIKULOV JE MĚSTO 
NA PLANETĚ ZEM:

Jsou věci, které platí pro všechna města a jsou věci, které 
jsou specifické pouze pro jedno dané místo.

Před prezentací konkrétních návrhů pro zásahy do města 
je potřeba pochopit nosnou část tvořenou všeobecně platnými 
hodnotami a cíly, pak poznat silné i slabé stránky jak Miku-
lova tak jeho okolí, jeho příležitosti a ohrožení, seznámit se s 
návrhem terapie města i jeho okolí a až v závěru si prohléd-
nout můj návrh zásahů, kterými chci tuhle terapii započnout. 

První fáze projektu byla vytvořena minulý semestr ve skupině 
4 spolužáků a šlo o nadobudnutí, co nejjasnějšího možného 
obrazu o Mikulově, jeho devizách a problémech a o tom, co si 
jeho občané myslí, že je pro Mikulov potřeba udělat. V druhé 
fázi pracuji již samostatně a zabývám se návrhem řešení, které 
mají mít pozitivní dopad na život v Mikulově.

Všichni musí dýchat, jíst a pít. A přece je každý jiný. 
Základní funkce jsou u všech stejné, ale nástavba je u každého 
unikátní. Rozdělení, že něco platí všude a něco pouze na 
jednom místě je pro nás znamená, že všechny problémy Miku-
lova budeme řešit tak, aby fungoval jako město co nejlépe (a 
na to je třeba aplikovat obecně platná pravidla), ale zároveň 
abychom podpořili jeho výjimečnost, osobitost a specifičnost. 
Jedno s druhým souvisí, ale specifičnost stojí v první řadě na 
funkčnosti. Nejprve si tedy nadefinujeme ty věci, které je třeba 
naplnit bez ohledu na místo a čas.

ZÁKLADEM JSOU TYTO VŠEOBECNĚ PLATNÉ 
HODNOTY:

Štěstí 
– spokojené lidstvo a žádné zbytečné utrpení

Udržitelnost 
– ve všech činnostech je potřeba dbát aby následky měly 
pozitivní vliv na budoucí štěstí celku. Je dobré uvědomovat si 
komplexnost celé planety, a že jakákoliv událost nebo jakýkoliv 
čin má na ni vliv.

 
VŠEOBECNÝM CÍLEM JE:

Žít podle těchto hodnot a tedy budovat kolektivní štěstí, 
udržitelnost a postupné zlepšování života.

Dosažení tohoto cíle je komplexní záležitost, jejímž 
základem je vzdělávání a výchova občanů. Přispět lze ze 
všech stran a já se o to pokouším z pozice architekta-urban-
isty v Mikulově. Vzdělávání a výchova je jedna strana mince, 
prostředí a tvary, ve kterých lidstvo žije, jsou druhá. Jedno bez 
druhého nedokáže existovat správně.

Návrh řešení pro naplňování tohoto cíle v Mikulově spočívá 
ve tvorbě komplexní strategie pro udržitelný rozvoj města 
a následné podřízení dílčích řešení (zásahů do města) této 
strategii.

Je nezbytné přistupovat k lokálním problémům globálně a 
ke globálním lokálně. Postupné hromadění malých, ale hod-
notově propojených řešení může v Mikulově odstartovat urban-
isticko-sociálně-kulturní změnu života respektujíc humanistické 
hodnoty a to může inspirovat další města – zejména v době 
internetu je “nakažlivost” dobrých řešení mnohem rychlejší než 

kdysi a tak se můžeme reálně účastnit na globálních změnách 
takto lokálními zásahy mnohem bezprostředněji.

TERAPIE ZEMĚ:

Tady jsou vypsány hlavní body, které 
jsou důležité z globálního hlediska pro lepší 
budoucnost Země zahrnující Smart City 
principy:
- Vychovávat k respektu vůči prostředí, ve kterém žijeme
- Budovat města pro lidi a podporovat bydlení v centrech 

měst (polyfunkce s bydlením, eliminovat dominanci aut, tam 
kde doprava není primární účel prostoru – snažit se vytisknout 
auta a parkování nejdále od centra jak to je možné, ale za-
jišťovat aby chůze od auta do cíle přes městské prostředí byla 
příjemným zážitkem.)

- Problémy řešit koherentně s humanitními hodnotami
- Odstraňovat světelný smog a oživit noční oblohu
- Pečovat o přírodu, podporovat práci přírody a připomínat 

Zem (Připomínat krásu a sílu přírody, kterou kultivujeme a přet-
váříme na město; prohlubovat v lidech chápání světa jako jed-
notného celku, který funguje jako orchestr všech svých částí; 
obnovovat morálku, život a krajinu; oživovat a ukazovat vodní 
toky; pokud někde pramení, nebo teče voda, nezakrývat ji, 
ale podpořit a ukázat; podněcovat k ekologickému chování

- Vytvářet krásu ve veřejném prostoru – stavby s vysokou 
estetickou hodnotu (Pokud navážeme na řád, který spojuje 
veškerou různorodost v přírodě, tak v následující tvorbě všeho 
našeho hmotného i nehmotného světa, se krása stane normou 
veřejného i vnitřního prostoru)

- Kvalitní moderní vybavení města (integrovaný informační 
systém, noční osvětlení, květináče, koše, lavičky,...)

- Zklidnit hluk informací jako vizuální smog a zvuky motorů 
(snižovat intenzitu dopravy, která přes město prochází, uklidit 
a sjednotit vizuální komunikaci - dát jí alespoň lepší úroveň, 
uvědomovat si potřebu grafických designérů)

- “Chytré” struktury a integrované systémy (Využívat tech-
nické možnosti doby a moderní materiály aby sloužily co 
nejlépe lidem)

- Step by step (realizovat malé kroky a projekty se postupně 
začnou nabalovat a mít reálné výsledky, důležité je aby byly 
koherentní mezi sebou)

- Snižovat spotřebu vody a energie
- Zahušťovat (měnit chaos v pořádek – uklizeného se vedle 
sebe víc vejde)

- Stavění biokoridorů v krajině
- Zlepšováníní veřejné dopravy a integrace pronajímatelných 
bicyklů, s možností vrátit je na více místech

- Nepovyšovat zisk nad vše ostatní (Kvalita životního prostředí 
je více; i když ne hned, ale postupně díky její zlepšování 
můžeme jen získat)

- Diverzifikovat výrobu a podnikání
- Život, příroda a rostliny jsou vždy žádanější jak cement 

všude kolem
- Diskusní, resp. komunikační platforma města
- Nahrazovat monokultury a podporovat diverzi
- Podílet se na globálním ozdravovacím procesu (Chovat se 
ekologicky a dlouhodobě udržitelné, snižovat zbytečné plýt-
vání vodou a elektřinou, být ohleduplně vůči potřebám Země 
a celkově lidstva)

- Budování udržitelné a osvícené kultury v sobě, i kolem sebe

- Podporovat myšlení
- Vytvářet nejen podmínky pro etablování se nové komunity, 

ale také zachovat prostor pro potřeby té už existující.
- Podporovat diverzitu, ale i konzistenci všech struktur 
prostředí na všech úrovních (od krajkového ornamentu na 
lavičce po politiku městského aparátu) založenou na ideálech 
udržitelného rozvoje celé planety jako jednoho organismu, 
kde se klade důraz na komplexní řešení problémů  (a žádná 
buňka by neměla zbytečné trpět!)

- Respektovat kód, který používá příroda při tvorbě struktur 
a navázat na něj (efektivní a zároveň krásné vyplňování/
strukturování  prostoru)

MOJE STRATEGIE PRO ROZVOJ MIKULOVA 
JE ZALOŽENA NA POSTUPNÉM ZASAHOVÁNÍ 
DO MÉSTA PŘI RESPEKTOVÁNÍ HODNOT A 
SMART-CITY PRINCIPŮ Z ÚVODU. 

TOTO JSOU VIZE, KTERÉ CHCI DOSÁHNOUT:

- Virtual Reality Mikulov
 Mikulov – průkopnické město využívající modernné technol-

ogie virtuální reality jak ve školách tak při správě města a v 
turizmu

- Integrovaný Mikulov
 šťastné okolí = šťastný Já, nebo 

rozvoj Mikulovsko-Falkensteinska = rozvoj Mikulova a 
naopak

- Hlavní město kultury, turistizmu a vinařství 
v Mikulovsku (krok za krokem)

- Smart city Mikulov 
 Mikulov jako město respektující tzv. “Smart city” principy při 

správě a nové výstavbě města. Město, které při naplňování 
potřeb Mikulova respektuje a naplňuje také potřeby celé 
Země.

- Udržitelný a ekologický Mikulov
 ekologické město = ekonomické město

- Historický, kulturní, tradiční a zároveň moderní, multi-
funkční, žijící město Mikulov

 využívání nejmodernějších postupů za současného respek-
tování tradic a rázu Mikulova ve všem novém, co v něm 
vznikne.

- Mésto s esteticky hodnotným veřejným prostorem
 Mikulov jako město, které buduje svůj vizuální styl a vytváří 

si dizajn-manuál, kterého respektování pomůže koherent-
nosti nově vznikajích prostor a hlavňe naplňování vize 
Mikulova jako moderného, no historického města.

