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ABSTRAKT 

Abstrakt �esky 

Jako téma pro svoji bakalá�skou práci jsem si zvolil strategii rozvoje mikroregionu Miku-

lovsko.Tato práce je rozd�lena na dv� �ásti, teoretickou a analytickou.V teoretické �ásti se 

zabývám legislativou, dále pak územním vymezením mikroregionu. Analytické �ást je 

zam��ena na socio-ekonomickou analýzu území mikroregionu Mikulovsko spole�n� s vy-

mezením silných a slabých stránek, p�íležitostí a možných ohrožení pro další rozvoj území 

mikroregionu. Z provedené SWOT analýzy vychází návrh strategických cíl� a opat�ení 

sm��ující k napln�ní t�chto cíl�. Na záv�r této práce jsou zpracovány katalogy projekt�, 

jako možné návrhy �ešení problémových oblastí.   

 

Klí�ová slova: 

mikroregion, strategie rozvoje mikroregionu, region, SWOT analýza, obec, infrastruktura, 

regionální politika   

 

ABSTRACT 

As a topic for my bachelor thesis I have chosen the strategy of development of Mikulovsko 

micro-region. The thesis is divided into two parts: theoretical and analytical one. In the 

theoretical part the legislation and territorial delimitation of the micro-region are deal with. 

The analytical part is focused on socioeconomic analysis of the territory of Mikulovsko 

micro-region and on definition of its both strong and weak points, possibilities and poten-

tial threats  to further development of the territory of the micro-region. Proposed strategic 

targets and measures aimed at implementation of the goals mentioned above are based on 

the SWOT analysis. Closing part of the thesis provides catalogues of the projects dealing 

with possible ways of solution of problem areas.  
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ÚVOD 

Pro svou bakalá�skou práci jsem si vybral mikroregion Mikulovsko, zejména pro atraktivi-

tu daného území s bohatou historií, kulturními tradicemi a krásnou p�írodou. Na druhou 

stranu má mikroregion �adu nedostatk� a problém�, na které je t�eba se dívat kritickýma 

o�ima, zabývat se nejenom pozitivními stránkami, ale zam��it se i na nedostatky, pojme-

novat je a podat vhodné návrhy na jejich zlepšení nebo odstran�ní.  

V této práci se pokusím analyzovat sou�asný stav území a jeho možnosti p�ípadného 

dalšího rozvoje. Cílem mé práce je tedy posoudit sou�asný stav mikroregionu a navrhnout 

možné strategické cíle a sm�r, kterým by se mohlo �ešené území ubírat. 

Práce se tedy bude zam��ovat na obce, které jsou sou�ástí DSO Mikulovsko, kterými 

v sou�asné dob� jsou obce Bavory, Brod nad Dyjí, B�ezí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, 

Dolní V�stonice, Drnholec, Horní V�stonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, 

Novosedly, Nový P�erov, Pavlov, Pasohlávky, Perná a Sedlec. 

Práce je �len�na na dv� �ásti a to na teoretickou a analytickou.Teoretická �ást se za-

bývá legislativou, územním vymezením mikroregionu a dále pak podrobn�ji pojmem Dob-

rovolný svazek obcí, �ili právnickou osobou do které se transformuje v�tšina mikroregio-

n�. 

V analytické �ásti se zam��uji na socioekonomickou analýzu, kde postupuji od úze-

mí, p�írodních podmínek, demografického vývoje, školství, popisu hospodá�ské základny, 

stávající infrastruktury, služeb, trhu práce až po hospoda�ení mikroregionu. Dále pak po-

mocí SWOT analýzy definuji p�ednosti a nedostatky sou�asného stavu mikroregionu. Zá-

v�re�ná �ást je v�nována strategické vizi, prioritním osám rozvoje, opat�ením k t�mto prio-

ritám, které vychází ze SWOT analýzy. Navržené katalogy projekt� v záv�ru práce by 

mohli vést ke zlepšení situace v mikroregionu. 

P�i zpracovávání této práce, jsem mimo jiné, vycházel z rozvojové strategie mikrore-

gionu Mikulovsko, která byla vypracována agenturou ARC Mikulov v roce 2001. P�estože 

byl tento dokument v roce 2004 aktualizován, je i tato verze již zastaralá, protože se mik-

roregion rozší�il o další obec, a proto jsem se pokusil vytvo�it tuto práci, která by se zam�-

�ila nejen na sou�asnou situaci, ale i na možnosti dalšího rozvoje mikroregionu.  
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 TEORETICKÁ �ÁST 
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1 TEORETICKÉ POZNATKY V OBLASTI  STRATEGIE ROZVOJE 

MIKROREGION� 

1.1 Legislativa 

Základní systémový, legislativní a institucionální rámec regionální politiky v 	R byl vy-

tvo�en v roce 2000 souborem zákon�, p�ijatých v souvislosti se zavád�ním krajského z�í-

zení v 	R. Pro regionální politiku jsou v tomto smyslu klí�ové: zákon �. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské z�ízení), zákon �. 132/2000 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� sou-

visejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních ú�adech a záko-

nem o hlavním m�st� Praze.  a zákon �íslo 248/2000 Sb., o podpo�e regionálního rozvoje. 

K t�mto zákon�m, d�ležitým pro regionální rozvoj v 	eské republice, ješt� náleží zákon �. 

128/2000 Sb., o obcích.[2] 

 

P�i tvorb� programu rozvoje regionu v 	eské republice vycházíme ze zákona o obcích 

(zák. �. 128/2000 Sb.) a ze zákona o podpore regionálního rozvoje (zák. �. 248/2000 Sb.)Z 

právního hlediska je tudíž program rozvoje obce vícemén� dokumentem indikativním a 

koordina�ním, který nemá charakter obecn� závazného p�edpisu. Pro kraje už však ur�itá 

povinnost zpracovat program rozvoje vyplývá ze zákona.[1] 

 

1.2 Územní vymezení mikroregion� 

Mikroregion chápeme spíše z geografického hlediska, protože jako pojem není vymezen 

v žádném zákon�.�Nap�. v zákon� �.248/2000 Sb., o podpo�e regionálního rozvoje se užívá 

jen termín region, jímž se rozumí celek vymezený pomocí administrativních hranic kraj�, 

okres�, správních obvod� obcí s rozší�enou p�sobností, obcí nebo sdružení obcí.[23]  Mik-

roregiony lze charakterizovat jako územní celky, v jejichž rámci jsou relativn� uzav�eny 

nejintenzivn�jší regionální procesy, tj. p�edevším dojíž�ka za prací a za základními druhy 

služeb.[kolek].V 	eské republice je v zásad� vyvinuta dvoustup�ová mikroregionální or-

ganizace:mikroregionu 1. a 2. stupn�,vzácn� se objevují i t�i stupn�.[1] 
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Pod názvem mikroregion se obvykle skrývá sdružení n�kolika obcí nebo svazek obcí, které 

se ve své organiza�n� právní form� utvá�ejí na ur�itém územním prostoru a které jsou 

ozna�ovány za tzv. ú�elové mikroregiony.  

 

Mikroregion tedy tvo�í územn� ucelenou �ást území, která je vymezena p�irozenými p�í-

rodními, technickými nebo historickými hranicemi.Jedná se o spádové území, kde obce 

propojují své zájmy a zám�ry jednotlivých akcí a aktivit v územn� uceleném zájmovém 

prostoru s cílem dosáhnout žádoucí zm�ny ve všech obcích nebo �ásti obcí takto vymeze-

ného území.Každý mikroregion by m�l disponovat p�irozeným spádovým sídlem, které 

zajišuje pro okolní spádové území pot�ebné služby.  

 

V �ad� p�ípad� se mikroregiony utvá�ely za ú�elem plynofikace, �išt�ní odpadních vod, 

nebo likvidace odpad� atd. Tyto monofunk�ní mikroregiony byly zakládány za ú�elem 

získání konkrétního dota�ního titulu a po realizaci investice bu� stagnovaly, zanikly nebo 

pokra�ovaly ve spolupráci. Mikroregiony, vznikající zdola mají tedy v poslední dob� stále 

�ast�ji komplexní charakter a monofunk�ní mikroregiony se vyskytují stále v menší mí�e. 

 

Svazky obcí vznikají na základ� zákona �. 128/2000 Sb., o obcích a konkrétn� podle para-

grafu 49 odst. 2: Obce mohou vytvá�et svazky obcí, jakož i vstupovat do svazk� obcí již 

vytvo�ených. 	leny svazku obcí mohou být jen obce.[22]  

 

P�i pln�ní úkol�, které spadají do samostatné p�sobnosti, mohou obce vzájemn� spolupra-

covat, a to nejen na národní úrovni, ale i v mezinárodním m��ítku. Podle zákona �. 

128/2000 Sb., o obcích (§ 46 – 53) se spolupráce mezi obcemi m�že uskute�nit t�mito 

zp�soby: 

1.  na základ� smlouvy uzav�ené ke spln�ní konkrétního úkolu  

2.  zakládáním právnických osob podle obchodního zákoníku dv�ma nebo více obcemi, 

3.  na základ� smlouvy o vytvo�ení dobrovolného svazku obcí [22] 
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1.3 Dobrovolný svazek obcí 

Obce mají právo být �leny svazku obcí za ú�elem ochrany a prosazování jejich spole�ných 

zájm�.Zákon o obcích demonstrativn� uvádí, co m�že být p�edm�tem �innosti svazku ob-

cí.Svazek obcí vzniká na základ� smlouvy o jeho vytvo�ení, která je ú�inná dnem p�ijetí 

jejího návrhu všemi ú�astníky, nestanoví-li smlouvy jinak.P�ílohou smlouvy o vytvo�ení 

svazku obcí jsou jeho stanovy, jejichž obligatorní náležitosti stanoví zákon o ob-

cích.Svazek obcí je právnickou osobou .Svazek obce má své orgány, sv�j majetek a své 

zdroje p�íjm�.Je povinen dát p�ezkoumat p�íslušným ú�adem  nebo auditorem hospoda�ení 

svazku za uplynulý kalendá�ní rok.Ob�ané obcí, které vytvo�ily svazek obcí, jsou oprávn�-

ny ú�astnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisu o jeho jednání a podávat 

orgánu svazku obcí písemné návrhy.[6] 

 

Svazek obcí nabývá právní zp�sobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajské-

ho ú�adu p�íslušného podle sídla svazku.K návrhu na zápis svazku do registru se p�ikládá 

smlouva o vytvo�ení svazku obcí, v�etn� stanov svazku; návrh podává osoba zmocn�ná 

ú�astníky dané smlouvy.P�ed zánikem svazku se vyžaduje likvidace, jestliže jm�ní svazku 

(tj.zásadn� majetek, který svazek získal b�hem své existence, ale také t�eba jeho závazky 

v��i t�etím osobám) nep�echází na právního nástupce.Svazek zaniká výmazem 

z registrace; p�esn�ji právní mocí rozhodnutí p�íslušného krajského ú�adu o výmazu z jím 

vedeného registru.[7] 

 

Svazek obcí je ú�etní jednotkou, která ú�tuje jak o svém majetku, tak o majetku, který do 

n�ho vložily �lenské obce.Jednotlivé �lenské obce o posléze uvedeném majetku vedou jen 

operativní evidenci.[7] 

   

1.3.1 Majetek dobrovolného svazku obcí 

Vlastnictví majetku je d�ležitým p�edpokladem úsp�šného fungování a rozvoje jakéhokoli 

subjektu, tedy i svazku obcí. Vlastnictví majetku znamená svobodu v rozhodování o jeho 

využívání a je rovn�ž p�edpokladem pro získání úv�ru z d�vodu ru�ení za úv�r vlastním 

majetkem. 
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Otázky majetku dobrovolného svazku obcí �eší § 38 zákona �.250/2000 Sb., o rozpo�to-

vých pravidlech územních rozpo�t�. Podle odstavce 1 je majetek, s nímž svazek obcí hos-

poda�í, rozlišen na: 

1. majetek, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho �lenské obce 

podle stanov svazku obcí a 

2. majetek, který získal svazek svou vlastní �inností [25] 

 

1.3.2 Hospoda�ení svazk� obcí  

Svazek obcí hospoda�í podle svého rozpo�tu.Obsahem tohoto rozpo�tu jsou p�íjmy a výda-

je vyplívající z jeho �inností v souladu se stanovami daného svazku.K povinnosti svazku 

obcí pat�í návrh svého rozpo�tu vhodným zp�sobem zve�ejnit, aby se k n�mu mohli ob�a-

né �lenských obcí vyjád�it.[7] 

 

Hospoda�ení podle rozpo�tu i  p�ípad� svazku obcí znamená, že tento svazek uskute��uje 

své finan�ní hospoda�ení v souladu se schváleným rozpo�tem a provádí pravidelnou, sys-

tematickou a úplnou kontrolu svého hospoda�ení po celý rozpo�tový rok.Kontrolu hospo-

da�ení s majetkem svazku obcí a s jeho finan�ními, resp. Pen�žními prost�edky provádí 

orgán ur�ený k tomu stanovami obcí.Zprávy o výsledcích této kontroly p�edkládá svazek 

obcí zastupitelstv�m �lenských obcí.[7] 

 

Po skon�ení kalendá�ního roku se údaje o ro�ním hospoda�ení svazku obcí souhrnn� zpra-

covávají do záv�re�ného ú�tu.K povinnosti pat�í návrh záv�re�ného ú�tu vhodným zp�so-

bem zve�ejnit, aby se k n�mu mohli ob�ané �lenských obcí vyjád�it.Záv�re�ný ú�et svazku 

obcí se p�edkládá zastupitelstv�m �lenských obcí, a to neprodlen� po jeho schválení v or-

gánu daného svaku.[7] 

 

Svazek obcí je povinen dát p�ezkoumat své hospoda�ení za uplynulý rok auditorem; nákla-

dy na toto p�ezkoumání uhradí svazek obcí ze svých rozpo�tových prost�edk�.[7] 
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1.4 Vymezení základních pojm�  

P�ed tím, než za�nu ve své práci analyzovat území mikroregionu, uvádím v této kapitole 

n�kolik základních pojm�, které s tématem souvisí a �áste�n� rozši�ují pohled na dané té-

ma. 

1.4.1 Obec  

Obec je základním územním samosprávným celkem, územním spole�enstvím ob�an�, kte-

ré má právo na samosprávu ( �l. 99 a 100 odst. 1 Ústavy). Uvedené ústavní charakteristiky 

vymezují obec t�emi základními znaky: území, ob�ané a samospráva. Právo na samosprávu 

dochází svého významu v samostatné p�sobnosti obce, která se uskute��uje v místním 

referendu a prost�ednictvím orgán� samosprávy. Obec vlastní sv�j majetek, s nímž hospo-

da�í samostatn�, a má vlastní rozpo�et. Je ve�ejnoprávní korporací, tj. právnickou osobou 

ve�ejného práva. V právních vztazích ve�ejného a soukromého práva vystupuje svým jmé-

nem a nese odpov�dnost vyplívající z t�chto vztah�. [6]  

 V souvislosti s ukon�ením �innosti okresních ú�ad� k 31. prosinci 2002 byla p�ene-

sena p�sobnost okresních ú�ad� v p�evážné mí�e jako p�enesený výkon státní správy na 

ur�ité obce a na krajské ú�ady. 

Na obecní úrovni tak existují od 1.ledna 2003 t�i druhy obcí, které se vzájemn� odli-

šují co do rozsahu p�eneseného výkonu státní správy. Relativn� nejv�tší objem p�sobnosti 

z okresních ú�ad� byl p�enesen práv� na obce s rozší�enou p�sobností (ozna�ované jako 

obce III), menší �ást  na obce s pov��eným obecním ú�adem (ozna�ované jako obce II). 

