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Zadání bakaláｳské práce:

Mikulov se potýká s obrovským boomem turistického ruchu. To s sebou nese ekonomický prospTch,
ale zárove｢ gentrifikaci. Zajímavé objekty v centru mTsta se povTtｻinou mTní na penziony a trvalé
bydlení se odsouvá na okraj.
PｳedmTtem zadání je návrh polyfunkFního domu do centra Mikulova s pｳevaﾘující obytnou funkcí.
Parcela se nachází v centru mTsta v komplikované poloze mezi komunikacemi. Ze strany Husovy
ulice tvoｳí zákoutí a celkovT má trojúhelníkový tvar. Návrh bude vyｳeｻený vFetnT detailﾉ a interiéru
vzorového bytu.
Jak má vypadat bydlení v bytT na malomTstT?
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Urbanistické souvislosti 

Parcela se nachází na okraji historického centra Mikulova. Jde o proluku Uadové 
zástavby mezi ulicemi Husova, Alfonse Muchy a PekaUská. Její charakteristikou je 
konvexní tvar nároží v proluce, atypický tvar trojúhelníku a umístEní na hranE zmEny 
výškové úrovnE, která je tvoUena dominantní opErnou zdí. 

Parcela je velmi dobUe dostupná pEšky nebo lokální mEstskou hromadnou dopravou. 
ZámErem projektu bylo doplnit proluku funkcí bydlení, která bude pUimEUená zp]sobu 
života na malomEstE a zároveO oživit centrum mEsta, které se potýká s deurbanizací.  

 

Architektonické Uešení 

Objekt v proluce z ulice Husovy a Alfonse Muchy doplOuje strukturu historické ulice a 
reaguje na zmEnu uliční čáry. Stávající zástavba na sebe nenavazuje a proto není 
nutné návaznost dodržet. U jednopodlažního sousedního objektu je pUedpokládáno 
navýšení podlaží. 
 
Exteriér domu se nesnaží napodobovat okolní stavby. Je jedinečný, stejnE jako se liší 
fasády d]m od domu. 
 
Vyniká svou jednoduchostí díky materiálovému Uešení v bílé omítce a bílé stUeše. 
ÚstUedním motivem je pr]chod, který vytváUí dojem jediného vstupu do budovy a je 
pUepisem tvarosloví v ulici. 
 
Z ulice 22. dubna je hmota definována menšími objemy se štíty do ulice a doplOuje 
tak stávající Uadu mEstských dom]  a zároveO reflektuje kontinuální zmEnu smEru 
výstavby. 
 
Od ulice jsou domy vyvýšeny nad p]vodní ze@ , která vytváUí bariéru v]či hluku 
generovanému ze silnice, zároveO však díky pr]chodu objekty je umožnEna 
vzájemná interakce mezi jednotlivými úrovnEmi. Dva krajní objekty jsou tUípodlažní, 
dva uprostUed dvoupodlažní. Tím je dosaženo kompozičního uzavUení celé Uady hmot 
a reflektuje funkci objekt]. Ve tUípodlažních budovách se nachází byty a 
dvoupodlažní objekty jsou samostatné rodinné domy.   

 

Dispoziční Uešení 

Objekty jsou funkčnE i provoznE Uešeny samostatnE a spojuje je společný vstupní 
prostor v podobE dvora a podzemní garáž. 
 



V pUízemí objektu z historické ulice se nachází bezobalová prodejna se společenskou 
místností pro poUádání kurz] a workshop]. ZároveO k ní náleží zahrádka, která m]že 
být využívána pro účely provozu. Součástí komerčního prostoru je i vstup do 
p]vodního sklepa z valenou klenbou. Zde m]že sloužit svému p]vodnímu účelu – 
sklad zeleniny a vína pro bezobalový obchod, nebo m]že být zpUístupnEn veUejnosti. 
Celý objekt je provázán komunikací s podzemní garáží. V ostatních objektech a 
následujících podlažích se nachází byty.  
 
Nad komercí jsou dvE podlaží po dvou bytech –malý 1+kk a velký 4+kk. Dva objekty 
jsou Uešeny jako solitérní mezonety (rodinné domy) pro tUíčlennou rodinu a v 
posledním objektu se v pUízemí nachází malý byt, nad ním mezonet se stUešní 
terasou orientovanou k zámku. 
 
ÚstUedním motivem pro dispozici solitérních mezonet] je pec, jakožto místo 
setkávání a veškerého dEní v domácnosti. Je pevným a nemEnným prvkem v domE. 
Pec byla v interiéru nahrazena krbem vloženým do jednoho objemu společnE 
s kuchyOskou linkou, technickou místností a šatnou. Výrazným prvkem je i pUevýšený 
prostor s otevUeným krovem. V patUe se pak nachází jeden pokoj, ložnice a koupelna 
a pUístupová chodba je zároveO využívána k relaxaci a četbE knih. 
 
Společný venkovní prostor je pUíležitostí pro setkávání se nejen obyvatel domu. 
 
Technické zázemí, prostor pro kola a skladování je umístEno v garážích, nebo v 
jednotlivých domech. 
 
Vjezd do garáží je situován do ulice 22.dubna a splOuje všechny dopravní normy. 
Parkovací stání jsou prodejná a celá garáž soukromá. Kapacita garáží je 11 
parkovacích stání pro osobní automobil a 2 pro motorku. 

 

Konstrukční Uešení 
 
Z konstrukčního hlediska je navržený objekt založen na železobetonových pasech a 
základy okolních budov budou zajištEny injektáží. Stávající opErná ze@ bude 
ponechána a dilatována od nové nosné konstrukce. P]vodní sklep je nutné zajistit 
proti tlaku nové stavby, umístEné nad ním, a to bu@ zalitím betonem nebo jiným 
vhodným postupem. ZároveO je nutné vybourat jeho schodiš[ová ramena a vytvoUit 
nové, protože nevyhovují normám. 
 
Nosný systém garáží je tvoUen sloupy  
s pr]vlaky a vytváUí skelet. Ten je kombinován se stEnovým nosným systémem 
jednotlivých dom], který je tvoUen keramickými tvárnicemi s izolací  



z minerální vlny v dutinách. Stropní desky jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové.  
Na krov stUechy je použita novodobá hambálková soustava, která je v interiéru 
pUiznána. Na stUechu je použita stUešní krytina ze sklocementových desek v bílé 
barvE a svod deš[ové vody je zajištEn skrytými žlaby. 
 
Fasáda z bílé omítky je doplnEna celosklenEnými okny s izolačním trojsklem, která 
jsou osazena v líci s vnitUní, nebo vnEjší stranou zdiva podle jejich funkce. StínEní je 
zajištEno vnitUním a vnEjším stínícím systémem textilních rolet v bílé barvE. 
 
HospodaUení s deš[ovou vodou je zajištEno částečným zpEtným využitím a retencí. 
 
Budova splOuje požadavky na požární únikové cesty. 

 

Podlažní plocha dle jednotlivých podlaží 

1.podzemní podlaží  528,64 m2 

1.nadzemní podlaží  580,57 m2 

2.nadzemní podlaží  412,86 m2 

3.nadzemní podlaží  276,67 m2 

 

Bilance 

Hrubá podlažní plocha 1611,74 m2 

Podlažní plocha  1798,74 m2 

ObestavEný prostor  4629,92 m2 

ZastavEná plocha  567,63 m2 

Plocha parcely  732,85 m2 

 