- Komunikující město stymilující mysl
 Mikulov jako město inovativní, které vizuálně komunikuje s 

občanem. Pomocí nápisú a symbolů stymuluje k zamyšlení, 
vtipně podsouvá návrhy na zlepšování města, no taky 
buduje povědomí o propojenosti jednotlivce s okolím

- Město optimální
 vyvážená kombinace funkcí, generací a kultur a optimální 

komplexní mobilita s důrazem na bezbariérovost, pěší 
pohyb, cyklisty, seniory a znižování aut ve městě

- Město kongresů společenských a firemních akcí
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Mikulov v kontextu významných cyklistických a vlakovým tras
Významní vlakový tah Budapest – Berlin a Wien – Berlin v těsné návaznosti na Mikulov skrze zastávku Břeclav a dvě významné trasy pro-
jektu Greenways Praha – Wien a Krakow – Wien, které procházejí přímo Mikulovem a na které navazují desítky dalších v oblasti Pálavy.

Mikulov v kontextu Mikulovsko-Falkensteinska

PODPŮRNÁ STRATEGIE

- Dlouhodobě neřešené/neřešitelné problémy využít krátko-
dobým vtipem a poskytnout možnost zhlédnout a diskutovat 
návrhy atraktivním způsobem například využitím Virtuální 
reality, anebo trefné vizuální komunikace

- Vizuálně komunikovat s občanem
 Zvyšovat povědomí lidí o jejich vlivu na okolí a pomocí 

vizuální komunikace připomínat, že každý z nás způsobuje 
malé ekologické škody.

- Postavit dětské hřiště a zvýšit atraktivitu prostředí pro děti
- Prosazovat cyklický model produkce a tím postupně 

snižovat nadbytečnou spotřebu (obalů, stavebního ma-
teriálu,...)

- Podpora DIY (udělej si sám)

- ZELENÁ INFRASTRUKTURA
- MODRÁ INFRASTRUKTURA
- ŠEDÁ INFRASTRUKTURA
- UDRŽITELNOST
- INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZELENÁ INFRASTRUKTURA

13 Vyrábět aleje a promenády (např. Mezi vlakovou stanicí 
a centrem)

14 Stromy a jiná zeleň v květináčích
 Evokovat aleje tam, kde by mohli být, ale jejich realizace 

je časově a finančně náročná pomocí dostupnějších 
řešení. Také dávat lidem možnost fyzicky pocítit spoluúčast 
na zlepšování životního prostředí poskytnutím některých 
květináčů lidem, kteří projevý zájem se o ně starat.

- Vysázet loučné květy a tím podporovat život opelujícího 
hmyz

- Vysázet dřeviny do veřejného městského prostoru v co 
největší možné míře - tím vytvořit větší intimitu ve městě, 
ale i zvýšit “přítomnost Země” v prostředí. Strom je bio-
topem sám o sobě a některé druhy hmyzu jsou navázány 
vysloveně na staré dřeviny.

- Podporovat výstavbu pasivních a slaměných domů
- V rámci možností budovat biologické čističky a zelené 

střechy
- Definovat a integrovat “zóny klidu”
- Solární panely – podpořit jejich využívání, ale také 

regulovat jejich množství a orientaci ve vztahu k hodnotným 
výhledům a památkově chráněné zóně

MODRÁ INFRASTRUKTURA

15 Oživit a ukázat tok pod tenisovými kurty (ty přesunout)
 Zlepšovat podmínky pro akumulaci dešťové vody

- využívat a stavět fontány
- revitalizovat studny

ŠEDÁ INFRASTRUKTURA

16 Omezit dopravu přes centrální náměstí Mikulov 
- Vytláčet auta a parkování nejdále od centra jak to jde 

a začít převychovávat a zvykat lidi na to, že lepší město 
stoji len pár kroků z auta navíc (“kde-tu” vkládat drobné 
bezbolestné omezení, které dají možnost člověku prožít 
zkušenost toho, že se dá zaparkovat i dál a při tom si užít 
lepší a zdravější zážitek z města. Příchozí lidi přivádět 
jinam než přímo do centra a z okrajových částí města je do 
něj navádět.

UDRŽITELNOST
(Organizmus se musí vědět sám uživit)

Soběstačná nová výstavba:
- Taneční klub v blízkosti vlakové stanice a budoucího auto-

busového terminálu
- Sportovní centrum v blízkosti vlakové a budoucí autobusové 

stanice
- Obchody se stavebním a jiným technickým materiálem

Oživení již existujících budov:
- Dočasně využívat proluky mezi budovami na parkování
- využít kongresový potenciál existujících prostor v his-

torických budovách
- Dát do prázdných budov, které nikdo nevyužívá funkce, 

které chybějí ve městě

INFORMAČNÍ SYSTÉM

- Vytvořit nový integrovaný informační systém a mobilní 
aplikaci - Mikulov umí být plnohodnotný udržitelný organis-
mus jedině v bezprostřední součinnosti s okolím. Mikulovsko 
a jeho české i rakouské okolí mohou spoluprací dosáhnout 
exponenciální nárůst návštěvníků a tím podpořit socio-eko-
nomický stav v celém regionu. Proto je zapotřebí Integrace 
Mikulova a okolí do jednoho dopravně, kulturně a turisticky 
propojeného celku s integrovanou informační infrastrukturou

- Využít potenciál, který už teď ponoukají technologie a 
vsunout hravý aspekt do integrovaného informačního sys-
tému tak, že dítě může pomocí aplikace řešit úlohy spojené 
s konkrétními objekty umístěnými v prostoru, tím je rozvíjet a 
motivovat k pohybu; Propojení virtuálního světa se životním 
prostředím třeba chápat jako příležitost pro socio-kulturní 
rozvoj společnosti.

-	 Dát veřejnosti možnost zhlédnout navrhované změny 
ve městě pomocí virtuální reality	-	architekti můžou svoje 
návrhy přidávat na místo na mapě a kdokoliv si může v po-
hodlí domova nasadit telefon na tvář a podívat se na návrh 
“zevnitř” a připomínkovat. Taky ale může přijít ve vyhrazený 
čas na určené místo a využít pro stejný účel technologii, 
kterou disponuje město v gymnáziu, nebo na Kozím hrádku

- Multifunkčný mobiliář veřejných prostorů Integrovat 
funkce informačního systému do veřejného osvětlení, 
využívání solární energie (získávané stínidlem veřejného 
osvětlení) na dobíjení telefonů ve veřejném prostoru, atď.

- v rámci integrovaného informačního systému vytvořit ap-
likaci, která může dopomoct separovat odpad, vytvářet a 
vyplňovat dotazníky, nahlasovat problémy města, případně 
je fotograficky dokumentovat. 

HLAVNÍM PRINCIPEM NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO VIZÍ JE ATRAKTIVNÍ A PRŮKOP-
NICKÝ PRVNÍ ZÁSAH

VIRTUAL REALITY MIKULOV

Výrazné zvýšení zájmu o město Mikulov pomocí atraktivního a průkopnického využití moderních tech-
nologií má být hlavním tahákem jak pro turisty, tak pro budoucí studenty (kteří by se díky němu mohli rozhod-
nout pro studium právě na gymnáziu nebo jiné škole v Mikulově) a taky má dopomoct k větší angažovanosti 
veřejnosti do rozhodování o budoucnosti města.

Druhým nejpodstatnějším principem strategie je postupná turisticko-dopravní integrace celého mikroregionu a 
v rámci možností taky rakouského Falkensteinska do kompaktního celku s centrem v Mikulově.

NOSNÁ STRATEGIE

1 VIRTUAL REALITY MIKULOV
 Když město zainvestuje do vybavení Gymnázia technologií 

virtuální reality a instalace dalekohledu s rozšířenou 
virtuální realitou na Kozí Hrádek a vytvoří správné 
podmínky vznikne velmi výhodný trojúhelník, kde školství, 
turizmus a správa města budou motorem jak sobě navzá-
jem tak ostatním bodům celé strategie. Podrobnosti jsou na 
další dvou-straně.

2 Vybudovat vinařskou uličku na ulici Zlámalová. Tím vyt-
vořit další turistický cíl a rozvíjet město jako centrum vinařství 
a folkloru.

3 Vytvořit krátký propojovací úsek mezi cestou na Svatý 
Kopeček a turistickou trasou pod ním a navádět turisty ze 
Svatého Kopečku na novou vinařskou ulici na Zlámalové. 

 
4 Rekonstruovat amfiteátr a využít jej pro aktivity české i 

rakouské veřejnosti

5 Otevřít prostor kolem kostela na Kostelní náměstí

6 Vybudovat sportovní centrum 
Komplexně restrukturalizovat sportovní infrastrukturu a pře-
sunout tenisové kurty z aktuální pozice a tím uvolnit prostor 
pro oživení vodního toku pod nimi.

7 Vybudovat kulturní centrum s tanečním klubem co ne-
jblíže k vlakové stanici a zároveň blízko k centru = vytvořit 
prostor pro kvalitní večerní a noční zábavu mladých, tak 
aby nalákala mládež ze spádových obcí a tím posílila 
zájem o dopravu v těchto hodinách i o víkendu

8 Revitalizovat sídliště

9 Revitalizovat vlakovou stanici a její okolí

10 Vybudovat autobusový terminál s parkovacím domem 
pod ním 

11 Komplexně obnovit mikvu a její okolí

12 Vytvořit nový jednotný prostor (nového náměstí) v okolí 
gymnázia, před kostelem a na celé ulici při něm. Tenhle 
bod se výrazně váže na odklonění velkého množství aut, 
které městem jenom procházejí.

- Integrovat systém pronajmu kol
- Posílit dopravní turistické a informační propojení s 

městem Poysdorf (Zrušená trať do Zellerndorf má na 
několika stech metrech od Novosedel zachován svršek a 
násypy a možná stojí za to zvážit opětovného zapojení 
trasy.)

- Pojmenovat specifika a tradice města a s ohledem na ně 
navrhnout vizuální styl města.

- Vytvořit design-manuál města, jehož respektování povede 
k postupnému zkvalitňování veřejného prostoru.