Obce II a obce III vykonávají p�enesenou p�sobnost pro více obcí ve správních obvodech a 

v rozsahu stanoveném zvláštními zákony; správní obvody t�chto obcí byly stanoveny vy-

hláškou ministerstva vnitra �.388/2002 Sb.( Dne 1. 7. 2004 nabyla ú�innosti vyhláška 

�. 388/2004 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvod� 

obcí s pov��eným obecním ú�adem a správních obvod� obcí s rozší�enou p�sobností). na 

základ� zmocn�ní zákona �.314/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Nov� z�ízené obce 

s rozší�enou p�sobností vykonávají p�sobnost pro obyvatele rozsáhlejšího území (mikro-

regionu). 
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1.4.2 Obec s pov��eným obecním ú�adem  

Obec s pov��eným obecním ú�adem vykonávají p�enesenou p�sobnost pro více obcí ve 

správních obvodech a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Sídla a správní obvody 

jednotlivých pov��ených obecních ú�ad� stanoví vyhláška Ministerstva vnitra. Pov��ený 

obecní ú�ad rozhoduje v prvním stupni ve správním �ízení o právech, právem chrán�ných 

zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon o obcích nebo zvlášt-

ní zákon nestanoví jinak.[6] 

1.4.3 Obec s rozší�enou p�sobností  

Pro ú�ely výkonu p�enesené p�sobnosti je ozna�ován v zákonech a jiných právních p�edpi-

sech obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností, který vedle p�enesené p�sobnosti vykonává 

v rozsahu jemu sv��eném zvláštními zákony p�enesenou p�sobnost ve správním obvodu 

ur�eném provád�cím právním p�edpisem. 

Obce s rozší�enou p�sobností, jejichž obecní ú�ady vykonávají p�enesenou p�sob-

nost ve správním obvodu jednoho krajského ú�adu, mohou uzav�ít ve�ejnoprávní smlouvu, 

podle níž bude obecní ú�ad jedné obce s rozší�enou p�sobností vykonávat p�enesenou p�-

sobnost nebo �ást p�enesené p�sobnosti pro obecní ú�ad jiné obce (jiných obcí) s rozší�e-

nou p�sobností, která je ú�astníkem ve�ejnoprávní smlouvy. K uzav�ení ve�ejnoprávní 

smlouvy je t�eba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává po projednání s v�cn� p�í-

slušným ministerstvem nebo jiným v�cn� p�íslušným úst�edním správním ú�adem.[22] 

1.4.4 Státní správa  

Státní správa je �ástí ve�ejné správy, kterou si stát vytvá�í jako nezastupitelnou sou�ást 

funkce státního mechanismu za ú�elem prosazení svých zájm� a nehodlá ji z d�vod� zá-

važnosti spole�enských vztah� p�edat samospráv�. Státní správa je jednou z forem �innosti 

státu, jejímž posláním je realizovat výkonnou moc státu.[8] 

1.4.5 Samospráva  

Samospráva je ve�ejnou správou uskute��ovanou jinými ve�ejnoprávními subjekty. Samo-

správa je spojována se subjekty korporativního charakteru ozna�ovanými jako ve�ejno-

právní korporace.[8] 
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2 CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU MIKULOVSKO 

2.1 Obecná charakteristika mikroregionu 

Území mikroregionu Mikulovsko leží na jihu Moravy, v Jihomoravském kraji, v jihozá-

padní �ásti sou�asného okresu B�eclav. Tvo�í jej m�sto Mikulov a obce Bavory, Brod nad 

Dyjí, B�ezí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní V�stonice, Drnholec, Horní V�stonice, 

Jevišovka, Klentnice, Novosedly,Milovice, Nový P�erov, Pavlov, Perná , Sedlec a poslední 

obcí která se p�ipojila k DSO Mikulovsko v roce 2005 jsou Pasohlávky, které jsou zárove� 

sou�ástí Mikroregionu 	istá Jihlava. 

 

 

 Mapa1-Mikroregion Mikulovsko  

 

Mikroregion Mikulovsko je sou�ástí celku NUTS II Jihovýchod, vymezeného jako 

administrativní a statistická jednotka pro pot�eby vztah� k Evropské unii. Region Jihový-

chod sdružuje území dvou kraj� – Jihomoravského a kraje Vyso�ina. 

Celková rozloha území mikroregionu je 244,08 km², což p�edstavuje 20,81 % 

z celkové rozlohy 1172,79 km² okresu B�eclav. Velikost Jihomoravského kraje je 7 065,45 

km². Na území mikroregionu žilo k 31. 12. 2005 20 485 obyvatel (zdroj 	SÚ) a to je 16,6 
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% z celkového po�tu 123 073 obyvatel okresu, celý Jihomoravský kraj má 1 122,6 tis. oby-

vatel. 

Na své západní hranici, kterou tvo�í tok �eky Dyje, sousedí mikroregion s územím 

okresu Znojmo. Rovn�ž severní hranici obtéká Dyje, p�ehrazená u obcí Dolní V�stonice, 

Pavlov a Milovice nádržemi Vodního díla Nové Mlýny.[5] Na druhé stran� b�ehu Dyje se 

rozkládá území obcí regionu 	istá Jihlava, tedy i Pasohlávek. Na východ� sousedí Miku-

lovsko s Lednicko-valtickým areálem. 

Jižní hranice regionu je sou�asn� hranicí 	eské republiky s Rakouskem.Území má 

velmi dobrou polohu z hlediska silni�ního napojení - probíhá jím významný severojižní tah 

E 461 Evropské sít�, komunikace I/52 Brno - Mikulov, státní hranice a dále Víde�, a sí 

dalších komunikací I. a II. t�ídy i místních silnic. 

Z Mikulova, p�irozeného spádového centra regionu, je Brno vzdáleno asi 55 km, Ví-

de� p�ibližn� 70 km, do B�eclavi je 22 km.Východní a západní �ást území Mikulovska 

spojuje podél státní hranice s Rakouskem regionální jednokolejná železni�ní tra z B�ecla-

vi do Znojma. 

2.2 P�írodní podmínky 

P�írodní podmínky území mají vliv na formu jejího využívání a zp�sob života v ní a mo-

hou podstatn� p�sobit na rozvojové šance území.V rámci mikroregionu Mikulovska se 

projevují dva základní typy p�írodní krajiny - v rámci jihomoravských úval� je to Dyjsko-

moravská niva a jihomoravské Karpaty s Pálavou a Dunajovickými kopci. 

K prvnímu typu pat�í obce Drnholec, Jevišovka, Nový P�erov, Novosedly a z�ásti 

Dolní V�stonice a Milovice. K druhému typu potom B�ezí, Dobré Pole a Dolní Dunajovice 

pod Dunajovickými kopci a ostatní obce na svazích Pálavy. Tyto krajiny jsou rozlišovány 

podle p�írodních složek, k nimž pat�í geologické podloží a reliéf, podnebí, vodstvo, p�dní 

pokryv a biota. Uvedené p�írodní podmínky ovliv�ují takové lidské �innosti, jakými jsou 

t�žba surovin a jejich zpracování, podnebí umož�uje �adu �inností, nap�. zem�d�lství �i 

rekreaci, ale m�že být i omezujícím faktorem. 

Vodstvo je prakticky zhodnocováno ve vodním hospodá�ství, voda je významným 

aktivizujícím i limitujícím �initelem lidských aktivit. P�dní pokryv poskytuje p�du pro 

zem�d�lství,zakládání staveb, je d�ležitým výrobním faktorem. Z tohoto hlediska se hovo�í 
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o p�dním fondu, jehož díl�í prostorové jednotky jsou hodnoceny jak podle p�írodních 

vlastností – bonity p�dy, tak podle jejího využívání. Biota p�edstavuje významný p�írodní 

zdroj, ale její p�vodní ráz byl zna�n� pozm�n�n lidskou �inností. V tom p�ípad� se jedná o 

kulturní krajinu. Na základ� t�chto kriterií a vlastností lze charakterizovat možnosti rozvo-

je regionu jako celku, ale i jeho jednotlivých �ástí.[5] 

Zcela zvláštní postavení i v rámci celého Jihomoravského kraje má Pálava, která je 

vyhlášenou chrán�nou krajinnou oblastí a má statut biosférické rezervace. Pro její kvality 

je pot�eba chránit p�edevším její unikátní biotopy, vysokou biodiverzitu a uchovat krajinný 

ráz. 

Zem�d�lsky významné jsou svahy Pálavy, zejména pro p�stování vinné révy, p�da 

by však m�la být i p�i tomto využívání chrán�na proti splavování a erozi. Území je velmi 

atraktivní z pohledu cestovního ruchu, ale p�i zanedbání prosazování šetrné turistiky hrozí 

p�írod� na Pálav� poškození.[5] 

Podobn� jako Pálava jsou i Dunajovické kopce chrán�ným územím, jsou vyhlášeny 

jako národní p�írodní památka. Jejich svahy jsou však nadm�rn� zorn�ny a terasovit� upra-

veny a v d�sledku intenzivního využívání mají sníženou biodiverzitu. V této oblasti jsou 

omezené vodní zdroje. 

Z hlediska klimatického pat�í mikroregion do teplé a suché oblasti s delším slune�-

ním svitem a ro�ní pr�m�rnou teplotou kolem 9º C, ro�ní srážkový úhrn se pohybuje mezi 

500 až 600 mm. 

Území pat�í k povodí �eky Moravy, do povodí jejího p�ítoku Dyje. Obec Jevišovka 

leží na soutoku Dyje a �í�ky Jevišovky, Drnholec na levém b�ehu Dyje a Dolní V�stonice a 

Milovice na pravém b�ehu �eky Dyje, na níž byla v letech 1975-1988 vybudována soustava 

t�í nádrží s názvem Vodní dílo Nové Mlýny. O realizaci tohoto gigantického díla a souvi-

sejících vodohospodá�ských opat�eních na jižní Morav� se rozhodovalo asi p�ed 35 lety. 

Na dolním toku �eky Moravy a Dyje docházelo ke každoro�ním záplavám a povod�ovým 

škodám, a naopak úrodné p�dy v území trp�ly suchem. Investicemi za cca 1,7 mld. korun 

byly v letech 1968-1988 realizovány rozsáhlé vodohospodá�ské úpravy, sestávající z mno-

ha staveb: úprava �eky Dyje v úseku B�eclav -Nové Mlýny, úprava soutoku Moravy a Dy-

je, úprava �eky Moravy v úseku Hodonín - Lanžhot a Vodní dílo Nové Mlýny - 1. stavba v 

letech 1979-1985, 2. stavba v letech 1982- 1988. 

První nádrž nese název Horní (Mušovská) o rozloze 527 ha a je ur�ena k rekreaci a 

sportovnímu rybolovu, druhá nádrž St�ední (V�stonická) má vým�ru 1031 ha. Tato nádrž 
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je vyhrazena jako p�írodní rezervace a rybá�ské využití. T�etí nádrž je nazývána Dolní 

(Novomlýnská), je nejv�tší (má rozlohu 1668 ha) a je ur�ena pro rekreaci a vodní sporty 

Lesnatost území je pom�rn� malá. Hodnotné listnaté lesy tvo�ené teplomilnými 

doubravami jsou na svazích Pálavy a Milovického lesa, zbytky lužního lesa v okolí Dr-

nholce. Na území ostatních obcí lze nalézt p�evážn� akátové lesíky a v�trolamy z topol�. 

Nízká lesnatost je jednou z p�í�in ekologické nestability Dyjsko-moravské nivy. 

2.3 Historický vývoj 

Sdružení obcí Mikulovsko vytvá�í prstenec kolem b�lostných vápencových Pavlovských 

vrch�. Pálava, jak se jim také �íká, m�la významné postavení v orienta�ním systému histo-

rických cest a v jejich protínání. Byla zdaleka viditelným náv�stím pro cestující po janta-

rové stezce od Jadranu k Baltu i pro ty, kte�í putovali po dunajské cest� od východu k 

západu.[5] 

Na za�átku našeho letopo�tu se Podyjí ocitlo na t�i století v moci �ímského císa�ství. 

Na soutoku Svratky a Dyje byl v dob� Marca Aurelia vybudován nejsevern�jší vojenský 

tábor nad Dunajem. Podle dochovaných nález� u Pasohlávek na levém b�ehu Dyje na 

vrchu Burgstal u Pasohlávek a rovn�ž v Mikulov� to byli p�íslušníci X. �ímské legie, je-

jichž sídlo bylo ve Vídni.[5] 

Období Velká Moravy je dokumentována nálezy sídliš a poh�ebiš v území regionu, 

nap�íklad v Pavlov� nebo v Dolních V�stonicích. Po smrti Svatopluka, posledního vládce 

Velkomoravské �íše, vypukly mezi jeho následovníky spory, které spolu s vpádem Ma�ar� 

znamenaly v 10. století konec velké �íše. Po jejím pádu se politická moc p�esunula do 

	ech, hospodá�ský a spole�enský vývoj však na jihu Moravy pokra�oval nadále. Do tohoto 

období spadá existence hradišt� „Vysoká zahrada“ u Dolních V�stonic, které zaniklo asi 

koncem 12. století. 

Ve 13. století se v kraji zvýšil po�et obyvatelstva, a toto období znamenalo dobu 

hospodá�ského rozvoje kraje, ve které nastal i rozkv�t nového hospodá�ského odv�tví, vi-

na�ství. V té dob� probíhaly bou�livé majetkoprávní zm�ny, majetky se p�esouvaly mezi 

feudály a kláštery, byli p�ivád�ni noví osadníci a na místech starých osad vznikala nová 

m�ste�ka a obce s r�znorodými hospodá�skými právy. Prosperitu území podporovala i sí 

silnic, z nichž n�které byly mezinárodní.[5] 
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Husitské období v 15. století nedosáhlo na Morav� takového rozmachu jako v 	e-

chách, p�esto však husité vypálili v roce 1425 Mikulov i Valtice a zmocnili se B�eclavi. 

Toto období bylo obdobím zni�ujících vpád� a válek, v jejichž d�sledku bylo zni�eno a 

zaniklo v regionu mnoho vsí.[5] 

Území dlouho zmítané nepokoji, válkami a majetkoprávními spory se za�alo hospo-

dá�sky vzpamatovávat až na konci 17. století. V té dob� bylo podle dochovaných pramen� 

v Mikulov� již zna�né množství �emeslník�, mezi nimi byli již lékárník, rukavi�ká�, noží�, 

jehlá�, provazník, barví�, soustružník, malí�, kožešník, kameník a cihlá�, peka�i a perníká�. 

Rovn�ž v okolních obcích byli evidování �emeslníci - bedná�i byli v Dolních V�stonicích a 

Dolních Dunajovicích, kde byl i mydlá�, zprávy o obuvnickém cechu jsou i z Drnholce a 

rovn�ž Dolních Dunajovic. O postupné konsolidaci hospodá�ského života sv�d�í i nová 

povolení ke konání výro�ních trh� v Mikulov� �i v Drnholci.  

Území celého okresu B�eclav procházelo po roce 1850 složitým správním vývojem - 

bylo rozd�leno do t�í správních okres� - Mikulov, Hodonín a Hustope�e, a na po�átku sto-

letí byl vytvo�en ješt� soudní okres Hodonín. D�sledkem t�chto �etných zm�n a rozt�íšt�-

nosti správy je nedostatek informací a pramen� o vývoji regionu, které by p�esn�ji doku-

mentovaly sociální a demografický vývoj a vývoj zem�d�lství a pr�myslu. P�esto však lze 

�íci, že v území dnešního regionu Mikulovsko stále p�evládala v d�sledku p�íznivých kli-

matických vliv� i úrodnosti p�dy zem�d�lská výroba nad pr�myslovou, a po�et obyvatel-

stva v roce 1869 byl vyšší než je tomu v sou�asnosti - 22 370, v roce 2005 - 20 485 . 