- Podpořit spolupráci místních škol a firem.
- Podporovat malé podnikání a podnikání v zemědělství/

farmaření = přilákání mladých rodin z velkých měst.
- Rozvíjet kongresovou a vinařskou turistiku a navazující 

aktivity první kategorie.
- Vybudovat kluziště s umělým ledovou plochou. Tím dopo-

moct Mikulovu, aby byl atraktivní i v zimní sezóně.
- Zamezovat nekompaktní a nekontrolované expanzi 

města
- Posilovat kulturu ve městě a nadále podporovat divadel-

ní a hudební aktivity ve městě a modernizovat prostředí 
ve kterém se odehrávají, ale i způsoby propagace

MIKULOV JE MĚSTO 
NA PLANETĚ ZEM:

Jsou věci, které platí pro všechna města a jsou věci, které 
jsou specifické pouze pro jedno dané místo.

Před prezentací konkrétních návrhů pro zásahy do města 
je potřeba pochopit nosnou část tvořenou všeobecně platnými 
hodnotami a cíly, pak poznat silné i slabé stránky jak Miku-
lova tak jeho okolí, jeho příležitosti a ohrožení, seznámit se s 
návrhem terapie města i jeho okolí a až v závěru si prohléd-
nout můj návrh zásahů, kterými chci tuhle terapii započnout. 

První fáze projektu byla vytvořena minulý semestr ve skupině 
4 spolužáků a šlo o nadobudnutí, co nejjasnějšího možného 
obrazu o Mikulově, jeho devizách a problémech a o tom, co si 
jeho občané myslí, že je pro Mikulov potřeba udělat. V druhé 
fázi pracuji již samostatně a zabývám se návrhem řešení, které 
mají mít pozitivní dopad na život v Mikulově.

Všichni musí dýchat, jíst a pít. A přece je každý jiný. 
Základní funkce jsou u všech stejné, ale nástavba je u každého 
unikátní. Rozdělení, že něco platí všude a něco pouze na 
jednom místě je pro nás znamená, že všechny problémy Miku-
lova budeme řešit tak, aby fungoval jako město co nejlépe (a 
na to je třeba aplikovat obecně platná pravidla), ale zároveň 
abychom podpořili jeho výjimečnost, osobitost a specifičnost. 
Jedno s druhým souvisí, ale specifičnost stojí v první řadě na 
funkčnosti. Nejprve si tedy nadefinujeme ty věci, které je třeba 
naplnit bez ohledu na místo a čas.

ZÁKLADEM JSOU TYTO VŠEOBECNĚ PLATNÉ 
HODNOTY:

Štěstí 
– spokojené lidstvo a žádné zbytečné utrpení

Udržitelnost 
– ve všech činnostech je potřeba dbát aby následky měly 
pozitivní vliv na budoucí štěstí celku. Je dobré uvědomovat si 
komplexnost celé planety, a že jakákoliv událost nebo jakýkoliv 
čin má na ni vliv.

 
VŠEOBECNÝM CÍLEM JE:

Žít podle těchto hodnot a tedy budovat kolektivní štěstí, 
udržitelnost a postupné zlepšování života.

Dosažení tohoto cíle je komplexní záležitost, jejímž 
základem je vzdělávání a výchova občanů. Přispět lze ze 
všech stran a já se o to pokouším z pozice architekta-urban-
isty v Mikulově. Vzdělávání a výchova je jedna strana mince, 
prostředí a tvary, ve kterých lidstvo žije, jsou druhá. Jedno bez 
druhého nedokáže existovat správně.

Návrh řešení pro naplňování tohoto cíle v Mikulově spočívá 
ve tvorbě komplexní strategie pro udržitelný rozvoj města 
a následné podřízení dílčích řešení (zásahů do města) této 
strategii.

Je nezbytné přistupovat k lokálním problémům globálně a 
ke globálním lokálně. Postupné hromadění malých, ale hod-
notově propojených řešení může v Mikulově odstartovat urban-
isticko-sociálně-kulturní změnu života respektujíc humanistické 
hodnoty a to může inspirovat další města – zejména v době 
internetu je “nakažlivost” dobrých řešení mnohem rychlejší než 

kdysi a tak se můžeme reálně účastnit na globálních změnách 
takto lokálními zásahy mnohem bezprostředněji.

TERAPIE ZEMĚ:

Tady jsou vypsány hlavní body, které 
jsou důležité z globálního hlediska pro lepší 
budoucnost Země zahrnující Smart City 
principy:
- Vychovávat k respektu vůči prostředí, ve kterém žijeme
- Budovat města pro lidi a podporovat bydlení v centrech 

měst (polyfunkce s bydlením, eliminovat dominanci aut, tam 
kde doprava není primární účel prostoru – snažit se vytisknout 
auta a parkování nejdále od centra jak to je možné, ale za-
jišťovat aby chůze od auta do cíle přes městské prostředí byla 
příjemným zážitkem.)

- Problémy řešit koherentně s humanitními hodnotami
- Odstraňovat světelný smog a oživit noční oblohu
- Pečovat o přírodu, podporovat práci přírody a připomínat 

Zem (Připomínat krásu a sílu přírody, kterou kultivujeme a přet-
váříme na město; prohlubovat v lidech chápání světa jako jed-
notného celku, který funguje jako orchestr všech svých částí; 
obnovovat morálku, život a krajinu; oživovat a ukazovat vodní 
toky; pokud někde pramení, nebo teče voda, nezakrývat ji, 
ale podpořit a ukázat; podněcovat k ekologickému chování

- Vytvářet krásu ve veřejném prostoru – stavby s vysokou 
estetickou hodnotu (Pokud navážeme na řád, který spojuje 
veškerou různorodost v přírodě, tak v následující tvorbě všeho 
našeho hmotného i nehmotného světa, se krása stane normou 
veřejného i vnitřního prostoru)

- Kvalitní moderní vybavení města (integrovaný informační 
systém, noční osvětlení, květináče, koše, lavičky,...)

- Zklidnit hluk informací jako vizuální smog a zvuky motorů 
(snižovat intenzitu dopravy, která přes město prochází, uklidit 
a sjednotit vizuální komunikaci - dát jí alespoň lepší úroveň, 
uvědomovat si potřebu grafických designérů)

- “Chytré” struktury a integrované systémy (Využívat tech-
nické možnosti doby a moderní materiály aby sloužily co 
nejlépe lidem)

- Step by step (realizovat malé kroky a projekty se postupně 
začnou nabalovat a mít reálné výsledky, důležité je aby byly 
koherentní mezi sebou)

- Snižovat spotřebu vody a energie
- Zahušťovat (měnit chaos v pořádek – uklizeného se vedle 
sebe víc vejde)

- Stavění biokoridorů v krajině
- Zlepšováníní veřejné dopravy a integrace pronajímatelných 
bicyklů, s možností vrátit je na více místech

- Nepovyšovat zisk nad vše ostatní (Kvalita životního prostředí 
je více; i když ne hned, ale postupně díky její zlepšování 
můžeme jen získat)

- Diverzifikovat výrobu a podnikání
- Život, příroda a rostliny jsou vždy žádanější jak cement 

všude kolem
- Diskusní, resp. komunikační platforma města
- Nahrazovat monokultury a podporovat diverzi
- Podílet se na globálním ozdravovacím procesu (Chovat se 
ekologicky a dlouhodobě udržitelné, snižovat zbytečné plýt-
vání vodou a elektřinou, být ohleduplně vůči potřebám Země 
a celkově lidstva)

- Budování udržitelné a osvícené kultury v sobě, i kolem sebe

- Podporovat myšlení
- Vytvářet nejen podmínky pro etablování se nové komunity, 

ale také zachovat prostor pro potřeby té už existující.
- Podporovat diverzitu, ale i konzistenci všech struktur 
prostředí na všech úrovních (od krajkového ornamentu na 
lavičce po politiku městského aparátu) založenou na ideálech 
udržitelného rozvoje celé planety jako jednoho organismu, 
kde se klade důraz na komplexní řešení problémů  (a žádná 
buňka by neměla zbytečné trpět!)

- Respektovat kód, který používá příroda při tvorbě struktur 
a navázat na něj (efektivní a zároveň krásné vyplňování/
strukturování  prostoru)

MOJE STRATEGIE PRO ROZVOJ MIKULOVA 
JE ZALOŽENA NA POSTUPNÉM ZASAHOVÁNÍ 
DO MÉSTA PŘI RESPEKTOVÁNÍ HODNOT A 
SMART-CITY PRINCIPŮ Z ÚVODU. 

TOTO JSOU VIZE, KTERÉ CHCI DOSÁHNOUT:

- Virtual Reality Mikulov
 Mikulov – průkopnické město využívající modernné technol-

ogie virtuální reality jak ve školách tak při správě města a v 
turizmu

- Integrovaný Mikulov
 šťastné okolí = šťastný Já, nebo 

rozvoj Mikulovsko-Falkensteinska = rozvoj Mikulova a 
naopak

- Hlavní město kultury, turistizmu a vinařství 
v Mikulovsku (krok za krokem)

- Smart city Mikulov 
 Mikulov jako město respektující tzv. “Smart city” principy při 

správě a nové výstavbě města. Město, které při naplňování 
potřeb Mikulova respektuje a naplňuje také potřeby celé 
Země.

- Udržitelný a ekologický Mikulov
 ekologické město = ekonomické město

- Historický, kulturní, tradiční a zároveň moderní, multi-
funkční, žijící město Mikulov

 využívání nejmodernějších postupů za současného respek-
tování tradic a rázu Mikulova ve všem novém, co v něm 
vznikne.

- Mésto s esteticky hodnotným veřejným prostorem
 Mikulov jako město, které buduje svůj vizuální styl a vytváří 

si dizajn-manuál, kterého respektování pomůže koherent-
nosti nově vznikajích prostor a hlavňe naplňování vize 
Mikulova jako moderného, no historického města.

- Komunikující město stymilující mysl
 Mikulov jako město inovativní, které vizuálně komunikuje s 

občanem. Pomocí nápisú a symbolů stymuluje k zamyšlení, 
vtipně podsouvá návrhy na zlepšování města, no taky 
buduje povědomí o propojenosti jednotlivce s okolím

- Město optimální
 vyvážená kombinace funkcí, generací a kultur a optimální 

komplexní mobilita s důrazem na bezbariérovost, pěší 
pohyb, cyklisty, seniory a znižování aut ve městě

- Město kongresů společenských a firemních akcí

1

1

2

3

6

6

12

7

8

13

14
16

15

9

10

11

(7)

5

4

MIKULOV

Sedlec

Milovice

Bulhary

Lednice

Podivín

Velké	Bílovice

Čejkovice

Čejč

Terezín

Břeclav

Pohansko

Nejdek

Hlohovec

ValticeÚvaly

Herrnbaumgarten

Poysbrunn

Poysdorf

Falkenstein

Kirchstetten

Jeviškovka

Novosedly

Drnholec

Pasohlávky

Brod
nad	Dyjí

Ivaň

Dobré	
Pole

Březí
Nový	
Přerov

NeudorfLaa	an	der	Thaya

Hevlín

Hrabětice

Klentnice

Perná

Horní	
Věstonice

správní	obvod	obce	Mikulov	s	rozšířenou	působností
( + Pasohlávky = mikroregion Mikulovsko)

zajímavá	města	a	obce	Mikulovsko	-	Falkensteinska,	Lednicko	-	Valticka	a	okolí

zajímavé	turistické	cíle	pálavské	přírody

Děvičky

Stolová	hora

Dolní	Věstonice

Dolní	
Dunajovice

Bavory

Pavlov
NPR	Děvín

Soutěská

Sirotčí	hrádek

Kočičí	skála
PR	Turold

Strachotín

Hustopeče

Kurdějov

Horní	Bojanovice

Velké	Pavlovice

Zaječí

Bořetice

Kobylí

Brumovice

zajímavé	kultúrně-turistické	okruhy	s východiskovým bodem v Mikulově

Mikulov

Brno

Břeclav

Bratislava

Budapest

Wien

Berlin

Praha
Ostrava

Krakow

Dresden

Munchen

Salzburg

Mikulov v kontextu významných cyklistických a vlakovým tras
Významní vlakový tah Budapest – Berlin a Wien – Berlin v těsné návaznosti na Mikulov skrze zastávku Břeclav a dvě významné trasy pro-
jektu Greenways Praha – Wien a Krakow – Wien, které procházejí přímo Mikulovem a na které navazují desítky dalších v oblasti Pálavy.

Mikulov v kontextu Mikulovsko-Falkensteinska

PODPŮRNÁ STRATEGIE

- Dlouhodobě neřešené/neřešitelné problémy využít krátko-
dobým vtipem a poskytnout možnost zhlédnout a diskutovat 
návrhy atraktivním způsobem například využitím Virtuální 
reality, anebo trefné vizuální komunikace

- Vizuálně komunikovat s občanem
 Zvyšovat povědomí lidí o jejich vlivu na okolí a pomocí 

vizuální komunikace připomínat, že každý z nás způsobuje 
malé ekologické škody.

- Postavit dětské hřiště a zvýšit atraktivitu prostředí pro děti
- Prosazovat cyklický model produkce a tím postupně 

snižovat nadbytečnou spotřebu (obalů, stavebního ma-
teriálu,...)

- Podpora DIY (udělej si sám)

- ZELENÁ INFRASTRUKTURA
- MODRÁ INFRASTRUKTURA
- ŠEDÁ INFRASTRUKTURA
- UDRŽITELNOST
- INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZELENÁ INFRASTRUKTURA

13 Vyrábět aleje a promenády (např. Mezi vlakovou stanicí 
a centrem)

14 Stromy a jiná zeleň v květináčích
 Evokovat aleje tam, kde by mohli být, ale jejich realizace 

je časově a finančně náročná pomocí dostupnějších 
řešení. Také dávat lidem možnost fyzicky pocítit spoluúčast 
na zlepšování životního prostředí poskytnutím některých 
květináčů lidem, kteří projevý zájem se o ně starat.

- Vysázet loučné květy a tím podporovat život opelujícího 
hmyz

- Vysázet dřeviny do veřejného městského prostoru v co 
největší možné míře - tím vytvořit větší intimitu ve městě, 
ale i zvýšit “přítomnost Země” v prostředí. Strom je bio-
topem sám o sobě a některé druhy hmyzu jsou navázány 
vysloveně na staré dřeviny.

- Podporovat výstavbu pasivních a slaměných domů
- V rámci možností budovat biologické čističky a zelené 

střechy
- Definovat a integrovat “zóny klidu”
- Solární panely – podpořit jejich využívání, ale také 

regulovat jejich množství a orientaci ve vztahu k hodnotným 
výhledům a památkově chráněné zóně

MODRÁ INFRASTRUKTURA

15 Oživit a ukázat tok pod tenisovými kurty (ty přesunout)
 Zlepšovat podmínky pro akumulaci dešťové vody

- využívat a stavět fontány
- revitalizovat studny

ŠEDÁ INFRASTRUKTURA

16 Omezit dopravu přes centrální náměstí Mikulov 
- Vytláčet auta a parkování nejdále od centra jak to jde 

a začít převychovávat a zvykat lidi na to, že lepší město 
stoji len pár kroků z auta navíc (“kde-tu” vkládat drobné 
bezbolestné omezení, které dají možnost člověku prožít 
zkušenost toho, že se dá zaparkovat i dál a při tom si užít 
lepší a zdravější zážitek z města. Příchozí lidi přivádět 
jinam než přímo do centra a z okrajových částí města je do 
něj navádět.

UDRŽITELNOST
(Organizmus se musí vědět sám uživit)

Soběstačná nová výstavba:
- Taneční klub v blízkosti vlakové stanice a budoucího auto-

busového terminálu
- Sportovní centrum v blízkosti vlakové a budoucí autobusové 

stanice
- Obchody se stavebním a jiným technickým materiálem

Oživení již existujících budov:
- Dočasně využívat proluky mezi budovami na parkování
- využít kongresový potenciál existujících prostor v his-

torických budovách
- Dát do prázdných budov, které nikdo nevyužívá funkce, 

které chybějí ve městě

INFORMAČNÍ SYSTÉM

- Vytvořit nový integrovaný informační systém a mobilní 
aplikaci - Mikulov umí být plnohodnotný udržitelný organis-
mus jedině v bezprostřední součinnosti s okolím. Mikulovsko 
a jeho české i rakouské okolí mohou spoluprací dosáhnout 
exponenciální nárůst návštěvníků a tím podpořit socio-eko-
nomický stav v celém regionu. Proto je zapotřebí Integrace 
Mikulova a okolí do jednoho dopravně, kulturně a turisticky 
propojeného celku s integrovanou informační infrastrukturou

- Využít potenciál, který už teď ponoukají technologie a 
vsunout hravý aspekt do integrovaného informačního sys-
tému tak, že dítě může pomocí aplikace řešit úlohy spojené 
s konkrétními objekty umístěnými v prostoru, tím je rozvíjet a 
motivovat k pohybu; Propojení virtuálního světa se životním 
prostředím třeba chápat jako příležitost pro socio-kulturní 
rozvoj společnosti.

-	 Dát veřejnosti možnost zhlédnout navrhované změny 
ve městě pomocí virtuální reality	-	architekti můžou svoje 
návrhy přidávat na místo na mapě a kdokoliv si může v po-
hodlí domova nasadit telefon na tvář a podívat se na návrh 
“zevnitř” a připomínkovat. Taky ale může přijít ve vyhrazený 
čas na určené místo a využít pro stejný účel technologii, 
kterou disponuje město v gymnáziu, nebo na Kozím hrádku

- Multifunkčný mobiliář veřejných prostorů Integrovat 
funkce informačního systému do veřejného osvětlení, 
využívání solární energie (získávané stínidlem veřejného 
osvětlení) na dobíjení telefonů ve veřejném prostoru, atď.

- v rámci integrovaného informačního systému vytvořit ap-
likaci, která může dopomoct separovat odpad, vytvářet a 
vyplňovat dotazníky, nahlasovat problémy města, případně 
je fotograficky dokumentovat. 

HLAVNÍM PRINCIPEM NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO VIZÍ JE ATRAKTIVNÍ A PRŮKOP-
NICKÝ PRVNÍ ZÁSAH

VIRTUAL REALITY MIKULOV

Výrazné zvýšení zájmu o město Mikulov pomocí atraktivního a průkopnického využití moderních tech-
nologií má být hlavním tahákem jak pro turisty, tak pro budoucí studenty (kteří by se díky němu mohli rozhod-
nout pro studium právě na gymnáziu nebo jiné škole v Mikulově) a taky má dopomoct k větší angažovanosti 
veřejnosti do rozhodování o budoucnosti města.

Druhým nejpodstatnějším principem strategie je postupná turisticko-dopravní integrace celého mikroregionu a 
v rámci možností taky rakouského Falkensteinska do kompaktního celku s centrem v Mikulově.