Druhá sv�tová válka znamenala pro místní obyvatele útrapy a materiální strádání, ži-

dovské obyvatelstvo Mikulova bylo deportováno a tém�� vyhlazeno. Po jejím skon�ení 

byly v regionu provád�ny konfiskace majetku n�meckých a charvátských obyvatel, nemo-

vitostí, zem�d�lské i lesní p�dy a ne�eské obyvatelstvo bylo odsunuto. Území bylo dosíd-

leno nejprve �eskými obyvateli ze všech kon�in republiky a v roce 1949 rovn�ž reemigran-

ty z Bulharska a Rumunska. 
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3 OBYVATELSTVO 

3.1 Sídelní struktura 

Mikroregion Mikulovsko má v rámci okresu B�eclav podpr�m�rnou hustotu zalidn�ní, což 

je zp�sobeno pom�rn� �ídkým osídlením a nep�íznivými socio-ekonomickými faktory to-

hoto území. 

Hustota obyvatel na kilometr �tvere�ní je v mikroregionu Mikulovsko 80,8 obyvatel 

(stav k 1. 1. 2004), což je hodnota o mnoho nižší ve srovnání jak s okresem, tak s krajem - 

v okrese B�eclav je hustota 104,9 obyv./km², krajský údaj je 158,9 obyvatel/km². Nízká 

hodnota po�tu obyvatel v území má jak pozitivní, tak negativní dopady - z hlediska eko-

nomického jde o území s menším potenciálem, ale nap�íklad z hlediska rozvoje turistické-

ho ruchu nebo ochrany p�írody jde o rys p�íznivý.[5]  

            Tab. 1. Velikostní kategorie obcí mikroregionu Mikulovsko (Zdroj �SÚ) 

Velikostní skupina obce Po�et 
obcí 

Podíl obyvatel ( v 
%) 

200 – 499 7 14,00 

500 – 999 6 19,20 
1000 – 1999 4 29,90 

1999 – 10 000 1 36,90 

Úhrn 18 100,00 

 
 

V mikroregionu je pouze jedno m�sto, a to Mikulov se 7 556 obyvateli (stav k 31. 

12.2005). Což p�edstavuje 36,90 % všech obyvatel (kategorie do 10 000 obyvatel), dalšími 

v�tšími obcemi jsou Drnholec a Dolní Dunajovice (velikostní kategorie do 1 999 obyva-

tel). Ostatní obce v�tšinou pat�í do velikostní kategorie do 499 a do 999 obyvatel a tak je 

mikroregion �azen k typickým venkovským mikroregion�m s menším než polovi�ním po-

dílem m�stského obyvatelstva. 

V�tšina obcí mikroregionu se nachází v blízkosti Mikulova, což je pro n� velmi p�íz-

nivé, zejména z hlediska dopravní dostupnosti, nebo Mikulov plní pro jednotlivé obce 

funkci pov��eného ú�adu a obce s rozší�enou p�sobností. 
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3.2 Demografický vývoj 

Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj po�tu obyvatel. Podle níže uve-

deného grafu, který zachycuje vývoj po�tu obyvatel mikroregionu Mikulovsko od roku 

1869 do roku 2005, je patrná jeho plynulost a rovnom�rnost se vzr�stající tendencí až do 

dvacátých let tohoto století a mírný úbytek v t�icátých letech. Velmi výrazný zlom 

v demografickém vývoji je zp�soben d�sledky II. sv�tové války a odsunem v�tšiny n�-

meckého a charvátského obyvatelstva. Doosídlování území �eskými obyvateli, jak z 

vnitrozemí, tak reemigranty �eské a slovenské národnosti z Bulharska a Rumunska, po 

ukon�ení války do za�átku padesátých let, p�vodní po�ty obyvatel dodnes nenahradilo.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 1- Vývoj po�tu obyvatel mikroregionu Mikulovsko v období 1869-2005 (Zdroj �SÚ)  

 

Po roce 1950 je vid�t mírný nár�st po�tu obyvatel regionu, který pokra�uje pozvol-

ným tempem dodnes. Nejv�tší úbytek zaznamenává v d�sledku války obec Jevišovka, kdy-

si pátá nejpo�etn�jší obec mikroregionu, v níž dnes nežije ani polovina obyvatel p�edvá-

le�ného stavu. Podobn� je tomu v Dolních V�stonicích nebo v Novém P�erov�. Mikulov, v 

roce 1869 po Brn� (73 771 obyvatel) a Znojm� (11 088 obyvatel), t�etí nejv�tší m�sto jižní 

Moravy se 7 173 obyvateli, je v sou�asnosti na 10. míst� podle po�tu obyvatel v kraji.K 
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31. 12. 2005 dosáhl po�et obyvatel mikroregionu Mikulovsko 20 485, což �inilo 16,63 % z 

celkového po�tu 123 132 obyvatel okresu B�eclav. 

Pr�m�rný v�k obyvatel v mikroregionu Mikulovsko byl k 31. 12. 2004 39,0 rok�, 

což se tém�� shoduje s v�kovým pr�m�rem obyvatel okresu B�eclav, který byl podle statis-

tického údaje na konci roku 2004 39,1 let. V Jihomoravském kraji byl pr�m�rný v�k k 

tomuto datu 40,0 let.(k 31. 12. 1998 byl pr�m�rný v�k obyvatel mikroregionu Mikulovsko 

35,8 let, obyvatel okresu B�eclav 37,1 let a obyvatel Jihomoravského kraje 38,1 let). 

       

 

   Graf 2- V�ková struktura obyvatelstva mikroregionu Mikulovsko v roce 2004 podle 

   hlavních v�kových skupin v procentech (Zdroj �SÚ)  

 

P�edproduktivní v�k (0–14) m�lo k 31. 12. 2004 v mikroregionu 2 980 obyvatel, což 

p�edstavuje 15,1 % obyvatel. Tento ukazatel je nižší než v okrese B�eclav s hodnotou 16,0 

%, stejn� jako v celé republice i v Jihomoravském kraji se rovn�ž na území Mikulovska 

podíl p�edproduktivního obyvatelstva stále snižuje. Ješt� v roce 1996 bylo na Mikulovsku 

z celkového po�tu obyvatel 20,66 % d�tí do 14 let, ale v roce 1997 to bylo již jen 18,7 %. 

Produktivní složka obyvatel (15–59 let) je v mikroregionu vzhledem k území celého 

okresu B�eclav menší – v roce 2004 tvo�ila 68,6 % všech obyvatel (1998 67,5 %), zatímco 

v okrese B�eclav byla tato hodnota 71,1 % a v Jihomoravském kraji 65,1 %. 
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Poproduktivní složka obyvatelstva - lidé starší než 60 let – tvo�í v mikroregionu 16,3 

% (1998 14,25 %). Podíl této v�kové skupiny v okrese B�eclav byl v roce 2004 16,9 %      

(v roce 1998 16,5 %) a v celém Jihomoravském kraji 19,6 % (v roce 1998 18,6%). 

 

  Tab. 2. V�ková struktura obyvatelstva mikroregionu Mikulovsko v letech 

  2002- 2004  podle hlavních v�kových skupin (Zdroj �SÚ) 

2002 2003 2004 
podle v�k.skupin podle v�k.skupin podle v�k.skupin 

 
Obce 
 

0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 
Bavory 63 288 49 57 291 50 59 283 55 
Brod nad Dyjí 92 311 93 89 307 98 82 304 97 
B�ezí 261 1089 200 246 1090 203 243 1096 203 
Dobré Pole 75 277 46 77 279 45 71 270 50 
Dolní Dunajovice 282 1153 293 260 1156 301 251 1166 311 
Dolní V�stonice 52 225 55 50 221 60 48 220 59 
Drnholec 293 1166 257 264 1150 262 254 1150 266 
Horní V�stonice 75 296 79 72 288 82 68 288 81 
Jevišovka 108 378 83 100 380 81 97 378 87 
Klentnice 60 397 90 60 384 96 63 371 101 
Mikulov 1161 5253 1210 1139 5243 1226 1118 5253 1253 
Milovice 61 336 67 62 331 70 65 326 70 
Novosedly 208 790 160 207 795 160 206 783 160 
Nový P�erov 69 181 64 64 194 61 59 197 59 

Pavlov 79 373 92 67 376 93 60 376 101 
Perná 133 518 113 135 522 112 125 523 109 

Sedlec 129 510 161 120 499 157 111 517 153 
Pasohlávky 159 483 94 150 489 96 139 493 99 
Mikulovsko cel-
kem 

3360 14024 3206 3219 13995 3253 3119 13994 3314 

 

Celorepublikový ukazatel p�edproduktivního v�ku byl v tomto období 16,2 % (v ro-

ce 1998 17,4%), obyvatelstvo v produktivním v�ku tvo�ilo 65,4 % (v roce 1998 64,5%) a 

podíl obyvatel v poproduktivního v�ku byl 18,5 % (v roce 1998 18,1%). Z výše uvedených 

�ísel plyne, že neustále dochází ke zmenšování p�edproduktivní a produktivní složky oby-

vatel, což má za následek postupné stárnutí populace. 

Jihomoravský kraj jako celek z d�vod� nep�íznivé v�kové struktury obyvatel m�sta 

Brna mírn� p�ekra�oval hodnotu republikového pr�m�ru a v�k jeho obyvatel je vyšší. 

Všechny okresy kraje (krom� okresu Brno-m�sto) se však �adí mezi okresy s progresivní 

v�kovou strukturou, s vyšším podílem p�edproduktivní než poproduktivní složky obyvatel-

stva. Z pohledu rozlišení obyvatel podle v�ku má mikroregion Mikulovsko i vzhledem k 
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ostatním srovnávacím jednotkám pom�rn� p�íznivou v�kovou skladbu s vyšším podílem 

d�tí a ekonomicky �inných obyvatel. 

Jako v celé republice, Jihomoravském kraji i okrese B�eclav, projevují se i v mikro-

regionu Mikulovsko podobné rysy demografického vývoje, tzn. že došlo k pom�rn� výraz-

nému poklesu míry porodnosti a k pozvoln�jšímu poklesu míry úmrtnosti obyvatel. Ve 

sledovaném období se v mikroregionu v letech 2000 až 2003 narodilo 631 d�tí a zem�elo 

667 lidí, pr�m�rný po�et živ� narozených d�tí v jednom roce je 157 d�tí (p�ed rokem 2000 

to bylo 143 d�tí). 

V letech 2000-2003 se do území mikroregionu Mikulovsko p�ist�hovalo celkem 

1290 lidí a odst�hovalo se 1455 obyvatel (v letech 1996-1999 se do území mikroregionu 

Mikulovsko p�ist�hovalo celkem 1433 lidí a odst�hovalo se 1252 obyvatel). Ze statistiky 

za poslední roky plyne, že došlo ke zm�n� migra�ního salda z kladného na negativní. To 

znamená, že poslední roky dochází k procesu st�hování obyvatel z mikroregionu sm�rem 

ven což není p�íliš pozitivní proces. 

Po�et obyvatel v mikroregionu jako celku má od roku 1991 mírn� rostoucí tendenci, 

p�ír�stek byl však od roku 1995 klesající. P�ír�stek nebyl zp�soben p�irozenou obm�nou 

obyvatelstva, nebo více lidí umírá než se rodí d�tí, ale byl zp�soben p�ist�hováním no-

vých obyvatel. Od roku 2000 vykazuje p�ír�stek záporné hodnoty (s výjimkou roku 2001), 

tzn. že obyvatel v mikroregionu ubývá.  

Stálý úbytek obyvatel v posledních dvou letech vykazuje pouze obec Dolní V�stoni-

ce, ostatní obce mají spíše stabilní po�et obyvatel. Naopak v obci Novosedly jako v jediné 

obci mikroregionu obyvatel každoro�n� p�ibývá. P�íznivou skute�ností byl také po�et na-

rozených d�tí v celém mikroregionu, kterých je ro�n� okolo 170.  

3.3 Bydlení a domácnosti  

P�i posledním S�ítání lidu, dom� a byt� v roce 2001 se zjistilo, že na celém území okresu 

B�eclav bylo 41 263 obydlených byt� (p�i SLDB v roce 1991 to bylo 39 489 byt�). Na 

jeden trvale obydlený byt p�ipadlo 2,99 osob (pr�m�r v 	R byl 2,64 osob). 

Po roce 1989 došlo v kraji, podobn� jako v celé 	R, k výraznému útlumu nové bytové vý-

stavby, i když v posledních letech op�t výstavba byt� zaznamenává mírný r�st. Pozitivním 
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trendem posledního desetiletí je obnova stávajícího bytového fondu rekonstrukcemi a p�e-

stavbami. 

V Jihomoravském kraji p�ipadalo v roce 1991 na byty v rodinných domcích 49,4 % 

trvale obydlených byt�, v okrese B�eclav byl tento podíl výrazn� vyšší - 72,7 %. Po S�ítání 

lidu, dom� a byt� v roce 2001 v Jihomoravském kraji p�ipadlo na byty v rodinných dom-

cích 50,3  % trvale obydlených byt�, v okrese B�eclav byl tento podíl vyšší, a to 71,1 %. 

Tento pom�r tedy z�stal zachován a platí i pro mikroregion Mikulovsko. 

V roce 2001 bylo na území Mikulovska 4 814 dom� s 6 509 trvale obydlenými byty. 

Sou�asným trendem je vzhledem k ekonomické náro�nosti výstavby nových rodinných 

dom� spíše rekonstrukce stávajících rodinných dom� nebo p�estavba bytových jednotek. 

Tato nep�íznivá situace má ovšem i pozitivní dopad, a tím je obnova staršího bytového 

fondu a tím zkvalit�ování architektonického obrazu obcí.  

V n�kterých obcích – B�ezí, Dobré Pole, Horní V�stonice, Milovice �i Perná se však 

zájem o stavby nových rodinných domk� oživuje. Na druhé stran� problémy s výstavbou 

dom� jsou nap�íklad v Jevišovce, kde je nedostatek stavebních míst a to z d�vodu toho,že 

stavební místa pat�í Pozemkovému fondu 	R a Ú�adu pro zastupování státu.  

Ve všech obcích mikroregionu (krom� m�sta Mikulov) p�evládá bydlení v rodinných 

domcích s menšími nebo i v�tšími zem�d�lskými hospodá�stvími. Tak zvané bytovky s 

m�stskými byty, které byly stav�ny do roku 1989 bývalými zem�d�lskými družstvy, p�ed-

stavují cca 5 % bytového fondu vesnic mikroregionu. Jejich v�tší po�et je v B�ezí (32 byt�  

bytových domech), Dolních Dunajovicích (57), Drnholci (98) a v Novosedlech (56). 
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      Tab. 3. Po�ty dom� a byt� v obcích mikroregionu (Zdroj SLDB 2001) 

Obce 
 

Po�et dom� Po�et byt� Z toho v rodinných 
domech 

Bavory 108 124 109 
Brod nad Dyjí 152 152 152 
B�ezí 433 457 425 
Dobré Pole 118 124 116 
Dolní Dunajovice 507 559 499 
Dolní V�stonice 104 114 100 
Drnholec 466 547 436 
Horní V�stonice 148 148 148 
Jevišovka 168 173 166 
Klentnice 134 136 135 
Mikulov 1294 2704 1097 
Milovice 130 138 129 
Novosedly 308 355 297 
Nový P�erov 103 103 102 
Pavlov 160 174 157 
Perná 231 239 237 
Sedlec 250 262 253 
Pasohlávky 175 219 173 
Mikroregion cel-
kem 

4989 6728 4731 

 

Zatímco v obcích mikroregionu je podle pr�zkumu poptávka po obecních bytech níz-

ká a pro obyvatele obcí je obvyklé, že si svoje bytové problémy �eší vlastní pomocí, nebo 

zde žije více generací pohromad�. Naopak obyvatelé Mikulova se obracejí s žádostí o po-

moc p�i �ešení bytové otázky na m�sto.  
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4 ŠKOLSTVÍ 

Sí p�edškolních za�ízení v mikroregionu Mikulovsko je vyhovující a dostate�n� pokrývá 

požadavky na umíst�ní d�tí do škol. Výjimkou je pouze m�sto Mikulov, kde po zrušení 

jedné MŠ zbývající dv� nesta�í pokrýt poptávku po umíst�ní d�tí do MŠ a n�kte�í rodi�e 

jsou nuceni dovážet své d�ti do mate�ských škol v okolních obcích, nap�. do Klentnice.V 

n�kterých obcích fungují mate�ské školy jen jako odlou�ená pracovišt� nap�. v Dobrém 

Poli, Jevišovce a v Novém P�erov� je otev�ena vždy jedna t�ída jako odlou�ené pracovišt� 

ZŠ Drnholec, a v Horních V�stonicích je odlou�ené pracovišt� MŠ Pavlov.Problémem je 

sou�asná a budoucí nízká napln�nost vesnických mate�ských škol. 