NOSNÁ STRATEGIE

1 VIRTUAL REALITY MIKULOV
 Když město zainvestuje do vybavení Gymnázia technologií 

virtuální reality a instalace dalekohledu s rozšířenou 
virtuální realitou na Kozí Hrádek a vytvoří správné 
podmínky vznikne velmi výhodný trojúhelník, kde školství, 
turizmus a správa města budou motorem jak sobě navzá-
jem tak ostatním bodům celé strategie. Podrobnosti jsou na 
další dvou-straně.

2 Vybudovat vinařskou uličku na ulici Zlámalová. Tím vyt-
vořit další turistický cíl a rozvíjet město jako centrum vinařství 
a folkloru.

3 Vytvořit krátký propojovací úsek mezi cestou na Svatý 
Kopeček a turistickou trasou pod ním a navádět turisty ze 
Svatého Kopečku na novou vinařskou ulici na Zlámalové. 

 
4 Rekonstruovat amfiteátr a využít jej pro aktivity české i 

rakouské veřejnosti

5 Otevřít prostor kolem kostela na Kostelní náměstí

6 Vybudovat sportovní centrum 
Komplexně restrukturalizovat sportovní infrastrukturu a pře-
sunout tenisové kurty z aktuální pozice a tím uvolnit prostor 
pro oživení vodního toku pod nimi.

7 Vybudovat kulturní centrum s tanečním klubem co ne-
jblíže k vlakové stanici a zároveň blízko k centru = vytvořit 
prostor pro kvalitní večerní a noční zábavu mladých, tak 
aby nalákala mládež ze spádových obcí a tím posílila 
zájem o dopravu v těchto hodinách i o víkendu

8 Revitalizovat sídliště

9 Revitalizovat vlakovou stanici a její okolí

10 Vybudovat autobusový terminál s parkovacím domem 
pod ním 

11 Komplexně obnovit mikvu a její okolí

12 Vytvořit nový jednotný prostor (nového náměstí) v okolí 
gymnázia, před kostelem a na celé ulici při něm. Tenhle 
bod se výrazně váže na odklonění velkého množství aut, 
které městem jenom procházejí.

- Integrovat systém pronajmu kol
- Posílit dopravní turistické a informační propojení s 

městem Poysdorf (Zrušená trať do Zellerndorf má na 
několika stech metrech od Novosedel zachován svršek a 
násypy a možná stojí za to zvážit opětovného zapojení 
trasy.)

- Pojmenovat specifika a tradice města a s ohledem na ně 
navrhnout vizuální styl města.

- Vytvořit design-manuál města, jehož respektování povede 
k postupnému zkvalitňování veřejného prostoru.

- Podpořit spolupráci místních škol a firem.
- Podporovat malé podnikání a podnikání v zemědělství/

farmaření = přilákání mladých rodin z velkých měst.
- Rozvíjet kongresovou a vinařskou turistiku a navazující 

aktivity první kategorie.
- Vybudovat kluziště s umělým ledovou plochou. Tím dopo-

moct Mikulovu, aby byl atraktivní i v zimní sezóně.
- Zamezovat nekompaktní a nekontrolované expanzi 

města
- Posilovat kulturu ve městě a nadále podporovat divadel-

ní a hudební aktivity ve městě a modernizovat prostředí 
ve kterém se odehrávají, ale i způsoby propagace

MIKULOV JE MĚSTO 
NA PLANETĚ ZEM:

Jsou věci, které platí pro všechna města a jsou věci, které 
jsou specifické pouze pro jedno dané místo.

Před prezentací konkrétních návrhů pro zásahy do města 
je potřeba pochopit nosnou část tvořenou všeobecně platnými 
hodnotami a cíly, pak poznat silné i slabé stránky jak Miku-
lova tak jeho okolí, jeho příležitosti a ohrožení, seznámit se s 
návrhem terapie města i jeho okolí a až v závěru si prohléd-
nout můj návrh zásahů, kterými chci tuhle terapii započnout. 

První fáze projektu byla vytvořena minulý semestr ve skupině 
4 spolužáků a šlo o nadobudnutí, co nejjasnějšího možného 
obrazu o Mikulově, jeho devizách a problémech a o tom, co si 
jeho občané myslí, že je pro Mikulov potřeba udělat. V druhé 
fázi pracuji již samostatně a zabývám se návrhem řešení, které 
mají mít pozitivní dopad na život v Mikulově.

Všichni musí dýchat, jíst a pít. A přece je každý jiný. 
Základní funkce jsou u všech stejné, ale nástavba je u každého 
unikátní. Rozdělení, že něco platí všude a něco pouze na 
jednom místě je pro nás znamená, že všechny problémy Miku-
lova budeme řešit tak, aby fungoval jako město co nejlépe (a 
na to je třeba aplikovat obecně platná pravidla), ale zároveň 
abychom podpořili jeho výjimečnost, osobitost a specifičnost. 
Jedno s druhým souvisí, ale specifičnost stojí v první řadě na 
funkčnosti. Nejprve si tedy nadefinujeme ty věci, které je třeba 
naplnit bez ohledu na místo a čas.

ZÁKLADEM JSOU TYTO VŠEOBECNĚ PLATNÉ 
HODNOTY:

Štěstí 
– spokojené lidstvo a žádné zbytečné utrpení

Udržitelnost 
– ve všech činnostech je potřeba dbát aby následky měly 
pozitivní vliv na budoucí štěstí celku. Je dobré uvědomovat si 
komplexnost celé planety, a že jakákoliv událost nebo jakýkoliv 
čin má na ni vliv.

 
VŠEOBECNÝM CÍLEM JE:

Žít podle těchto hodnot a tedy budovat kolektivní štěstí, 
udržitelnost a postupné zlepšování života.

Dosažení tohoto cíle je komplexní záležitost, jejímž 
základem je vzdělávání a výchova občanů. Přispět lze ze 
všech stran a já se o to pokouším z pozice architekta-urban-
isty v Mikulově. Vzdělávání a výchova je jedna strana mince, 
prostředí a tvary, ve kterých lidstvo žije, jsou druhá. Jedno bez 
druhého nedokáže existovat správně.

Návrh řešení pro naplňování tohoto cíle v Mikulově spočívá 
ve tvorbě komplexní strategie pro udržitelný rozvoj města 
a následné podřízení dílčích řešení (zásahů do města) této 
strategii.

Je nezbytné přistupovat k lokálním problémům globálně a 
ke globálním lokálně. Postupné hromadění malých, ale hod-
notově propojených řešení může v Mikulově odstartovat urban-
isticko-sociálně-kulturní změnu života respektujíc humanistické 
hodnoty a to může inspirovat další města – zejména v době 
internetu je “nakažlivost” dobrých řešení mnohem rychlejší než 

kdysi a tak se můžeme reálně účastnit na globálních změnách 
takto lokálními zásahy mnohem bezprostředněji.

TERAPIE ZEMĚ:

Tady jsou vypsány hlavní body, které 
jsou důležité z globálního hlediska pro lepší 
budoucnost Země zahrnující Smart City 
principy:
- Vychovávat k respektu vůči prostředí, ve kterém žijeme
- Budovat města pro lidi a podporovat bydlení v centrech 

měst (polyfunkce s bydlením, eliminovat dominanci aut, tam 
kde doprava není primární účel prostoru – snažit se vytisknout 
auta a parkování nejdále od centra jak to je možné, ale za-
jišťovat aby chůze od auta do cíle přes městské prostředí byla 
příjemným zážitkem.)

- Problémy řešit koherentně s humanitními hodnotami
- Odstraňovat světelný smog a oživit noční oblohu
- Pečovat o přírodu, podporovat práci přírody a připomínat 

Zem (Připomínat krásu a sílu přírody, kterou kultivujeme a přet-
váříme na město; prohlubovat v lidech chápání světa jako jed-
notného celku, který funguje jako orchestr všech svých částí; 
obnovovat morálku, život a krajinu; oživovat a ukazovat vodní 
toky; pokud někde pramení, nebo teče voda, nezakrývat ji, 
ale podpořit a ukázat; podněcovat k ekologickému chování

- Vytvářet krásu ve veřejném prostoru – stavby s vysokou 
estetickou hodnotu (Pokud navážeme na řád, který spojuje 
veškerou různorodost v přírodě, tak v následující tvorbě všeho 
našeho hmotného i nehmotného světa, se krása stane normou 
veřejného i vnitřního prostoru)

- Kvalitní moderní vybavení města (integrovaný informační 
systém, noční osvětlení, květináče, koše, lavičky,...)

- Zklidnit hluk informací jako vizuální smog a zvuky motorů 
(snižovat intenzitu dopravy, která přes město prochází, uklidit 
a sjednotit vizuální komunikaci - dát jí alespoň lepší úroveň, 
uvědomovat si potřebu grafických designérů)

- “Chytré” struktury a integrované systémy (Využívat tech-
nické možnosti doby a moderní materiály aby sloužily co 
nejlépe lidem)

- Step by step (realizovat malé kroky a projekty se postupně 
začnou nabalovat a mít reálné výsledky, důležité je aby byly 
koherentní mezi sebou)

- Snižovat spotřebu vody a energie
- Zahušťovat (měnit chaos v pořádek – uklizeného se vedle 
sebe víc vejde)

- Stavění biokoridorů v krajině
- Zlepšováníní veřejné dopravy a integrace pronajímatelných 
bicyklů, s možností vrátit je na více místech

- Nepovyšovat zisk nad vše ostatní (Kvalita životního prostředí 
je více; i když ne hned, ale postupně díky její zlepšování 
můžeme jen získat)

- Diverzifikovat výrobu a podnikání
- Život, příroda a rostliny jsou vždy žádanější jak cement 

všude kolem
- Diskusní, resp. komunikační platforma města
- Nahrazovat monokultury a podporovat diverzi
- Podílet se na globálním ozdravovacím procesu (Chovat se 
ekologicky a dlouhodobě udržitelné, snižovat zbytečné plýt-
vání vodou a elektřinou, být ohleduplně vůči potřebám Země 
a celkově lidstva)

- Budování udržitelné a osvícené kultury v sobě, i kolem sebe

- Podporovat myšlení
- Vytvářet nejen podmínky pro etablování se nové komunity, 

ale také zachovat prostor pro potřeby té už existující.
- Podporovat diverzitu, ale i konzistenci všech struktur 
prostředí na všech úrovních (od krajkového ornamentu na 
lavičce po politiku městského aparátu) založenou na ideálech 
udržitelného rozvoje celé planety jako jednoho organismu, 
kde se klade důraz na komplexní řešení problémů  (a žádná 
buňka by neměla zbytečné trpět!)

- Respektovat kód, který používá příroda při tvorbě struktur 
a navázat na něj (efektivní a zároveň krásné vyplňování/
strukturování  prostoru)

MOJE STRATEGIE PRO ROZVOJ MIKULOVA 
JE ZALOŽENA NA POSTUPNÉM ZASAHOVÁNÍ 
DO MÉSTA PŘI RESPEKTOVÁNÍ HODNOT A 
SMART-CITY PRINCIPŮ Z ÚVODU. 

TOTO JSOU VIZE, KTERÉ CHCI DOSÁHNOUT:

- Virtual Reality Mikulov
 Mikulov – průkopnické město využívající modernné technol-

ogie virtuální reality jak ve školách tak při správě města a v 
turizmu

- Integrovaný Mikulov
 šťastné okolí = šťastný Já, nebo 

rozvoj Mikulovsko-Falkensteinska = rozvoj Mikulova a 
naopak

- Hlavní město kultury, turistizmu a vinařství 
v Mikulovsku (krok za krokem)

- Smart city Mikulov 
 Mikulov jako město respektující tzv. “Smart city” principy při 

správě a nové výstavbě města. Město, které při naplňování 
potřeb Mikulova respektuje a naplňuje také potřeby celé 
Země.

- Udržitelný a ekologický Mikulov
 ekologické město = ekonomické město

- Historický, kulturní, tradiční a zároveň moderní, multi-
funkční, žijící město Mikulov

 využívání nejmodernějších postupů za současného respek-
tování tradic a rázu Mikulova ve všem novém, co v něm 
vznikne.

- Mésto s esteticky hodnotným veřejným prostorem
 Mikulov jako město, které buduje svůj vizuální styl a vytváří 

si dizajn-manuál, kterého respektování pomůže koherent-
nosti nově vznikajích prostor a hlavňe naplňování vize 
Mikulova jako moderného, no historického města.

- Komunikující město stymilující mysl
 Mikulov jako město inovativní, které vizuálně komunikuje s 

občanem. Pomocí nápisú a symbolů stymuluje k zamyšlení, 
vtipně podsouvá návrhy na zlepšování města, no taky 
buduje povědomí o propojenosti jednotlivce s okolím

- Město optimální
 vyvážená kombinace funkcí, generací a kultur a optimální 

komplexní mobilita s důrazem na bezbariérovost, pěší 
pohyb, cyklisty, seniory a znižování aut ve městě

- Město kongresů společenských a firemních akcí
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Čejč

Terezín

Břeclav

Pohansko

Nejdek

Hlohovec

ValticeÚvaly

Herrnbaumgarten

Poysbrunn

Poysdorf

Falkenstein

Kirchstetten

Jeviškovka

Novosedly

Drnholec

Pasohlávky

Brod
nad	Dyjí

Ivaň

Dobré	
Pole

Březí
Nový	
Přerov

NeudorfLaa	an	der	Thaya

Hevlín

Hrabětice

Klentnice

Perná

Horní	
Věstonice

správní	obvod	obce	Mikulov	s	rozšířenou	působností
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zajímavé	kultúrně-turistické	okruhy	s východiskovým bodem v Mikulově
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analýzy byly získány studiem 

LEGENDA:
LIDSKÝ POTENCIÁL A ÚZEMÍ

EKONOMIKA A TRH PRÁCE
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

CESTOVNÍ RUCH
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KOZÝ HRÁDEK 300 m n. m.

DIETRICHSTEINSKÝ ZÁMEK 330 m n. m.

KAPLE SV. ŠEBESTIÁNA 390 m.n.m

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 250 m n. m. PAMÁTNÝ PLATAN

Díky digitalizaci dat je možné modelovat 
a zkoumat vztahy a kontext města z úhlů, které 
dosud nebylo možno vidět.

Pro mě bylo díky tomu možné vzhlédnout řezo-
pohledy městem v proporci. Nalevo je průmět 
kolmý na os definovanou věží Kaple svatého 
Šebestiána na Svatém kopečku a věží kostela sv. 
Jána Křtitele v areálu řešené školy.

Jje možné si všimnout dominanci a majestátnost 
svatého kopečku a na dalších stranách vidět 
pohledy na ulice v proporci s městem v pozadí.
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AUTOBUSOVÁ STANICE

Umístění autobusových zastávek na ulici Piaristů 
je z prostorového a urbanistického hlediska 
nevhodné. Nedostatečná kapacita a umístnění 
autobusových zastávek v úzké uličce by mělo 
být odborně přehodnoceno. Autobusové zastávky 
by se mohly přesunout na vhodnější místo, 
které by splňovalo všechny požadavky včetně 
návaznosti na centrum města, vlakové nádraží 
a dopravní infrastrukturu.

PŘEDPROSTOR KOSTELA

Předpoklad tohoto místa je stát se novým 
společenským prostorem. Jeho celková kultivace 
by přispěla k jeho častějšímu využití věřícími 
i studenty. Napojení tohoto náměstí na Hlavní 
náměstí přes ulici Purkyňovu a její rekultivace 
by přispěla k rozšíření kulturního 
i pěšího centra města.

ZELEŇ

Zeleň před vstupem do jídelny gymnázia plní 
funkci zvukové bariéry dobře, zároveň se jedná o 
hodnotnou zeleň, ale i tak potřebuje zkultivovat  - 
například na oddychovou zónu. Na druhém konci 

ulice by prostor kolem památného stromu mohl 
lépe využít estetický potenciál, který vyplývá z 

takhle vzácného stromu.

PROLUKA A PRŮČELÍ

Charakter ulice působí neuceleně kvůli chybějícím 
budovám a vstupním průčelím, což nepřidává 

na atraktivitě prostoru. Ten by působil lépe, 
kdyby řada domů byla celistvá 

bez mezer mezi budovami.

DOPRAVA

Vysoko frekventovaná ulice Komenského působí 
jako bariéra oddělující prostor gymnázia a kostela 

od centra města. Kvalita prostoru je podřízená 
dopravě i na úkor bezpečnosti chodců. Ta je tu 

zajištěna rozsáhlým zábradlím po obou stranách 
komunikace. Bezpečnost a příjemnost ulice by 
měla být zajištěna za použití méně invazivních 

opatření. Je nutno přehodnotit provedení samotné 
ulice i dopravní infrastruktury v rámci celého 

města.

SPORTOVIŠTĚ

V Mikulově je celkově nedostatek kvalitních 
sportovních areálů. Gymnázium disponuje 

rozsáhlou a krásnou zelenou plochou hřiště, avšak 
ta je nepřístupná veřejnosti. Tento fakt žádá 

o přehodnocení — jak ze strany gymnázia tak 
města.
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Som presvedčený o tom, že napriek rozmanitosti 
prírody v nej panuje jednota - vnútorný poriadok, ktorý 
definuje smerovanie všetkého a dáva slobodu prejavu 
tomu, čo sa týmto smerom vydá. Tento fraktálny kon-
cept istého spoločného menovateľa zaručuje, že výsled-
ný systém může mať vysokú mieru entropie (resp. 
rozmanitosti), ale zároveň byť stále koherentný.

Príklad: Můžeme sa pozerať na presvetlený les plný 
štruktúr ako zem, voda, huby, srnky, stromy, (aj tie 
padnuté, podliehajúce postupnému rozkladu, plné 
hmyzu a červov) a väčšina z nás bude konštatovať, že 
zažíva krásny pohľad. Naopak na rovnako pekne pres-
vetlenom smetisku bude väčšina konštatovať opak.

Tiež verím, že ako architekt by som mal skúmať prečo 
tomu tak je aby som mohol tvoriť štruktúry, ktorými 
budem pôsobiť žiadaným účinkom.

Klúč je jednoduchý - čím väčšia bohatosť na vnemy 
pri zachovanej koherentnosti, tým zaujimavejším sa 
zážitok stáva a tým dlhšie človeka zamestná bez toho 
aby sa unavil.

Príklad: Dominikánski mnísi v La Tourette si nemůžu 
vynachváliť štrukturovanú omietku vo svojich izbách 
pri kontemplácii, či modlení. Je im pri hrubozrnnej 
štruktúre dobre a dokonca tvrdia, že omnoho časte-
jšie tam zažívajú skoro až zmenené stavy vedomia. 
Důvod vidím jednoducho v tom, že aj keď sa jedná o 
rovnú stenu, tak po priblížení je krivolaká a po ďaľšom 
priblížení zase plná harmonizujúcich oblín... Vzniká 
bohatosť v ktorej sa kĺbi hravosť disharmónie s har-
monizujúcou kultivovanosťou. Človek sa necíti byť v 
prázdnote holých stien, ale zároveň je ich plnosť čistá 
a kľudná. Je to ako človek - každý z nás má v základe 
rovnakú skladbu, ale ďaľej od základu nastávajú asym-
etrie. Prípadne - je to ako vodná hladina, ktorá může 
byť rozvírená, rozbúrená, alebo kľudná, no v každom 
stave je nezmenená jej priemerná výška hladiny. Tento 
princíp samozrejme nie je obmedzený na omietky.