V mikroregionu Mikulovsko je v sou�asné dob� 6 úplných a 3 neúplné základní ško-

ly a jejich kapacita je dosta�ující. Ve školním roce 2003/2004 bylo otev�eno 97 t�íd (z toho 

jedna t�ída je p�ípravná) s 1998 žáky, což p�edstavuje pr�m�r 20,6 žák� v jedné t�íd�. Na 

školách je zam�stnáno 97 pedagogických pracovník� (ve školním roce 1999/2000 zde pra-

covalo 108 pedagogických pracovník�). D�ti z obcí, kde škola není, dojížd�jí v�tšinou do 

v�tších škol v sousedních obcích. Žáci z Bavor do Mikulova, z Brodu nad Dyjí do Drnhol-

ce a Dolních Dunajovic, z Dobrého Pole do B�ezí a do Drnholce, z Horních V�stonic do 

Dolních V�stonic, z Jevišovky do Drnholce, z Klentnice do Mikulova, z Milovic do Bul-

har, z Nového P�erova do Novosedel a do Drnholce, z Pavlova do Dolních V�stonic a z 

Perné v�tšinou do Dolních Dunajovic. Do školy v Drnholci dojížd�jí rovn�ž d�ti z Paso-

hlávek a Novosedel (d�ti II. stupn�), do II. stupn� základní školy v Mikulov� ješt� dojížd�-

jí n�které d�ti ze Sedlece. Dojížd�jící d�ti jsou p�epravovány v�tšinou linkovými autobusy 

hromadné dopravy a jejich frekvence není vždy vyhovující.[5] 

Školy jsou v�tšinou v uspokojivém stavebn� technickém stavu, pr�b�žn� se podle fi-

nan�ních možností obcí opravují a vybavují. Podobn� jako v celém Jihomoravském kraji 

jsou školy nedostate�n� vybaveny technicky a rovn�ž vybavení po�íta�ovou technikou a 

p�ipojením na internet není zejména z finan�ních d�vod� dostate�né. 

Podle projekce prv�á�k� nastoupí nap�. do základní školy v B�ezí v�etn� d�tí 

z Dobrého Pole ve školním roce 2004/2005 20 žák� a v roce 2005/2006 jenom 17 d�tí. V 

Mikulov�, kde jsou v sou�asné dob� dv� základní školy – Hrani�á�� a Valtická, nastoupí 

ve školním roce 2004/2005 školní docházku 76 d�tí a ve školním roce 2005/2006 asi 83 

d�tí.V d�sledku nízké porodnosti se obce pravd�podobn� nevyhnou snižováním školských 

kapacit. Dalším problémem m�že být ten fakt, že z ekonomických d�vod� nebude pro 
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všechny vyu�ující pedagogy zam�stnání a budou muset být ze školství propušt�ni. Podob-

ná situace je v celém Jihomoravském kraji a ke snižování po�tu škol a t�íd, ale i pedagog� 

v d�sledku snižujícího se po�tu d�tí, již dochází. 

Zájmovými obory se mohou d�ti zabývat na Základní um�lecké škole v Mikulov�, 

kterou navšt�vují i žáci z ostatních obcí. Z�izovatelem školy je Jihomoravský kraj. Škola 

má od roku 1997 právní subjektivitu. Ve škole jsou 4 odd�lení - hudební, tane�ní,výtvarné 

a literárn�-dramatické. Zájem o studium je zna�né, v sou�asné dob� ji navšt�vuje 579 žá-

k�, které vyu�uje 21 pedagog�. Soukromá základní um�lecká škola p�sobí také v No-

vosedlech. Hra na hudební nástroje je vyu�ována mimo základní výuku také na ZŠ v 

Sedleci, a to soukromou hudební školou. 

V území mikroregionu Mikulovsko je Gymnázium v Mikulov�. Je to státní škola, je-

jímž z�izovatelem je Jihomoravský kraj. Ve škole studují žáci osmiletého studia (9 t�íd, 

231 žák�) a �ty�letého studia (3 t�ídy, 75 žák�). Ve školním roce 2003/2004 zde vyu�ovalo 

23 pedagogických pracovník�. St�ední odborné u�ilišt� v Mikulov�, rovn�ž státní škola, 

p�ipravuje žáky ve t�íletých oborech s výu�ním listem v oborech cukrá�, dámská krej�ová, 

kucha�-�íšník, prodava�,záme�ník, nebo ve �ty�letém studiu s maturitní zkouškou ve stu-

dijním oboru obchodník. 

Na Odborném u�ilišti a praktické škole v Mikulov� se ve školním roce 2003/4 p�i-

pravovalo 146 žák� v následujících oborech: praktická škola s dvouletou nebo t�íletou p�í-

pravou, záme�nické práce, opravá�ské práce, kucha�ské práce, provozní práce, pe�ovatel-

ské práce, provoz spole�ného stravování a vinohradnické a ovocná�ské práce.Vyu�uje zde 

34 pedagogických pracovník�. 

V Sedleci sídlí Hotelová škola Mikulov spol. s r.o, která ve �ty�letém st�edoškolském 

studiu s maturitou vzd�lává studenty v oboru hotelnictví a turizmus, a ve t�íletém dálko-

vém studiu obor spole�né stravování, který je ur�en pro vyu�ené v oboru kucha�-�íšník.Ve 

školním roce 2003/2004 studovalo ve škole celkem 120 student�, z toho 100 student� v 

denním studiu. Jejím odlou�eným pracovišt�m je hotel Záme�ek v Mikulov�, který škola 

provozuje. Hotelová škola zajišuje také cateringové služby (v rozsahu do 400 osob). Ve 

spolupráci s Ú�adem práce B�eclav provádí Hotelová škola Mikulov rekvalifika�ní kurzy 

v oboru kucha�-�íšník. 

P�estože krajské m�sto Brno i bývalé okresní m�sto B�eclav jsou pom�rn� dob�e do-

pravn� dostupná místa a nabízejí širokou škálu studia na dalších r�znorodých školách, stát-

ních i soukromých, st�edních s maturitou nebo st�edních odborných u�ilištích bylo by dob-
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ré st�ední školy v regionu udržet. Bohužel Vyšší st�ední škola ani vysoká škola v regionu 

není, studium speciálních zem�d�lských obor� je však možno studovat na detašovaném 

pracovišti Zahradnické fakulty Mendlovy zem�d�lské a lesnické univerzity Brno v nedale-

ké Lednici. Tém�� všechny obory vysokých škol jsou uchaze��m o studium nabízeny 

v Brn�. 

 

4.1 Úrove� vd�lání  

Ze souboru 14 kraj� 	eské republiky se Jihomoravský kraj �adí na druhé místo dosažené 

úrovn� vzd�lání obyvatelstva za hlavní m�sto Prahu. P�i posledním S�ítání lidu, dom� a 

byt� v roce 2001, podíl osob, které dosáhly nejmén� st�edoškolského vzd�lání s maturitou, 

z obyvatelstva staršího 15 let, dosahoval v kraji 38,4 %. Celorepublikový pr�m�r byl 37,2 

%. Okres B�eclav byl však v ukazateli vzd�lání výrazn� pod pr�m�rem 	R a dosahoval 

hodnoty pouze 29,7 % (v roce 1991 to bylo pouze 22,5 %). I když v devadesátých letech 

úrove� vzd�lanosti obyvatelstva výrazn� roste, nadále pat�í okres B�eclav k region�m s 

nejmén� vzd�laným obyvatelstvem a sou�asn� k okres�m s vysokou mírou nezam�stna-

nosti. 

Tabulka (viz P�íloha I) dokládá, že v roce 2001, ze kterého jsou oficiální údaje o 

vzd�lanosti obyvatel Mikulovska, byla úrove� vzd�lanosti ješt� mnohem nep�ízniv�jší než 

uvedený negativní údaj za celý okres B�eclav. Míra vzd�lanosti v obcích mikroregionu je 

jedním z nejv�tších negativ území. 

Nejseriózn�jší informace o úrovni vzd�lání lze získat ze s�ítání lidu, dom� a byt�, 

které se konají v desetiletých intervalech . V období mezi posledními s�ítáními lidu,dom� 

a byt�, tedy mezi lety 1991 a 2001, došlo v mikroregionu ke snížení podílu osob se zá-

kladním vzd�láním o 12, 5%. P�es 40 % obyvatelstva staršího 15ti let se základním vzd�-

láním, m�ly v roce 2001 pouze 2 obce – Jevišovka a Nový P�erov, zatímco v roce 1991 to 

byly všechny obce s výjimkou Mikulova. Nejvýrazn�jší pokles podílu osob se základním 

vzd�láním m�žeme vid�t u obce Brod nad Dyjí a to o 18,7 % na hodnotu 35,7 % platnou 

v roce 2001. 

Podíl neúplného st�edního vzd�lání stoupl z 34,5 % na 39,8 % práv� na úkor základ-

ního vzd�lání. Rovn�ž p�ibylo lidí s úplným st�edoškolským a vysokoškolským vzd�lá-

ním.V roce 2001 m�lo úplné st�edoškolské vzd�lání 23 % a vysokoškolské vzd�lání 4,9 % 
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obyvatelstva. Nejvýrazn�jší zlepšení stupn� vzd�lanosti m�li obce B�ezí, Bavory, Drnho-

lec, Novosedly, Pavlov, Dolní V�stonice. Naopak nejh��e se jeví úrove� vzd�lání 

v Novém P�erov�, Jevišovce a Brodu nad Dyjí. Nejvyšší úrove� vzd�lání je pochopiteln� 

v Mikulov�, kde bylo v roce 2001 tém�� 8 % vysokoškolsky vzd�laných obyvatel. Podrob-

n�jší údaje o vzd�lanostní struktu�e jsou uvedeny v tabulce (viz P�íloha II).  

Pokud porovnávám rok 1991 s rokem 2001, pak vzd�lanost v mikroregionu za okre-

sem stále pon�kud zaostává. V úplném st�edním vzd�lání se rozdíl zmenšil z 1,8 procent-

ních bod� na 1,2 procentních bod� v roce 2001. Ve vysokoškolském vzd�lání mikroregion 

stále zaostává za okresem, rozdíl v roce 2001 �inil 0,4 %.  

 

Tab. 4. Míra vzd�lanosti obyvatel mikroregionu Mikulovsko za jednotlivé obce 

 (Zdroj SLDB 2001) 

Vzd�lání 

St�ední 

 
Území 
 
 

 
Rok Základní 

Neúplné Úplné 

Vysoko-
školské 

Mikroregion Miku-
lovsko 

2001 30,8 39,8 23 4,9 

Okres B�eclav 
 

2001 28,9 39,6 24,2 5,3 

Mikroregion Miku-
lovsko 

1991 43,3 34,5 16,7 4 

Okres B�eclav 1991 41,5 35,4 18,5 4,2 
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5 OB�ANSKÁ VYBAVENOST 

5.1 Zdravotnictví a sociální pé	e   

V sou�asné dob� zabezpe�uje ambulantní léka�skou pé�i pro obyvatele mikroregionu Mi-

kulovsko soustava privátních za�ízení. Po�et léka�� a po�et za�ízení jsou pom�rn� dosta�u-

jící, nedostatky jsou v kvalit� a druzích poskytované pé�e a lé�ebných nebo rehabilita�ních 

služeb, které nejsou dosud srovnatelné s vysp�lými zem�mi. Z pohledu léka�� jsou v mik-

roregionu shledávány nedostatky, jako je nap�íklad realizace kvalitní rehabilitace s vodo-

lé�bou, chyb�jící audio pracovišt�, odd�lené pracovišt� pediatra, pracovišt� pro endoskopii 

apod. 

Komplexní nabídku obor� zdravotní pé�e v�etn� pot�ebného technického zázemí je 

poskytována Domem zdraví Mikulov, s.r.o. Toto zdravotnické za�ízení je nejv�tším tohoto 

typu ve spádové oblasti širší než je mikroregion Mikulovsko. D�m zdraví Mikulov je 

umíst�n v budov� bývalé polikliniky a soust�e�uje lé�ebnou a preventivní pé�i pro celý 

region, problém však je ten, že kapacitn� pot�ebám území neposta�uje. 

Další nabídku obor� zdravotní pé�e v�etn� pot�ebného technického zázemí poskytuje 

v Mikulov� Zdravotní st�edisko Mikulov na ul. Piarist�. Sídlí zde již n�kolik let, ale v le-

tech 2003/2004 prošlo celkovou rekonstrukcí. 

Na celém území mikroregionu se nachází pouze t�i lékárny a to v Mikulov�, Dolních 

Dunajovicích a v Drnholci. 

Nemocni�ní pé�i poskytuje Nemocnice B�eclav, p. o. jejímž z�izovatelem je Jihomo-

ravský kraj. V bývalé nemocnici ve Valticích p�sobí soukromá zdravotnická spole�nost a 

jsou tam pouze infek�ní odd�lení a l�žkové za�ízení následné pé�e, které slouží pro celý 

okres B�eclav. 

Hygienická služba je zajišována státní organizací – Krajskou hygienickou stanicí 

Jihomoravského kraje, územní pracovišt� B�eclav, která sídlí v B�eclavi a provádí jak úko-

ly státní správy na úseku hygieny, tak služby léka�ské hygieny jako nap�íklad o�kování. 

V okrese B�eclav poskytuje své služby 15 sociálních za�ízení a ústav� sociální pé�e s 

celkovou kapacitou 661 míst, z toho se v mikroregionu Mikulovsko nacházelo jedno za�í-

zení pro d�ti - D�tský domov v Mikulov� s kapacitou 24 d�tí, o které se stará 13 zam�st-

nanc�. Za�ízení má právní subjektivitu a je z�izováno ministerstvem školství.  
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V Klentnici je umíst�n Ústav sociální pé�e pro mentáln� postižené dosp�lé. Jeho ka-

pacita je 117 obyvatel, pe�uje o n� asi 55 zam�stnanc� ústavu. Ústav je p�ísp�vkovou or-

ganizací Jihomoravského kraje. 

Od zá�í 2004 v Mikulov� funguje D�tský denní stacioná�. Jeho z�izovatelem je Ob-

�anské sdružení Biliculum se sídlem v Novosedlích (sdružení vzniklo v roce 2003 z inicia-

tivy rodi�� postižených d�tí). Za�ízení je ur�ené d�tem od t�í do osmnácti let a poskytuje 

komplexní pé�i, jako je individuální forma vzd�lávání, lé�ebná rehabilitace, muzikotera-

pie, hipoterapie, canisterapie a další. Denní pé�e je poskytována p�ibližn� patnácti d�tem 

s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. 