Kľúč je jednoduchý, no ako ho správne používať 
budem zrejme zisťovať celý život. Už teraz ale viem, že 
vždy budem smerovať k vytváraniu bohatosti na vne-
my (ak si kontext nevyžiada inak), so snahou človeka 
povzniesť, alebo aspoň ukludniť - podobne ako to robí 
sama príroda. Ten neklud v nás vytvárajú nesúrodé 
štruktúry, ktoré vznikli s príchodom nekorigovanej 
kreatívnej sily človeka a rastom komplikovanosti jeho 
života - obklopujú nás billboardy, hluk a vizáž áut a 
v potravinách sa na nás valí okrem množstva oba-
lov aj často zlá hudba. Tak trochu to vie pripomínať 
spomínané smetisko.
Piaristické gymnázium v Mikulove (dnes s názvom 
“Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, 
příspěvková organizace”) je najstaršie Piaristické 
gymnázium v Európe mimo Taliansko. Má 400 rokov a 

zažíva citeľný a meratelný úpadok atraktivity, čo může 
byť až fatálne.

Zámerom je teda zvýšiť jeho atraktivitu a konkurenci-
eschopnosť.

Je důležité zmodernizovať a skvalitniť výuku a vybav-
enie školy tak aby konkurovalo gymnáziu v dostupne-
jšom Břeclave. Tiež sprístupniť velkorysé športovisko 
verejnosti, čím si samotná škola vie privyrobiť, uro-
biť reklamu a hlavne službu celému Mikulovu (toto 
sprístupnenie športovísk je v pláne už vyše 45 rokov). 
Zmeny vyžadujú zásadné stavebné zásahy, no vyvolajú 
reťaz pozitívnych účinkov (oživenie vlakovej dopra-
vy na trase Břeclav - Znojmo, ktorá je ekonomicky 
nevýhodná, prísun mladých ľudí zo spádovej oblasti, 
zvýšenie počtu športujúcich v meste, záchranu gymná-
zia).

Všetko toto je smer, ktorým treba ísť. No forma, akou 
týmto smerom pôjdem je pre mňa rovnako kľúčová ako 
samotné funkčno-prevádzkové riešenie. Verím, že v 
tomto prípade je nutné ísť inou, než najlacnejšou cestou 
- lebo modernizácia a skvalitnenie nastane neskůr aj 
v Břeclave. Toto gymnázium by teda malo mať jasný 
aspekt, ktorým je nenahraditelné. Okrem histórie školy 
(ktorá študentov stredných škůl úprimne nezaujíma) 
a športoviska (ktoré pri rozhodovaní o škole nebý-
va najkľúčovejšie) tým může byť práve prostredie, v 
ktorom deti budú chcieť tráviť čas (následne je možné 
vzbudiť aj ich záujem o históriu). Samotný Mikulov 
je predpokladom dobrého prostredia, ale už blízke 
okolie gymnázia a samotné gymnázium působí viac 
depresívne ako povznášajúco.

Skvalitnenie vnútorného i okolitého priestoru tak 
aby fungoval, ale aj podvedome působil pozitívne na 
človeka (v tomto prípade hlavne na deti) je náročnejšia 
úloha, než len naplniť funkčno-prevádzkové nároky, no 
pokúšam sa ju v projekte splniť najlepšie ako dokážem.

Príbeh: Ako dieťa som si v škole vždy všimal každú 
zvláštnosť a zaoberal sa otázkou, prečo to je tak a nie 
inak. Naopak - veci, ktoré boli všedné a bez života na 
mňa v tom lepšom prípade nepůsobili vůbec - neuve-
domoval som si ich. Nie každé dieťa si vedome všíma 
okolie, ale je jasné, že podvedome působí na úplne 
každého z nás a jeho působenie je nepopieratelné.
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Záver:

V rámci urbanizmu reagujem hlavne na nové nároky na 
dopravu. Z toho vyplýva vyriešenie problematických 
križovatiek, ktoré sú predimenzované (neprehlad-
né a porušujúce normy), nová pešia zóna, zväčšenie 
parku, zefektívnenie autobusovej dopravy, vznik malej 
občianskej vybavenosti a vznik pruhu pre cyklistov 
ležiaci na cyklotrase Krakow - Viedeň.

Pre verejný priestor sa hľadajú sa najmä ekonomicky 
efektívne riešenia vedúce k estetickej kultivovanosti 
bez výstredností - zaujímavé akcentujúce pohľady totiž 
ponúka už samotné mesto.

Aj v rámci architektúry prístavby je prvoradé kval-
itné funkčno-prevádzkové riešenie. Jeho devízou je 
vznik nových športovísk prístupných verejnosti a 
multimediálnej haly pre výuku za pomoci technológií 
virtualnej reality. 

Dominantou nového architektonického výrazu bude 
skoro 50 m dlhá hmota dovolujúca intuitívnejšie prepo-
jenie budov školy a zároveň prepojenie dvoch, doteraz 
oddelených, exterierových priestorov. Vďaka tomu 
budú mať žiaci lepší prístup do telocvične a zároveň 
môže verejnosť vstupovať do športoviska z dvoch 
strán, bez obchádzania celého objektu. 

Naproti verejnému priestoru sa pre architektúru hľadá 
práve hravý*, nečakaný, neznámy a mierne výstredný 
výraz, ktorý upúta a vyvolá otázky.Napriek tomu má 
byť materiálovým prevedením a kompozíciou kultivo-
vaný, upokojujúci a majestátny**. Rovnako ako v ur-
banizme je súčasťou riešenia väčšia prítomnosť zelene 
a po novom aj vody. Zámerom je aby pobyt v parteri/
prestávkových plochách bol inšpiratívnejší a príjemne-
jší. Učitelia aj žiaci si to zaslúžia.

*Hravosť má spočívať vo väčšej diverzite tvarov (pri zachovaní istých vnútorných vzťahov a proporcionality).
**Možnosť istej miery majestátnosti vyplynula sama z  potreby relatívne veľkej hmoty na vybudovanie dlhého komunikačného 

tunela umiestneného cca 4 m nad terénom. Spolu so zámerom dosiahnuť v proporciách a povrchoch kultivovanosť ide už o druhý 
spoločný menovateľ s okolitým vereným priestorom, resp. celým mestom - preto som túto možnosť uchopil ako výrazovú dominantu 
návrhu. Dovoľuje mi spôsobiť aby sa deti viac pozerali nad seba a na podprahovej úrovni tým zvyšovať záujem o veci ktoré sú nad nami, 
resp. uvedomovanie si relatívnej malosti voči Vesmíru - zároveň však dovoľujem aby sa “tam hore” vedeli nejakým spôsobom dostať - 
podobne ako u Svatého kopečku, či Kozím Hrádku.

Práve táto hmota je však tou časťou projektu, ktorá ide po výraze na úkor finančnej efektivity. Som si toho vedomý, ale vzhľadom 
na veľmi jednoduchý spôsob ako alternovať toto riešenie lacnejším prezentujem projekt v drahšej podobe. Možnosť úpravy pripúšťam, 
ale nedoporučujem.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

(Úpravy vedú najmä k sprístupneniu 
športoviska školy pre verejnosť a vybudovaniu 
novej hmoty školy)
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PRŮVODNÍ SPRÁVA

ÚVOD

Území zvolené v zadání práce je vymezeno areálem školy, ulicí Piaristů, ulicí Komenského a ulicí Pod 
Platanem. V tomhle trojúhelníku se nachází i památný strom, kostel, pomník obětem 2. sv. války, park, 
3 autobusové zastávky, smíšená občanská vybavenost a rodinná zástavba. Historická budova školy je 
pamiatkovo chránená.

Problematická situace gymnázia vyplývá v první řadě z postupné ztráty zájmu o studium na škole, což 
může vést až k jeho zavření. Problémy jejího okolí souvisejí se špatně nastavenou dopravou ve městě. 
Hlavní otázka revitalizace gymnázia byla „jak zvýšit jeho atraktivitu?“. Na druhé straně stála otáz-
ka „Jak oživit jeho okolí“ (resp. město). Intuitivně jsem to považoval za ne dva, ale jeden problém, no 
během svých návštěv města a rozhovorů s domácími, s ředitelem a starostou jsem zjistil, že situace je 
více komplikovaná, než se zdá. Škola spadá pod municipalitu kraje a jeho okolí patří městu. Dlouhodobě 
zle vplývá to, že tyto dvě strany si nevycházejí. Na pasivitě vztahu přidává i fakt, že ředitel je z jiného 
města a skončením vyučování přechází škola do stadia „hibernace“ až do dalšího rána. Přitom obyvatelé 
Mikulova již roky bojují o to, aby mohli využívat rozsáhlé sportovní plochy gymnázia.

To je klíčový aspekt a postupně se idea otevření areálu veřejnosti ukázala jako správná logická úvaha. 
Dokonce v průvodní zprávě projektové dokumentace studie přestavby gymnázia z roku 1976 jsem se 
o záměru zpřístupnit sport na škole veřejnosti dočetl taky, ale tato část projektu zůstala nerealizovaná, 
pravděpodobně pro to, že ji mělo hradit město. Každopádně by to řešilo pouze polovinu problému – re-
vitalizaci města (okolí). K správnému provázání řešení na všech úrovních by musel vstoupit do procesu 
ještě jeden klíč – ke zvyšování atraktivity školy.