V Mikulov� byl v roce 2000 uveden do provozu d�m s pe�ovatelskou službou s 29 

bytovými jednotkami, jehož kapacita však nesta�í pokrýt všechny žádosti. Dalšími služ-

bami M�sta Mikulova v oblasti sociální pé�e jsou pe�ovatelské služby. Tyto služby využí-

vá zhruba 90 ob�an� . Od roku 1993 provozuje m�sto Mikulov rovn�ž azylový d�m s 

kapacitou 13 míst, z nichž 11 je pro muže a 2 pro ženy v tísni.  

V ostatních obcích mikroregionu jsou sociální služby senior�m nebo sociáln� posti-

ženým ob�an�m poskytovány ve velmi omezené mí�e – v Novosedlech se v roce 2004 za-

�al budovat Klub senior�, v Drnholci je Klub d�chodc� v Klentnici je obcí zajišt�na mož-

nost stravování nebo i roznáška ob�d� lidem v d�chodovém v�ku, v Dobrém Poli je pro 

zájemce, p�edevším d�chodce a osamocené ob�any, zajišt�na dovážka ob�da.  

 

5.2 Sportovní za�ízení 

V celém mikroregionu Mikulovsko je nedostatek vhodných sportovních za�ízení pro pro-

vozování sportovní �innosti na všech jeho úrovních, a rekrea�ních, nebo výkonnostních �i 

vrcholových. Jedním z problém� je zna�ná zanedbanost a nevyhovující technický stav ob-

jekt� sportovních za�ízeních. Nejv�tší nedostatky jsou asi  v po�tu krytých plaveckých 

bazén�, sportovních hal, h�iš a za�ízení pro netradi�ní sporty. 

Naopak pozitivn� se u sportovních aktivit v mikroregionu projevil zejména soukro-

mý sektor, který se ale soust�e�uje spíše na provozování fitcenter. Obce a instituce ve�ejné 

správy by mohli hledat možnosti vzájemné spolupráci s neziskovým sektorem i podnika-

telskou sférou tak, aby zajistili údržbu a modernizaci stávajících sportoviš a budováním  
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nových sportoviš umožnili širokým skupinám obyvatel svých území finan�n� dostupné 

sportovní vyžití. 

Dalším problémem sportu je nedostatek kvalifikovaných a zapálených trenér� , p�e-

devším pro práci s d�tmi a mladými sportovci. S tímto problémem se potýká i sportování 

na školách. 

Nejp�ízniv�jší situace v mikroregionu z hlediska po�tu sportovních oddíl� a klub� a 

sportovních za�ízení je pochopiteln� v Mikulov�. V rámci TJ Pálava p�sobí oddíly stolního 

tenisu, volejbalu, basketbalu, kulturistiky, šach�. V Mikulov� rovn�ž p�sobí fotbalový 

klub FC Pálava. Sportovní infrastruktura Mikulova prošla za posledních deset let pozitiv-

ním vývojem. Místní obyvatelé i turisti asi nejvíce ocení nov� zrekonstruované koupališt� 

s letním provozem, které bylo �adu let uzav�eno.Ve m�st� je n�kolik dalších sportoviš 

jako nap�., krytá sportovní hala TJ Pálava, fotbalová h�išt�, tenisové kurty pod m�stskými 

hradbami, nebo volejbalové h�išt�. 

Sou�ástí všech škol jsou t�locvi�ny - p�i ZŠ Hrani�á��, p�i gymnáziu, ve škole na 

Pavlovské ulici i na Valtické ulici, která je možné využívat i pro sportování ve�ejnosti v 

mimoškolních �asech.Ve m�st� je krytý plavecký bazén a další h�išt� pro mí�ové sporty a 

tenis s odpovídajícím moderním zázemím.  

Výraznou p�edností mikroregionu je jeho velký potenciál v oblasti cestovního ruchu, 

zejména bohaté kulturní a p�írodní hodnoty p�ímo vybízejí k turistice. Jenom v samotném 

Mikulov� i jeho okolí je vyzna�eno n�kolik turistických a nau�ných tras, které slouží k 

orientaci i pou�ení p�ších turist�, a sm��ují na Svatý kope�ek nebo dále na  Pálavu. 

 

5.3 Obchodí sí
  

Po roce 1989 se za�ali pom�rn� dynamicky rozvíjet obchod a služby, jak v rámci 	eské 

republiky, tak pochopiteln� i v jednotlivých regionech v�etn� mikroregionu Mikulovska. 

Obchod a služby se rozvíjejí p�evážn� ve spádových obcích, zejména v Mikulov�, které 

t�ží ze svého historického postavení hospodá�ského centra oblasti.  

Rozvíjejí se však i jednotlivé obce, které se snaží využít atraktivity území zejména 

v oblasti cestovního ruchu, p�íkladem mohou být Pasohlávky. V �ad� obcí však existují 

pouze stravovací za�ízení a malá prodejna.  
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Nespornou výhodou je dobrá dostupnost Mikulova z jednotlivých obcí mikroregio-

nu, kde je rozsáhlá nabídka pot�ebných služeb a rovn�ž okresní m�sto B�eclav je dob�e 

dostupné. Z výše nazna�eného d�vodu nebude pot�eba v jednotlivých obcích budovat 

služby vyšší kategorie, ale bude t�eba zajistit alespo� základní služby spo�ívající v nákupu 

základních potravin i v nejmenších obcích. Rozvoj služeb je d�ležitý i z pohledu atraktivi-

ty území a je jedním z faktor� pro migraci obyvatel do dané oblasti. 

 

5.4 Služby  

• Ve�ejná knihovna je ve všech obcích, ve t�inácti obcích je možné v knihovnách 

využívat internet. 

• Poštovní služby jsou dostupné krom� Bavor a Klentnice ve všech ostatních obcích 

mikroregionu 

• Pen�žní ústavy jsou soust�ed�ny v Mikulov�, kde mají své pobo�ky 	eská spo�i-

telna a.s. a  Komer�ní banka a.s., které poskytují b�žné bankovní služby v�etn� 

sm�nárny a bankomat�.Bankomat 	SOB je umíst�n v supermarketu Billa rovn�ž 

v Mikulov�.  

• Pracovišt� policie jsou umíst�na v Mikulov�, Horních V�stonicích a B�ezí 

 

Další rozvoj služeb bude záviset od ekonomické úrovn� obyvatel jednotlivých obcí, ale 

také na schopnosti využití turistického potenciálu celého mikroregionu. 

 

5.5 Správa a �ízení  

Každá obec mikroregionu má obecní ú�ad, zastupitelstvo a starostu. P�enesenou p�sobnost 

obce s rozší�enou p�sobností  vykonává m�sto Mikulov a do jeho správního obvodu jsou 

za�azeny všechny obce mikroregionu Mikulovsko a dalších devatenáct obcí vn� území 

mikroregionu. Každá ze samosprávných obcí mikroregionu v sou�asnosti vykonává na 

obecním ú�ad� p�enesenou p�sobnost státní správy. M�stský ú�ad v Mikulov� je pov��e-

ným obecním ú�adem pro všechny obce mikroregionu. V Dolních Dunajovicích, Drnholci 
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a Dolních V�stonicích je navíc matri�ní ú�ad i pro n�které okolní obce. Pro obec Nový 

P�erov je matrika v obci Novosedly. Stavební ú�ad pro mikroregion je v Mikulov� a pro 

obce Drnholec, Brod nad Dyjí, Jevišovka, Novosedly a Nový P�erov je na Obecním ú�ad� 

v Drnholci. 

 

Správa mikroregionu  

Mikroregion Mikulovsko má tyto orgány: 

- valná hromada 

- p�edseda mikroregionu: Josef Pavlík, starosta B�ezí  

- místop�edsedové: Petr Žlutava, starosta Bavor a Eduard Kulhavý, starosta Mikulova 

- revizní skupina: Marie Bílková, starostka Perné a Michal Vago starosta  Jevišovky 

- tajemník: Marcela Effenbergerová 

- sídlo: B�ezí, Hlavní 113, PS	 691 81 

 

Sdružení obcí bylo založeno na setkání starost� dne 4. února 2000 a dne 15. února 

2000 bylo zaregistrováno jako právnická osoba na Okresním ú�ad� B�eclav. Zakládajícími 

�leny sdružení bylo 10 obcí - Bavory, B�ezí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Jevišovka, 

Klentnice, Milovice, Nový P�erov, Pavlov a Perná. V �íjnu téhož roku p�istoupily do sdru-

žení obce Drnholec, Dolní V�stonice a m�sto Mikulov, 1. ledna roku 200l obce Novosedly 

a Sedlec, 15. �ervna 2001 obec Brod nad Dyjí a 21. b�ezna 2002 obec Horní V�stonice.[5]  

V roce 2005 se k Dobrovolnému svazku obcí Mikulovsko p�i�lenily Pasohlávky, kte-

ré jsou zárove� sou�ástí mikroregionu 	istá Jihlava.V sou�asné dob� (duben 2006) má 

sdružení obcí 18 �len�. 

5.6 Hospoda�ení mikroregionu  

	innost DSO Mikulovsko je financovaná z finan�ních prost�edk�, které tvo�í: 

1) P�ijaté dotace obcí- �lenské p�ísp�vky 

2) P�íjmy z poskytovaných služeb a výrobk� 
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3) Dotace a dary fyzických a právnických osob  

 

	lenské p�ísp�vky jsou stanoveny ve výši 20 K�,- na ob�ana. Navrhovaná výše �len-

ského p�ísp�vku pro následující rok, tedy 2007, je stanovena op�t na 20 K�,- na osobu a je 

schvalovaná valnou hromadou. Návrh rozpo�tu pro rok 2007 dosud nebyl zpracován. 

5.6.1 P�ehled p�íjm� a výdaj�  

Usnesením shromážd�ní starost� DSO Mikulovsko z dubna 2006 byl schválen Záv�re�ný 

ú�et DSO Mikulovsko ke dni 31.12.2005. 

 

Rozpo	et DSO Mikulovsko k 31.12.2005 – P�íjmy  

Tab. 5. Rozpo�et DSO Mikulovsko na rok 2005- p�íjmy (Zdroj Záv�re�ný ú�et DSO Miku-

lovsko 2005) 

Legenda Položka Schválený 
rozpo�et 

Pln�ní 

P�ebytek hospoda�ení r.2004 8115 221 600,00 221 611,26 
Neinv.p�ijaté dotace od obcí – �lenské p�ísp�vky 4121 412 100,00 412 125,00 
Neinv.p�ijaté dotace od obcí – propagace 4121 40 000,00 40 000,00 
P�íjmy z poskytování služeb a výrobk� 2111 180 000,00 179 855,00 
P�íjmy z poskytování služeb a výrobk� – pohl. roku 
2002+2003 

2111 7 000,00 0,00 

P�íjmy z úroku v bance 2141 200,00 174,93 
Neinv.p�ijaté dotace od DSO- 	istá Jihlava – Regiontour 4129 63 500,00 63 514,40 
Neinv.p�ijaté dotace od samospráv – JM kraj-PRV- Poradce 4122 50 000,00 50 000,00 
Neinv.p�ijaté dotace od samospráv – JM kraj-Rozvoj šetr.tur. 4122 200 000,00 200 000,00 
Neinv.p�ijaté dotace od samospráv – JM kraj-Projekt. manažer 4122 49 000,00 49 000,00 
Ostatní investi�ní dotace p�ijaté ze SR-PP prázdninový d�m 4216 170 000,00 170 000,00 
Ostatní investi�ní  p�íjmy jinde neza�azené – podíl na financ.  3129 147 000,00 147 000,00 
Ostatní investi�ní  p�íjmy jinde neza�azené – jistina  3129 170 000,00 170 000,00 
Celkem rozpo	tové p�íjmy  1 710 400,00 1 703 280,59 
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Rozpo	et DSO Mikulovsko k 31.12.2005 – Výdaje  

Tab. 6. Rozpo�et DSO Mikulovsko na rok 2005- Výdaje (Záv�re�ný ú�et DSO Mikulovsko 

2005) 

Legenda Položka Schválený 
rozpo�et 

Pln�ní 

Knihy,tisk 5136 500,00 397,00 
Drobný hm. inv. a neinv.majetek 5137 0,00 0,00 
Drobný hm. inv. a neinv.majetek- informa�ní tabule 5137 70 000,00 70 000,00 
DHNM- HW 5137 40 000,00 39 998,00 
DHNM-tiskárna 5737 0,00 0,00 
Nákup materiálu 5139 20 000,00 19 999,50 
Služby pošt 5161 5 000,00 4 938,00 
Služby pen�žních ústav� 5163 4 000,00 3 921,00 
Konzulta�ní, poradenské a právní služby 5166 13 000,00 12 792,50 
Služby školení a vzd�lávání 5167 3 000,00 2 600,00 
Opravy a udržování 5171 1 500,00 1 309,00 
Služby zpracování dat- internetové prezentace 5168 7 000,00 6 902,10 
Služby zpracování dat- ostatní 5168 2 500,00 2 274,00 
Služby zpracování dat- údržba ú�et.softw. 5171 5 000,00 3 257,50 
Nákup služeb-úplata tajemník a manažer DSO 5169 244 000,00 243 250,00 
Nákup služeb-úplata tajemník a manažer DSO 5169 10 000,00 10 000,00 
Nákup služeb-úplata tajemník a manažer DSO 5169 49 000,00 49 000,00 
Nákup služeb-cestovné 5169 47 000,00 47 423,00 
Nákup služeb-ú�etní audit 5169 15 000,00 14 875,00 
Nákup služeb- ostatní služby 5169 24 500,00 26 261,56 
Nákup služeb-REGION TOUR 5169 109 000,00 109 024,10 
Nákup služeb- tiskovina – kulturní kalendá� 5169 35 000,00 35 000,00 
Nákup služeb- Rozvoj šetrné turistiky 5169 130 000,00 130 000,00 
Nákup služeb- Rozvoj šetrné turistiky 5169 223 000,00 223 000,00 
Programové vybavení 5172 14 500,00 14 399,00 
Neinv.dot.ob�.sdruž. 5222 55 000,00 55 000,00 
Pohošt�ní 5175 3 500,00 3 167,50 
Odm�na statutárnímu zástupci v� dvodu DPFO 5023  12 500,00 12 500,00 
Ostatní nákup- studie, projekt 6119 170 000,00 170 000,00 
Ostatní nákup- studie, projekt 6119 147 000,00 147 000,10 
Rozpo�tová rezerva investi�ní-ú�elová 6901 170 000,00 0,00 
Rozpo�tová rezerva neinvesti�ní 5901 79 900,00 0,00 
Celkem rozpo	tové výdaje  1 710 400,00 1 458 288,86 
 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 42 
 

Záv�re	ný ú	et DSO Mikulovsko k 31.12.2005 – p�íjmy a výdaje 

Tab. 7. Rozpo�et DSO Mikulovsko na rok 2005- p�íjmy a výdaje (Zdroj Záv�re�ný ú�et 

DSO Mikulovsko) 

 Schválený 
rozpo�et 

Pln�ní 

P�íjmy celkem 1 710 400,00 1 703 280,59 
Výdaje celkem 1 710 400,00 1 458 288,86 
Rozdíl p�íjm� a výdaj�  244 991,73 
  

DSO Mikulovsko hospoda�ilo v roce 2005  s p�ebytkem 244 991,73 K�,- který byl 

p�eveden (položka 8115) do rozpo�tu na rok 2006. Mikroregion Mikulovsko �erpal v roce 

2005 dotaci poskytnutou Jihomoravským krajem ve výši 299 000 K�,-. Tato dotace byla 

poskytnuta zejména na projekt Rozvoj šetrné turistiky. Další významnou položkou roz-

po�tu na p�íjmové stran�, mimo �lenských p�ísp�vk�, byly p�íjmy za reklamu, získané 

z reklamních ploch v Katalogu cestovního ruchu vydaného mikroregionem Mikulovsko a 

to ve výši 179 855 K�,-. 
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6 ANALÝZA  HOSPODÁ�SKÉHO VÝVOJE  

Okres B�eclav, jehož sou�ástí je Mikulovsko, je dlouhodob� �azen mezi hospodá�sky slabé 

okresy. Jak ale vyplývá z úrovn� nezam�stnanosti, z nízké da�ové výt�žnosti, vlivem útlu-

mu n�kdejších významných zejména strojírenských podnik�, je stav ekonomiky mikrore-

gionu ješt� pod pr�m�rem okresu. P�í�iny této situace jsou odrazem nízké efektivnosti, 

produktivity práce, neschopnosti inovovat produkci, nízké konkurenceschopnosti. 

P�stování vinné révy a produkce rozmanitých vín jsou nejtypi�t�jšími znaky zem�-

d�lské výroby mikulovského regionu. Zem�d�lská produkce p�edstavovala i p�es ur�itý 

rozvoj industriální a �emeslné produkce základ ekonomiky regionu za�átkem 20. století. 

Vedle chovu dobytka se rovn�ž chovala dr�bež, zejména v rybni�ních územích, jako na-

p�íklad v Sedleci. Produkce m�la odbytišt� zejména ve Vídni, ale po vzniku 	eskosloven-

ské republiky byly tyto vazby p�erušeny a obchod se p�eorientoval zejména na Brno. 

Po roce 1948 byly soukromé podniky a majetky živnostník� zestátn�ny a byly bu� 

zlikvidovány nebo z nich byly vytvo�eny nové státní podniky. 

Po roce 1989, kdy došlo ke zm�n� socialistického spole�enského systému na demo-

kratický systém s tržním hospodá�stvím, nastaly zásadní zm�ny vlastnických pom�r� v 

podnicích, došlo ke zm�nám struktury jednotlivých obor� a zvýšení po�tu podnikatelských 

subjekt� v jednotlivých oborech a p�esunu pracovních p�íležitostí zejména do oboru služeb 

a obchodu. 

Poloha Mikulovska, zem�d�lská a pr�myslová tradice, kvalifikace obyvatelstva a 

stupe� podnikatelské aktivity tvo�í základ reálného vzestupu ekonomické prosperity mik-

roregionu.  

 

6.1 Trh práce   

6.1.1 Ekonomická aktivita  

Z údaj� ze SLDB v roce 2001 vyjížd�lo za prací z obcí mikroregionu asi 3 848 lidí, což je 

38 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, p�ibližn� stejná �ást lidí našla práci v míst� byd-

lišt�.V porovnání s okresem B�eclav je vyjíž�ka osob za prací v mikroregionu nižší, rozdíl 

�inil 9,1 % (vyjíž�ka v okrese �inila 47,1 %). Nej�ast�ji vyjíždí lidé do Mikulova, Brna, 
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B�eclavi a Hustope�í. Vyšší než 70 % vyjíž�ku nevykazovala v roce 2001 žádná obec. 

P�esn� 60 % vyjížd�jících obyvatel za prací vykazovaly obce Horní V�stonice a B�ezí. 

Další obce s nejv�tší po�tem vyjížd�jících za prací jsou Bavory (59 %), Dobré Pole (58 %) 

a Nový P�erov (53 %). Naopak mimo svou obec nejmén� osob vyjížd�lo za prací 

z Mikulova (22 %). 

V�tšina vyjížd�jících používá jako dopravní prost�edek do zam�stnání autobus, po-

tom vlak, nejmén� osobní automobil . Potvrzuje se, že i dobrá dopravní dostupnost má 

p�íznivý dopad na zam�stnanost. Malý po�et pracovních míst v obcích mikroregionu nega-

tivn� ovliv�uje p�íjmovou složku obecních rozpo�t� a tedy i možnosti jejich rozvoje.  

    Tab. 8. Po�et ekonomicky aktivních obyvatel a objem vyjížd�k za prací 

    (Zdroj ÚP B�eclav 2001) 

 
Obec 
 

Po�et eko-
nom.aktiv. 
obyvatel 

Pracující 
v obci 

Vyjíždí za prací 
mimo obec 

Po�et vyjížd�jících 
za prací 

z ekon.aktiv.obyv. 
v % 

Bavory 226 34 134 59 
Brod nad Dyjí 228 56 96 42 
B�ezí 811 158 483 60 
Dobré Pole 192 35 112 58 
Dolní Dunajovice 867 223 381 44 
Drnholec 894 254 362 40 
Dolní V�stonice 173 31 80 47 
Horní V�stonice 219 25 131 60 
Jevišovka 238 44 115 48 
Klentnice 257 33 125 49 
Mikulov 4077 1772 907 22 
Milovice 255 86 127 50 
Novosedly 600 192 231 39 
Nový P�erov 140 11 74 53 
Pavlov 281 55 93 33 
Perná 379 48 192 51 
Sedlec 395 80 205 52 
Pasohlávky 358 67 190 53 

 

6.1.2 Nezam�stnanost 

Mikroregion Mikulovsko je p�evážn� zem�d�lskou oblastí a tento faktor ovliv�uje situaci 

na trhu práce. Mikulovsko vykazuje v rámci okresu B�eclav nejvyšší míru nezam�stnanos-

ti. K datu 1.3.2006 �inila míra nezam�stnanosti 15,86% (což v absolutním po�tu p�edsta-

vuje 1623 uchaze�� o zam�stnání) a k datu 31.12.2005 pak 15,46% - 1582 uchaze�� o za-

m�stnání (po�et ekonomicky aktivních obyvatel je 10232). Mezi obce s nejvyšší mírou 
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nezam�stnanosti v regionu pat�í tradi�n� Jevišovka (míra nezam�stnanosti v prosinci 2005 

�inila 25,21%), Nový P�erov (23,57%) a Horní V�stonice (20,09%). Hlavním d�vodem tak 

vysoké míry nezam�stnanosti je velmi špatná dopravní obslužnost a absence v�tšího za-

m�stnavatele v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 2– Mikulovsko podle míry nezam�stnanosti (Zdroj ÚP B�eclav 2005) 

 

Tuto nep�íznivou situaci by mohla zvrátit k lepšímu nap�íklad vznikající pr�myslová 

zóna Mikulov, kde by mohli najít p�sobišt� zahrani�ní investo�i. N�kte�í již v této pr�mys-

lové zón� p�sobí, nap�. firma Gebauer a Griller Kabeltechnik, zabývající se výrobou kabe-

l� pro spojovací techniku, která zde významným zp�sobem rozši�uje provozy a st�huje 

podstatnou �ást výroby z Rakouska práv� do Mikulova. Dalším podnikem s rostoucím roz-

vojem výroby je firma Frigoprima, s.r.o., která se zabývá výrobou mražené zeleniny a ryb, 

a firma Technologická za�ízení Zlín, s.r.o., závod SMP Mikulov. Z dalších významných 

podnik� mikulovské oblasti lze jmenovat Víno Mikulov, a.s., Víno Marcin�ák, s.r.o., které 

pat�í k velkým producent�m vína. Významným zam�stnavatelem je také Jednota s.d. Mi-

kulov nebo firmy v Novosedlech – HTS, s.r.o., Avia, a.s., a Wienerberger cihlá�ský pr�-

mysl, a.s. 

Mikulov

Mikulovsko
podle míry nezam�stnanosti

20 ,1  až 25 ,3   (2)
17 ,7  až 20 ,1   (3)
15 ,4  až 17 ,7   (4)
12 ,8  až 15 ,4   (4)
10 ,5  až 12 ,8   (4)
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Také s transformací státních statk� ztratilo zam�stnání mnoho lidí. Vzhledem k vel-

mi pomalé obnov� zem�d�lské produkce p�evážná �ást t�chto lidí z�stává v evidenci ÚP a 

vzhledem k blízkosti státní hranice s Rakouskem pracují �asto „na �erno“ v Rakousku.     

Podrobný p�ehled vývoje míry nezam�stnanosti v mikroregionu a srovnání v rámci 

okresu, kraje a republiky dokládají následující tabulka a graf. 

 

  Tab. 9. P�ehled míry nezam�stnanosti v % v období od 31.12. 2001  do 31.12 .2005 

  (Zdroj ÚP B�eclav 2006) 

 
míra nezam�stnanosti (v %) 

 
Obec 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Bavory  14,2 13,3 10,2 9,7 12,8 
Brod nad Dyjí 13,7 15,7 12,7 14,5 10,5 
B�ezí  11,6 12,6 12,5 12,8 12 
Dobré Pole 18,2 21,9 18,8 22,9 18,8 
Dolní Dunajovice 12,7 14,6 12 12,6 13,5 
Drnholec 16,7 20,6 18,3 17,2 17,7 
Dolní V�stonice 12,7 16,8 12,7 13,3 13,3 
Horní V�stonice 14,8 19 16 15,1 20 
Jevišovka  21,4 24,9 29,8 23,5 25,2 
Klentnice 11,8 12,2 12,5 10,1 12,1 
Mikulov 14,9 15,8 15,8 16,7 15,7 
Milovice 12,2 19,2 17,7 12,2 11,4 
Novosedly 14,8 20,6 14 12,8 13,5 
Nový P�erov 23,8 23 24,3 20 23,6 
Pavlov 16,8 15,1 15 17,8 16,7 
Perná 18 20,2 20,3 19,8 17,9 
Sedlec 14,2 17,7 15,7 16,2 15,4 
Pasohlávky 14,3 20 17,9 16,2 16,9 
Mikroregion 14,1 15,9 15 15,7 15,5 
Okres B�eclav 10,4 11,8 11,7 11,9 11,1 
Jihomoravský  kraj 9,1 11,6 11,5 11,6 9,7 
�R 8,9 9,8 10,3 10,3 8,3 
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Srovnání míry nezamestnanosti
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  Graf 3- Vývoj míry nezam�stnanosti v mikroregionu Mikulovsko (Zdroj ÚP B�eclav) 

 

Nejen v mikroregionu, ale i v okresním, krajském a republikovém rozm�ru je neza-

m�stnanost u žen z mnoha p�í�in výrazn� v�tším problémem než u muž�, což dokazují jak 

dlouhodobé statistické údaje ÚP, tak i pon�kud p�ízniv�jší údaje z posledního období. K 

31.3. 2006 bylo evidováno na ÚP 770 žen z celkového po�tu 1623 nezam�stnaných osob. 

Grafické porovnání nezam�stnaných podle pohlaví znázor�uje následující graf. 

 

Porovnání nezam�stnaných podle pohlaví k 
31.3.2006 

56%

44%

Muži Ženy
 

    Graf 4- Porovnání nezam�stnaných podle pohlaví ( Zdroj Ú�ad práce B�eclav 2006) 
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 Velmi složitá situace je zejména u mladých žen, vracejících se do pracovního pom�-

ru po mate�ské dovolené a u žen, které pe�ují o d�ti samostatn�. Ženy v mikroregionu Mi-

kulovsko jsou z pohledu celkové nezam�stnanosti ve složit�jší situaci oproti pr�m�ru okre-

su.V roce 2005 byla nejvyšší nezam�stnanost žen v obcích Horní V�stonice, Jevišovka  a 

Bavory.  

Ob�ané se zdravotním omezením, se zm�n�nou pracovní schopností, p�ípadn� se 

zm�n�nou pracovní schopností s t�žším zdravotním postižením pat�í trvale ke skupin� 

uchaze�� o zam�stnání, kte�í jen velmi obtížn� nacházejí zam�stnání. 

Ob�ané se zm�n�nou pracovní schopností tvo�ili v roce 2005 asi 16 % z celkového 

po�tu uchaze�� o zam�stnání. Pomoc p�i �ešení zam�stnanosti ob�an� se zm�n�nou pra-

covní schopností sehrávají tzv.chrán�né dílny a chrán�ná pracovišt�. Na okrese B�eclav 

provozují však svoji �innost pouze 2 chrán�né dílny a 2 chrán�ná pracovišt�, kde nyní pra-

cuje celkem 18 zam�stnanc� se zm�n�nou pracovní schopností (v roce 2000 to bylo 38 

zam�stnanc�). V mikroregionu taková pracovišt� bohužel nejsou v�bec. 

 

Podíl osob se ZPS a absolvent� na celkovém 
po�tu nezam�stnaných k 31.3.2005

35%

16%

49% Mladí lidé do 29 let

Ob�ané se ZPS

Ostatní nezam�stnaní

 

    Graf 5- Podíl osob se ZPS a absolvent� na celkovém po�tu nezam�stnaných  

     k 31.3. 2005 (Zdroj ÚP B�eclav) 

 

Nezam�stnanost mladých lidí, absolvent� škol, je závažným problémem mikroregio-

nu i celého okresu. Problém jejich umíst�ní každoro�n� vrcholí v m�síci zá�í, kdy se regis-
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trují i uchaze�i po svých posledních prázdninách. Tento stav je dlouhodobý a místní trh 

práce nemá schopnost tyto lidi bez praxe zam�stnat. 

Znepokojující je pak následný trend, kdy mladí vzd�laní lidé odcházejí za pracovní-

mi p�íležitostmi do zahrani�í „na�erno“ nebo zam�stnání po ur�ité dob� p�estanou hledat a 

spoléhají na sociální sí.  

V roce 2005 byl podíl mladých lidí ve v�ku do 29 let 35,4 % na celkovém po�tu ne-

zam�stnaných.Ú�ad práce poskytuje finan�ní p�ísp�vek na mzdu absolvent�m pro zam�st-

navatele, kte�í uzav�eli pracovní pom�r s absolventem školy nebo mladistvím a umožnili 

mu tak získat praktické i teoretické znalosti a zkušenosti pot�ebné pro �ádné a trvalé zapo-

jení do pracovního pom�ru. 

Podle ÚP je možné v �ešeném území identifikovat ješt� další problémové skupiny: 

uchaze�i o zam�stnání starší 50-ti let v�ku, osoby propušt�né z výkonu trestu atd. 

6.2 Hospodá�ství 

6.2.1 Podnikatelské aktivity 

Jak jsem již uvedl, Mikulovsko je p�edevším zem�d�lská oblast a struktura hospodá�ství je 

tedy výrazn� ovlivn�na p�írodními podmínkami ale i historickým vývojem.V pr�b�hu de-

vadesátých let prošla ekonomika mikroregionu transforma�ními prom�nami, ostatn� jako 

celá 	eská republika. Tyto prom�ny byly spojeny p�edevším s privatizací a také s restruk-

turalizací hospodá�ství, což m�lo negativní dopad na n�které ekonomické subjekty, na dru-

hé stran� s rozvojem soukromého podnikání za�ala vznikat �ada malých a st�edních firem, 

p�edevším ve službách, v pr�myslu a ve stavebnictví. 

Jedním z dostupných zdroj� dat o po�tu firem a zam�stnanc� v jednotlivých obcích 

je 	eský statistický ú�ad. Z tohoto zdroje nelze o každé firm� zjistit zda podniká nebo zda 

už ukon�ila �innost, �ili údaje o po�tu skute�n� podnikajících subjekt�. M�žeme však zís-

kat informace o struktu�e p�evažující ekonomické �innosti v mikroregionu. 

Podle 	eského statistického ú�adu p�sobilo v mikroregionu Mikulovsko k 

31.12.2004 asi 4 377 podnikatelských subjekt�, z toho 2 818 OSV	 osob a 1559 právnic-

kých osob. Podrobn�jší údaje jsou uvedeny v tabulce (viz. P�íloha III ). 
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Pokud se podíváme na právní formy ve struktu�e podnikatelských subjekt�, p�evlá-

dají u právnických osob obchodní spole�nosti, zejména spole�nosti s ru�ením omezeným. 