Atraktivita spočívá v originalitě, ale smysluplná originalita školy má spočívat v bezkonkurenčnosti na 
kvalitativní úrovni vyučování – právě to je hlavní aspekt při rozhodování o výběru školy. Logicky jsem 
dospěl k tomu, že je třeba uvažovat směrem „Jak výrazně a jasně zkvalitnit výuku na škole?“ Věřím, že 
je třeba do výuky radikálně zapojit moderní technologie a stát se moderní high-tech školou – stejně orig-
inální a v předstihu, jak to Piaristé udělali při zakládání školy pro obyčejné děti z ulice – což v té době, 
bylo považováno za kontroverzní.

Školy dnes mají projektory a počítače, ale zejména protože se to postupně stalo plošným nařízením. 
Věřím, že obroda života na gymnáziu v Mikulově stojí na prozíravosti – může snadno nastat adap-
továním se už teď na to, co bude běžné za 10 let. Velkou investici představují hlavně prostory, které je 
třeba vybudovat, pokud chce škola fungovat i v budoucnu. Moderní technické vybavení je dnes spíše 
věcí odvahy než financí.

Teď, když mám dva klíče – jeden pro revitalizaci okolí gymnázia (kromě kultivace prostorů ulic i 
zpřístupnění sportoviště veřejnosti) a jeden pro zatraktivnění školy (modernizace a zkvalitnění výuky) - 
si myslím že umí být transformace plnohodnotná a dlouhotrvající.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Při návrhu jsem se nejdřív soustředil na vyřešení dopravní situace v okolí gymnázia. Kromě strategie 
udržitelného rozvoje a územního plánu beru v práci v úvahu návrh dopravního řešení, který vypracovalo 
Centrum výzkumu dopravy v Brně na žádost starosty města Mikulov v roce 2016. Vzhledem k strate-
gii udržitelného rozvoje je správně redukovat dopravu v širším centru města a více ho přiblížit lidem v 
pozici chodce, případně cyklisty. Stavební řešení urbanizmu počítá s konvenčnými postupmi a typickým 
detailem.
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Vysoce frekventovaná ulice Komenského působí jako bariéra oddělující prostor gymnázia a kostela od 
centra města. Kvalita prostoru je podřízená dopravě i na úkor bezpečnosti chodců. Ta je zde zajištěná 
rozsáhlým zábradlím po obou stranách komunikace. Bezpečnost a příjemnost ulice by měla být zajištěná 
za použití méně invazivních opatření. Bylo nutno přehodnotit provedení samotné ulice i dopravní infras-
truktury v rámci celého města. V konečném důsledku se z ní stala pěší zóna, přes kterou mohou jednos-
měrně projít pouze auta s povolením (díky čemuž při kapli zmizelo nebezpečně zúžené místo). Reálnost 
této možnosti mi potvrdili i v Centru výzkumu dopravy.

Na rozích zadaného území jsou 3 křižovatky nevyhovující normám – jsou příliš veliké a nepřehledné 
– po logické úpravě cest na normativní hodnoty nastává zvětšení parku (obr. 1: zelená plocha vs. čer-
vená čára) - jedná se o navýšení o 18% plochy veřejné zeleně. Kromě omezení vjezdu jen pro rezidenty 
navrhuji také průjezd kolem parku, díky čemu se autobusy mohou otočit a rezidenční zónou projede 
jenom ta doprava, která musí.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

SPORT
Gymnázium disponuje rozsáhlou zelenou plochou hřiště, nicméně je na něm jenom jedna běžecká dráha 
a dvě přenosné branky - i na žádost ředitele školy dráhu ponechávám (je v dobrém stavu a vyhovuje ty-
pologii běžeckých drah) a do jejího vnitřního prostoru navrhuji dvě univerzální hřiště a jeden venkovní 
tenisový kurt.

Pro přizpůsobení areálu veřejnosti je nutno demolovat existující krček spojující sportoviště se školou, 
který leží na úrovni terénu a odděluje tak dva kdysi spojené prostory. Pro plynulý provoz navrhovaného 
přístupu veřejnosti je nutno je znovu spojit, přičemž způsob jakým žáci přichází do tělocvičny nebude 
stěžen, právě naopak - nemusí stoupat po schodech do šatny a pak zas zpátky dolů na úroveň tělocvičny.

Nové spojení navrhuji na úrovni druhého patra (ve kterém žáci gymnázia tráví většinu času), díky čemu 
může návštěvník z věnčí pohodlně přijet na sportoviště jak z východní tak ze západní části.

PRŮVODNÍ SPRÁVA

Obr. 1 Přizpůsobení ulice Piaristů jednosměrnému řešení dovoluje uložit chodník o šířce 2,25 m po 
obou stranách, jednosměrný pás cyklistické trasy o šířce 1,6 m, a zelený pás střídaný s parkováním při 
cestě.

Nová zástavba
Vjezd jen s povolením

Památník obětem 2. světové války
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Provoz pro veřejnost má mít šatny oddělené od šaten pro studenty, co v extrémních případech dovoluje 
i větší nápor sportovců. V rámci velké tělocvičny se v návrhu objevil i jeden řad hlediště (díky kon-
strukčnímu řešení a omezeným prostorovým podmínkám budovy nemají další řady význam). V rám-
ci snahy koncentrovat funkci sportovište na jedno místo jsem u velké tělocvičny navrhl novou malou 
tělocvičnu o vnitřních rozměrech 12x12 metrů, která nahrazuje malou tělocvičnu v historické budově 
školy. V té se uvolnilo místo pro realizaci poslucháren, kterou kombinuji s kreslírnou - to má význam 
pro koncentraci výpočtových technologií taky na jedno .

Celá přístavba vzniká na západní straně tělocvičny a je dilatována od existující tělocvičny.

VÝUKA
V rámci modernizace navrhuji školu vybavit multimediálním prostorem, který je schopen pojmout 
procesy, které nastávají při užívání technologie virtuální reality (prostor pro chůzi, prostor pro tracking). 
Jedná se tedy o objemný prostor, s možností otevření do tělocvičny. V hale je možnost ho posuvnou 
příčkou rozdělit tak, aby se část žáků mohla věnovat jednomu předmětu a část jinému. Důvod je, že 
technologie virtuální reality není omezena jenom na výuku informatiky, ale stává se médiem schopným 
i při výuce biologie, chemie, fyziky, atd. 

Tento prostor vzniká na západní straně tělocvičny aje dilatován od existující tělocvičny.

KOMUNIKACE
Nové funkčně-provozní řešení vyžaduje vybudovat i nové komunikace. V kontextu celkově složité 
situace školy nastal paradox, že tahle komunikace se rozměry oproti současnému objemu bude jevit jako 
největší změna. To jsem v rámci konceptu hravého a mysl stimulujícího prostoru školy využil a spíš, 
než bych se snažil objem hmoty potlačit, jeho výraz naopak zdůrazňuji. Zároveň hmota působí jako 
zastřešení nad chodníkem a její architektura je řešena tak, aby stimulovala dětskou mysl a pohled naho-
ru.

PARKOVÁNÍ
S parkováním v Mikulově je celkově problém. V rámci gymnázia na hospodářském dvorku nekon-
cepčně parkovalo vždy kolem 5 aut a před budovou při kostele parkuje vždy kolem 15 aut. Většina z 
nich patří zaměstnancům školy. Na hospodářském dvorku jsem navrhl hmotu, pod kterou se vejde 17 
aut (z toho 3 pro vozíčkáře) a 10 kol. Tato hmota je nízká, nestíní provozu školy/jídelny a na střeše má 
zeleň která je exponovaná víc než současná zeleň. Jde spíš o přínos zeleně do prostoru s bonusem stínění 
zaparkovaných aut, než naopak. Hmotu která vznikla používám jako podklad na strukturovanou omítku 
zmíněnou v úvodu.

KOTELNA
v rámci celé školy jsou značné problémy s vytápěním (na chodbách je v zimě o 2° méně jako vyžadu-
je norma) a zároveň bude nutno vyhřát i nově vybudované prostory. Navrhuji novou kotelnu (plyno-
vou, druhé kategorie) umístěnou pod objektem parkoviště, která má suplovat i existující dvě, které teď 
vytápějí topným olejem (se starýma kanálkami). Komín, který je nutno vyvést z kotelny v rámci vni-
trobloku využívám spolu s jeho nosnou konstrukcí jako další samostatný výrazový prvek.

VZDUCHOTECHNIKA
Prostor multimediální haly má vysoké nároky na vzduchotechniku, rovněž tak ostatní prostory v budově 
hospodářského dvora, které mají s větráním dnes problém. Počítám s možností, že by se nucené větrání 
dělo i v historické části a tak je prostor pro umístění strojovny rozsáhlý. V případě, že by se neuvažovalo 
o nuceném větrání přivedeném do historické budovy, je zde možnost variabilního využití.
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DOPRAVA V MIKULOVĚ - SCHÉMA

V současnosti jsou všechny 3 ulice lemující 
řešenou část zatíženy tranzitní dopravou. Jelikož 
ulice Komenského a Piaristů už chápeme jako 
okraj širšího centra města, v návrhu s nimi počítám 
jako s ulicemi s omezeným vjezdem. Tranzitní 
doprava zůstává pouze na ulici Pod Platanem.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
(prevzaté od: Centrum dopravního výzkumu, Brno)

SOUČASNÝ STAV

G2

Významné dopravné terminály 
1: U parku;     2: 22. Dubna;     3: U pošty;     4: Žel. st.

Zóna omezení vjezdu

Tranzitní doprava

1
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3

2

1

3
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DOPRAVA A PROVOZ V ŘEŠENÉ ZÓNĚ - SCHÉMA
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