Akciových spole�ností je v mikroregionu celkem 17, z toho nejvíce samoz�ejm� 

v Mikulov� a to jedenáct, dv� jsou v Dolních Dunajovicích a po jedné v Drnholci, Dolních 

V�stonicích, Perné, Pasohlávkách a v Novosedlech. Podrobn�jší údaje jsou uvedeny 

v tabulce (viz. P�íloha IV). 

Pokud budeme hodnotit strukturu podnikatelských subjekt� podle jejich ekonomické 

�innosti, výrazné postavení zaujímají u soukromých podnikatel� �innosti spojené se zem�-

d�lstvím, �innosti obchodní, pr�myslové a služby. Podrobn�jší grafický p�ehled podává 

tabulka a graf (viz P�íloha V a VI). 

Nejv�tší dynamiku r�stu vykazují malé a st�edn� velké podniky, které vytvá�ejí nové 

pracovní místa, omezují závislost n�kterých lokalit na velkém zam�stnavateli. Rozvoj 

t�chto podnik� p�ispívá k vytvá�ení podnikatelského prost�edí, které zvyšuje atraktivitu 

dané oblasti pro investory a tím p�ispívá k jejímu rozvoji. K tomuto procesu mohou pozi-

tivn� p�ispívat i samotné obce by jen nep�ímo. D�ležitý je p�ístup obcí k vytvá�ení pod-

mínek pro podnikání, nap�.p�ípravou technické infrastruktury, marketingovými �innostmi, 

poradenstvím apod. 

6.3 Pr�mysl a stavebnictví  

Pr�myslová výroba se zam��ením na zpracování potravin a strojírenství, stavební �innost, 

obchod a aktivity a služby související zejména s cestovním ruchem jsou soust�ed�ny v p�e-

vážné mí�e v Mikulov� a dále pak nap�íklad v Novosedlích, Bavorech, Dobrém Poli, Dr-

nholci a Milovicích. 

Ubytovací kapacity a restaura�ní za�ízení jsou umíst�ny prakticky ve všech obcích 

území, op�t nejv�tší kapacity má m�sto Mikulov. 

I p�es výrazný útlum strojírenské produkce, zp�sobený zejména vývojem ve Strojír-

nách masného pr�myslu se i další rozvoj pr�myslu a r�stu rozhodujícího podílu celkové 

ekonomiky,  p�edpokládá op�t v Mikulov�. 

Významným, prosperujícím ekonomickým subjektem mikroregionu je cihlá�ská vý-

roba firmy Wienerberger a.s. v Novosedlích, významným strojírenským subjektem je i v 
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této obci sídlící firma AVIA, a.s.- výroba autodíl� nebo firma HTS, vyráb�jící chladící 

systémy. 

 

Významné podniky mikroregionu Mikulovsko 

 

AZ Klima s.r.o., Milovice – kategorie 151-200 zam�stnanc� 

Firma AZ Klima s.r.o. byla založena v �íjnu 1992 a v pr�b�hu své dosavadní existence 

dosáhla po�tu 160 zam�stnanc� a bezmála 510 mil. K� ro�ního obratu. Spole�nost p�sobí 

na celém území 	eské Republiky. Má sídlo v Brn�, výrobní závod v Milovicích a obchod-

ní kancelá�e potom v Karviné, Praze a Zlín�.  

Spole�nost zajišuje technické za�ízení budov a provádí komplexní dodávku vzdu-

chotechniky a chladící techniky do staveb, které slouží administrativ�, obchodu, výrob�, 

zdravotnictví, stravování, kultu�e a sportu. Firma zpracovává projektovou dokumentaci, 

vypracovává položkové rozpo�ty a realizuje montáže. Dále zajišuje záru�ní i pozáru�ní 

servisní službu. 

 

Technologická za�ízení Zlín s.r.o., Mikulov – kategorie 100 -150 zam�stnanc� 

Po zm�nách v listopadu 1989 prob�hl privatiza�ní proces. V roce 1999 p�ebírá podnik za-

hrani�ní majitel. Firma je za�len�na pod Technologická za�ízení Zlín spol. s r. o. Tyto 

zm�ny p�inesly i zavedení nové výroby z ušlechtilých ocelí a z ocelí klasických s velkými 

nároky na úrove� zpracování. Z d�vodu oživení výroby firmy nahrazuje p�vodní produkci 

výroba sou�ástí a strojního za�ízení ke složitým výrobním linkám ur�ených v p�evážné 

mí�e k vývozu do celého sv�ta.  

V druhém �tvrtletí roku 2001 se díky zájmu dlouholetých zákazník� inovuje a oživu-

je výroba masného za�ízení, jenž je p�izp�sobena nejen novým normám, ale i novým, mo-

derním výrobním technologiím.  
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AVIA- Strojírna a.s. , Novosedly – kategorie 100-150 zam�stnanc� 

Podnik je jedním z nejvýznamn�jších zam�stnavatel� v mikroregionu. Spole�nost se zabý-

vá výrobou motorových a jiných dopravních prost�edk� v�etn� nástaveb nákladních auto-

mobil�, náhradních díl� a pracovních stroj�, opravou silni�ních vozidel, výrobou karoserií, 

opravami karoserií, povrchovými úpravami a sva�ováním kov� a dalších materiál�, silni�ní 

motorovou dopravou nákladní (nákladní vnitrostátní silni�ní motorová doprava), výrobou 

stroj� a za�ízení pro všeobecné ú�ely.  

 

Frigoprima s.r.o. , Mikulov – kategorie 50-99 zam�stnanc� 

Frigoprima s.r.o. Mikulov je rodinnou firmou a má dv� provozovny se specializací: 

mrazírna, nejv�tší zpracovatel mo�ských ryb a filé v 	R a výrobna, zpracování zeleniny a 

lah�dek. 

Historie za�íná otev�ením prodejny zmrazených výrobk� a zboží k 1. 6. 1991 a vý-

kupem višní a merun�k v roce 1992 ve výši 200 tun pro mrazírenské zpracování. Velkoob-

chodní �innost se zmrazeným zbožím byla z provizorního skladu zahájena 1. 11. 1991 

a po výstavb� mrazírenského skladu s výrobním provozem z definitivního skladu od 16. 9. 

1992. V letech 1993–1994 se dále rozvíjí velkoobchodní �innost v Mikulov�. Meziro�ní 

nár�sty výroby dosahují 50 % a tržby �iní 120 mil. K�. V letech 1998–2000 po stabilizaci 

sortimentu výroby a spolupráce s obchodními partnery dosahuje firma FRIGOPRIMA ve 

výrob� 4 300 tun a stává se nejv�tším zpracovatelem filé a mo�ských ryb v 	R. 

V další etap� v letech 2001–2003 je dotvo�ena specializace rozd�lením výroby na 

dv� provozovny s výrobní kapacitou 7 000–10 000 tun. Zrekonstruované, p�ípadn� dobu-

dované výrobní prostory v obou provozovnách spl�ují technologické a hygienické pod-

mínky pro vstup do EU a export našich výrobk� do zemí EU. Tržby �iní p�es 350 mil. K�. 

 

ZEBR s.r.o., Milovice – kategorie 50-99 zam�stnanc�  

Firma byla založena v roce 1991 a v roce 2005 byla transformována na spole�nost 

ZEBR s.r.o. Sídlo spole�nosti a výroba je situována v Milovicích 178. V sou�asné dob� má 

firma 60 zam�stnanc�. Výroba je rozd�lena do dvou provozoven. 
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Nástrojárna má jednak sv�j vlastní výrobní program (veškeré strojní vybavení - stro-

je a nástroje pro výrobce stínící techniky) a mimo výrobu nástroj� a vst�ikovacích forem 

pro vlastní lisovnu se zabývá výrobou p�esných st�ižných, ohýbacích a tvá�ecích nástroj�. 

Nástrojárna je vybavena nejmodern�jšími technologiemi a velkou �ást zisku investuje do 

vývoje nových stroj�. 

Druhý provoz je zam��en na válcování hliníkových a ocelových profil�. Dále se 

ve firm� na vst�ikolisech zhotovují technické výlisky z termoplast�. Lisovna má i sv�j 

vlastní výrobní program. Vyrábí kompletní systém mechanické ochrany objekt� proti hmy-

zu a komponenty pro výrobu žaluzií. 

Území mikroregionu má pro sv�j ekonomický r�st velmi p�íznivé podmínky, v�etn� 

geografických. Dobré dopravní spojení, zejména silni�ní s Brnem a s Rakouskem p�edsta-

vuje výborné obchodní a technické zázemí. Atraktivita krajiny, s nezbytným kvalitativním 

rozvojem infrastruktury vytvá�í dobré podmínky i pro vstup p�ímých zahrani�ních investic. 

To pak p�edstavuje p�íležitosti pro kvantitativní a kvalitativní rozvoj ekonomických podni-

katelských aktivit a tedy i p�íležitost pro budování prosperity území. 

6.3.1 Zem�d�lství, lesnictví  

Díky své poloze a p�íznivým klimatickým podmínkám má území mikroregionu Mikulov-

sko, velmi dobré p�edpoklady pro efektivní zem�d�lskou výrobu. Proto i ekonomická zá-

kladna tohoto území má výrazn� p�evažující zem�d�lský charakter. Pro Mikulov to ovšem 

platí jen v jeho okrajových, p�ilehlých �ástech se zna�nou specializací na víno. 

Z klimatického hlediska m�žeme o oblasti �íct, že má nejteplejší podnebí v 	R, cha-

rakteristické dlouhým vegeta�ním obdobím, mírnou zimou a nízkými srážkami. Podíl ze-

m�d�lské p�dy na celkové vým��e území p�ekra�uje hranici 60 %. Zem�d�lská p�da, jejíž 

kvalita pat�í mezi nejúrodn�jší na území našeho státu, je tvo�ena ve zna�ném rozsahu kva-

litní �ernozemí. Po výrazném odklonu od zem�d�lské výroby v celé 	R po roce 1989, se 

dá v mikroregionu p�edpokládat rozvoj zem�d�lské produkce s dosažením konkurence-

schopné produktivity výroby a náležit� zhodnocený odbyt.  

V sou�asné dob� je patrný pomalý rozvoj nových zem�d�lských firem a rodinných 

farem. Zem�d�lské podnikání má velmi dobré p�edpoklady k prosperit� zejména ve výrob� 

vína, ostatní komodity jako zelenina, dr�beží maso, vep�ové maso a vejce jsou vystaveny 
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velkému konkuren�nímu tlaku, což je dáno zejména dovozem ze zemí EU. Dominantním 

oborem, který se intenzivn� rozvíjí, je vinohradnictví a vina�ství. 

Zem�d�lskou výrobou �i �innostmi na ni navazujícími, jako je obchodní �innost, 

zpracování produkce, cestovní ruch, se zabývá v mikroregionu asi 20 % ekonomicky ak-

tivních obyvatel. V obcích je to 30-35 %, v Mikulov� asi 15 % ekonomicky aktivních 

obyvatel.[5] 

Výše zmín�ná �ísla ukazují, že v zem�d�lství pracuje pom�rn� vysoké procento za-

m�stnanc�, kte�í pracují v zem�d�lských podnicích p�sobících na území mikroregionu. 

Tyto podniky sm��ují svojí �innost jednak na rostlinnou výrobu v�etn� výroby vína a zele-

niny, dále pak na živo�išnou výrobu ( chov skotu a prasat) a na zpracování zem�d�lské 

prvovýroby. Z t�ch nejvýznamn�jších bych jmenoval MIKROS-VÍN Mikulov, k.s., která 

vznikla v roce 1997 a  zabývá se p�stováním a prodejem vín z chrán�né krajinné oblasti 

Pálava. Celková ro�ní produkce je díky p�ísným nárok�m na kvalitu omezena na p�ibližn� 

200 000 litr� bílého vína a 50 000 litr� vína �erveného. Spole�nost zam�stnává 165 za-

m�stnanc� a jedná se o firmu s dobrým rozvojovým potenciálem. 

Podrobn�jší p�ehled o firmách p�sobících v zem�d�lství na území mikroregionu po-

dávají  tabulky (viz. P�íloha VII, VIII ). 

Poloha území, klimatické podmínky a tradice, technické, materiálové a personální 

zázemí jsou p�edpokladem životaschopného podnikání v zem�d�lském sektoru, samoz�ej-

m� ve standardním ekonomickém prost�edí. 

Rozložení les� je v mikroregionu Mikulovsko nerovnom�rné. Zatímco ve východní 

�ásti území je lesnatost relativn� vysoká (Milovická pahorkatina), západní, severní a jižní 

�ást mikroregionu má lesnatost velmi nízkou, takže rozsáhlé úseky krajiny jsou prakticky 

bezlesé. P�í�iny této situace spo�ívají v d�ív�jším intenzivním zem�d�lském využití kraji-

ny, ale významnou m�rou zmenšily plochy les� i vodohospodá�ské úpravy na �ece Dyji. V 

souvislosti s výstavbou Vodního díla Nové Mlýny došlo k vykácení lesních porost� na 1 

200 ha plochy. 

Z hlediska vlastnictví les� je 90 % lesních porost� ve vlastnictví státu, které spravuje 

státní podnik Lesy 	R prost�ednictvím lesního závodu Židlochovice. Úrove� hospoda�ení 

v lesích hospodá�ských je relativn� vysoká, objevují se však i problémy, zejména v lesích s 

oborním chovem zv��e se projevují negativní zm�ny lesa a životního prost�edí.  
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7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

7.1 Doprava 

Mikroregionem Mikulovsko prochází od severu k jihu významná nadregionální silni�ní 

komunikace, silnice první t�ídy I/52 (E 461) Brno – Poho�elice – Mikulov – Víde�, která je 

v úseku Rajhrad – Poho�elice mimo region již vybudovaná jako rychlostní silnice 

R52.Jižní �ástí území je vedena jednokolejná železni�ní tra �. 246 B�eclav - Znojmo, se 3 

železni�ními stanicemi – B�ezí, Mikulov a Novosedly, a se zastávkami v Dobrém Poli, 

Jevišovce a v Sedleci.[5] 

V území nejsou podmínky pro zavedení vodní dopravy, neexistuje ani letecká dopra-

va. Nejbližší letišt� s mezinárodním statutem jsou v Brn� a ve Vídni. 

7.1.2 Silni	ní doprava 

Základní osu silni�ní sít� mikroregionu tvo�í silnice první t�ídy I/52, silnice druhé t�ídy 

II/414 se sty�níkem v Mikulov� a silnice první t�ídy I/40. Silnice I/52 je sou�ástí p�ipravo-

vané páte�ní silni�ní sít� evropské dopravní infrastruktury. Nadregionální význam této 

komunikace, zejména pak tlak na její p�ebudování na rychlostní silnici R52 v úseku Poho-

�elice-státní hranice s Rakouskem, je podtržen postupující p�ípravou rakouské strany, opí-

rající se o rozhodnutí rakouské vlády, vybudovat do r. 2010 rychlostní komunikaci tzv. 

Nordautobahn A5 v úseku Víde� - hrani�ní p�echod s 	R Drasenhofen/Mikulov.[5] 

Silnice II/414 probíhající územím mikroregionu ve sm�ru západ-východ podél státní 

hranice s Rakouskem, spojuje zejména m�sta Znojmo a Mikulov. P�es silnici první t�ídy 

I/40 Mikulov – Valtice – B�eclav-Poštorná je možné napojení významné �ásti území na 

dálnici D2 (Bratislavská) a na silnici první t�ídy I/55 (B�eclav – Hodonín – P�erov –

Olomouc). Ostatní silni�ní sí v mikroregionu tvo�í další 2 silnice druhé t�ídy (II/420, 

II/421) a 20 silnic t�etí t�ídy.[5] 

 

P�ehled silnic první t�ídy probíhající mikroregionem Mikulovsko: 

I/52 Brno – Poho�elice – Mikulov-st. hranice s Rakouskem – Víde� 

I/40 Mikulov – Sedlec – Valtice – B�eclav-Poštorná 
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P�ehled silnic druhé t�ídy probíhající mikroregionem Mikulovsko. 

II/414 Lechovice – Drnholec – Dobré Pole – B�ezí – Mikulov 

II/420 Nikol�ice – Hustope�e – Dolní V�stonice – Perná 

II/421 Terezín – Velké Pavlovice – Milovice – Mikulov 

 

P�ehled silnic t�etí t�ídy probíhající mikroregionem Mikulovsko. 

III/0521 Bavory-spojovací 

III/0522 Mikulov-okružní 

III/0523 Mikulov – st.hranice 

III/0524 Mikulov-p�íjezdná 

III/0525 Mikulov – st.hranice 

III/39613 Nová Ves – Drnholec 

III/39615 Brod nad Dyjí – Pasohlávky 

III/4143 Drnholec – Jevišovka. 

III/4144 Novosedly – Nový P�erov – st.hranice 

III/4145 Dobré Pole-p�íjezdná 

III/4146 Dolní Dunajovice – B�ezí 

III/4147 Dolní Dunajovice – Brod nad Dyjí 

III/4154 Litobrat�ice – Drnholec – Novosedly 

III/414 10 Sedlec-spojovací (na III/421 24 sm�r obec Bulhary) 

III/42117 Lednice – Milovice – Dolní V�stonice 

III/42120 Mikulov – Klentnice – Pavlov 

III/42121 Perná – Klentnice 

III/42122 Spálená hospoda – Perná 

III/42123 Milovice-spojka (propoj II/421 s III/42117) 

III/42124 Mikulov – Lednice 
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Velká �ást silnic II. a III. t�ídy v mikroregionu, obdobn� jako v celém Jihomorav-

ském kraji, se nachází ve velmi špatném technickém stavu. Je t�eba zna�ných finan�ních 

prost�edk� na opravy a rekonstrukce t�chto komunikací, v�etn� sm�rových a výškových 

úprav. Pr�jezdné úseky t�chto silnic obcemi jsou sb�rnými komunikacemi, na které nava-

zují místní a ú�elové komunikace a tvo�í dopravní propojení obcí. 

Místní komunikace, resp. provoz na nich, je ve v�tšin� obcí mikroregionu založen na 

principu zvýhodn�ní p�ší dopravy, rekrea�ních a obytných funkcí na úkor dopravy moto-

rové. P�ší provoz v obcích probíhá s vyšší intenzitou zejména podél sb�rných komunikací, 

proto by bylo vhodné dobudovat sí chodník� a zlepšit kvalitu stávajících chodník�. V 

obcích s obytnými ulicemi sm�jí chodci užívat silnici v celé její ší�ce a je povolena na nich 

hra d�tí, v dalších p�ší provoz probíhá podél sb�rných komunikací. 

Zem�d�lská doprava v mikroregionu využívá osv�d�ený systém p�evážn� nezpevn�-

ných ú�elových cest ší�ky v�tšinou 2 až 4 m. Je však t�eba tuto dopravu zcela vylou�it z 

místních komunikací obytné zóny a z pr�tah� silnic. 

Obecn� je v obcích mikroregionu nedostatek ploch pro odstavení a parkování vozi-

del, zejména s ohledem na p�edpokládaný rozvoj cestovního ruchu, bytové výstavby a pod-

nikatelských aktivit.  

Nejd�ležit�jším dopravním uzlem mikroregionu je pochopiteln� m�sto Mikulov. V 

jeho správ� je 80 % komunikací , ostatní jsou státní komunikace. V centru m�sta je zave-

den systém jednosm�rných ulic, z d�vodu možnosti parkování. Ve m�st� jsou 3 menší od-

stavná parkovišt�, což je nedostate�ná kapacita. V rámci vybudování nového autobusového 

nádraží se uvažuje o p�idružení v�tšího parkovišt�. V Mikulov� je zaveden systém m�stské 

hromadné dopravy, jejímž provozovatelem je m�sto Mikulov. 

Velkým p�ínosem pro mikroregion by byla výstavba dálnice Brno – Víde�, která by 

vedla kolem Mikulova. Významným d�vodem pro, je samoz�ejm� rozvoj pr�myslové zóny 

Západ, kdy jednou z podpor pro tyto investice je i dálnice vedoucí p�es Mikulov. Na ra-

kouské stran� je dálnice z Vídn� do Drasenhofenu dána zákonem a proto není d�vod po-

chybovat o její výstavb�. Realizace výstavby dálnice by m�la probíhat cca do roku 2014. 
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7.1.3 Železni	ní doprava  

Jižní �ástí mikroregionu prochází jednokolejná železni�ní tra �. 246 B�eclav – Znojmo se 

3 železni�ními stanicemi – Mikulov, B�ezí a Novosedly a se 3 železni�ními zastávkami 

Dobré Pole, Jevišovka a Sedlec. Dosažitelnost této železnice je i pro obec Nový P�erov 

(stanice Novosedly). Denn� na této trati projede v obou sm�rech 12 osobních vlakových 

souprav, v sobotu 7 a v ned�li 8. Touto tratí projede denn� v pr�m�ru 6–8 nákladních vla-

k�. 

Chyb�jící p�ímé železni�ní napojení do ostatních obcí mikroregionu je pom�rn� vel-

kou nevýhodou daného území. Železni�ní doprava totiž p�edstavuje jednu z mén� ekolo-

gicky zat�žujících variant dopravy a rovn�ž její širší dostupnost by posílila pojení vesnic 

s okolím. Nedosta�ující je rovn�ž návaznost autobusové dopravy na jednotlivé vlakové 

spoje.  

7.1.4 Hromadná doprava  

Hromadná doprava osob je v mikroregionu Mikulovsko zajišovaná p�edevším linkovou 

autobusovou dopravou. Rozhodující dopravní obslužnost obcí je tedy zajišovaná autobu-

sovou linkovou dopravou. Tato doprava je provozovaná p�edevším spole�ností BORS 

B�eclav, a.s, menším dílem i spole�ností 	SAD Brno a.s.[5] 

Celorepublikovým trendem je r�st individuální automobilové dopravy. To vede ke 

snižování objemu ve ve�ejné doprav�, k ekonomickým problém�m v této oblasti a ve svém 

d�sledku i k omezení dopravní obslužnosti, na což doplácí zejména starší obyvatelé mikro-

regionu. Zanedbatelná není ani rostoucí ekologická zát�ž, provázející takovou dopravu. 

Hospodárnost provozu p�ímo ovliv�uje konkuren�ní prost�edí. 

V sou�asné dob� je všech 18 obcí mikroregionu napojeno na hromadnou autobuso-

vou sí. V�tšina obcí, zejména pak t�ch, které leží v dosahu silnic první a druhé t�ídy, ne-

mají problém s dopravní obslužnosti. V obcích Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Drnholec, Hor-

ní V�stonice, Milovice a Perná však trpí nedostate�ným nebo dokonce neexistujícím auto-

busovým spojením v pozdn� odpoledních a ve�erních hodinách �i o sobotách a ned�lích. 

P�ímo v obcích mikroregionu, bez m�sta Mikulov, je celkem 25 autobusových zastá-

vek.(Bavory 1, Brod nad Dyjí 1, B�ezí 2, Dobré Pole 1, Dolní Dunajovice 2, Dolní V�sto-
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nice 2, Drnholec 1, Horní V�stonice 1, Jevišovka 1, Klentnice 1, Milovice 1, Nový P�erov 

1, Novosedly 3, Pavlov 3, Perná 2, Sedlec 2). 

Autobusovým dopravním centrem je Mikulov. Z Mikulova je zajišována doprava 

nejen v rámci území okresu B�eclav, ale prost�ednictvím dálkových rychlíkových autobus� 

je zajišt�na i doprava v rámci 	R, p�ípadn� do zahrani�í. 

7.1.5 Cyklistická doprava  

Rovinatá �ást území mikroregionu vedla již d�íve k rozvoji cyklistické dopravy zejména 

vlastního obyvatelstva. P�írodní atraktivity, reprezentované p�edevším CHKO Pálava, 

m�stem Mikulovem, rozsáhlými vinicemi a p�ilehlými Novomlýnskými nádržemi p�edsta-

vují významné plusy rozvoje cestovního ruchu a ekonomických aktivit spojených 

s cestovním ruchem. Významnou formou dopravního zp�ístupn�ní území je budování cyk-

lostezek, nezbytných pro rozvoj cykloturistiky, která se jako moderní forma dopravy a 

turistiky t�ší velké oblib� u nás i v Evrop�. Zatím však mají technické podmínky, v�etn� 

pot�ebné infrastruktury v mikroregionu, ur�ité rezervy. V poslední dob� bylo budováno 

p�edevším zna�ení cyklotras, stále však chybí doprovodná infrastruktura typu odpo�ívadel, 

služeb pro cykloturisty, vhodné ubytování a další. Územím procházejí v dnešní dob� ná-

sledující hlavní zna�ené cyklotrasy: cyklotrasa Brno – Víde�, Moravská vinná, Mikulov-

ská vina�ská stezka a �áste�n� i Velkopavlovická. Územím také prochází trasa Greenways 

spojující Prahu s Vídní. Z tematických cyklotras je t�eba zmínit cyklotrasu vedoucí po Na-

u�né vina�ské stezce Mikulov. Nejnov�jší aktivitou v regionu je propojování cyklotras na 

�eské stran� s cyklotrasami Dolního Rakouska a budování infrastruktury podél vyzna�e-

ných cyklotras. Hlavním problémem sou�asné cyklistické dopravy je nep�ipravenost území 

na zvládnutí stále nar�stajícího po�tu cykloturist�, a to p�edevším ve m�st� Mikulov a v 

centrální oblasti CHKO Pálava, kde již dnes dochází k lokálnímu ni�ení p�írody. Bylo by 

proto vhodné rozložit nápor cykloturist� do více míst mikroregionu a p�ipravit pot�ebnou 

doprovodnou infrastrukturu.[5] 

7.1.6 Telekomunikace 

Na telefonní sí, budovanou v mikroregionu spole�ností 	eský Telecom, jsou napojeny 

všechny obce mikroregionu. Procento hlavních telefonních stanic (HTS) v celém regionu 

je vysoké a žadatelé o z�ízení HTS jsou bez problému uspokojováni. Tato skute�nost se 
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pozitivn� odráží i v r�stu využívání internetu. Pokrytí území signálem sítí n�kterého z ope-

rátor� GSM je v zásad� p�ijatelné, dokonalé však není (Brod nad Dyjí, B�ezí, Drnholec, 

Jevišovka, Nový P�erov a Sedlec). 

Na celém území mikroregionu je 100% pokrytí televizním signálem, ne všude však v 

pot�ebné kvalit�. Problémy jsou zejména u obcí v CHKO Pálava Bavory, Milovice a Per-

ná.  

7.2 Elektrifikace  

Na území mikroregionu se nenachází žádný zdroj elektrické energie. P�enos pot�ebného 

výkonu je zajišován z nad�azené soustavy R400/110KV v Sokolnicích a p�es rozvody 

110/22KV Hrušovany u Brna a Hrušovany n. Jevišovkou. Tato soustava dostate�n� zajiš-

uje jak sou�asné odb�ry Mikulovska, tak i výhledové pot�eby po roce 2010. Provozovate-

lem rozvod� elektrické energie je Jihomoravská energetika, a. s., Brno. Výkon el. rozvod� 

v území a jejich technický stav v�etn� trafostanic je dobrý. Rovn�ž technický stav rozvod� 

v obcích je v podstat� dobrý.[5] 

V Mikulov� je postupn� provád�na rekonstrukce systému elektrorozvod� sít� 22 KV, 

kabelových okruh� v souvislosti s budováním nových trafostanic pro bytovou výstavbu. 

Probíhá také postupná renovace ve�ejného osv�tlení. 

V Dobrém Poli je nezbytné rekonstruovat �ást el. rozvod�, v Horních V�stonicích 

jsou elektrické rozvody v uspokojivém stavu, nutná je však jejich kabelizace . V Novosed-

lích a v Pavlov� je t�eba provést kabelizaci el. rozvod� v centrech obcí. V Perné byla kabe-

lizace el. rozvod� již provedena (v rámci t�chto prací došlo k obnov� celé hlavní ulice, což 

se týká i ve�ejného osv�tlení). V Sedleci jsou v sou�asné dob� rekonstruovány 2/3 el. Roz-

vod�  s vybudováním nových trafostanic.[5] 

Ve�ejné osv�tlení v obcích je v sou�asné dob� rozsahem uspokojivé, ale je nutné po-

�ítat s jeho modernizací �i obnovou zejména v Drnholci, Horních V�stonicích, Klentnici a 

Novém P�erov�. 

7.3 Plynofikace  

Plynofikace mikroregionu je spíše na nadpr�m�rné úrovni. Plynofikovány jsou spolu s 

Mikulovem i obce mikroregionu s výjimkou Bavor a Dolních V�stonic, kde však plynofi-
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kace v sou�asné dob� probíhá. U již plynofikovaných obcí, mimo m�sto Mikulov, procento 

plynofikace kolísá mezi 30 % (Jevišovka) a 90-95 % (B�ezí, Dolní Dunajovice, Horní V�s-

tonice, Nový P�erov, Pavlov, Perná a Sedlec). V Mikulov� je stávající systém plynovod� 

zásobujících m�sto dostate�ný i pro další rozší�ení plynofikace k pot�ebám nových odb�ra-

tel�. Provozovatelem rozvodu plynu je Jihomoravská plynárenská, a. s. 

7.4 Vodní hospodá�ství  

Obce mikroregionu Mikulovsko jsou napojeny na ve�ejné (skupinové) vodovody, jejichž 

provozovatelem je spole�nost Vodovody a kanalizace B�eclav, a. s. Velikost podílu obyva-

tel, napojených na ve�ejný vodovod se ve všech obcích blíží 100 % s výjimkou, kterou 

jsou Dolní V�stonice, kde je na ve�ejný vodovod napojeno cca 90 %. Celková délka vodo-

vodní sít� všech obcí (bez p�ivad���) �iní cca 109 200 m. Technický stav vodovodní sít� 

ve v�tšin� obcí je dobrý. V budoucnu ur�it� prob�hnou rekonstrukce �ad�, které bude nut-

no provést v p�ípad� poruchovosti a stá�í sítí. Také bude t�eba vybudovat i nové vodovodní 

�ady v rozvojových zónách. 

Zásobování obcí mikroregionu pitnou vodou zabezpe	ují následující vodní zdroje: 

1. Skupinový vodovod „Novosedly“  (jímací území Novosedly, Drnholec, Jevišovka, VZ1) 

Vodní zdroje v t�chto jímacích územích vykazují zvýšenou koncentraci dusi�nan� a síran� 

nad povolenou hodnotu hygienického limitu. Proto byla požádána Krajská hygienická sta-

nice JmK, ÚP B�eclav o ud�lení výjimky. Sou�asn� jsou p�ipravována opat�ení, která po-

vedou ke zlepšení stávající situace, a to: opušt�ní nevyhovujících zdroj� skupinového vo-

dovodu Novosedly a napojení zásobovaných obcí na skupinový vodovod Mikulov. Za tím-

to ú�elem je p�ipravována v pr�b�hu období let 2005-2007 stavba nového p�ivad��e.[5] 

 

2. Skupinový vodovod „Dolní Dunajovice“(jímací území Brod n. Dyjí, VZ2).                

Kvalita vody v jímacím území Brod nad Dyjí vyhovuje vyhlášce �. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. [5] 

 

3. Jímací území mezi Milovicemi a Pavlovem (VZ3). 

Tento zdroj byl již vy�azen z provozu a zásobování obcí Milovice a Pavlov je zabezpe�o-

váno z jímacího území Lednice, kde kvalita vody pln� vyhovuje vyhlášce �. 252/2004 Sb. 
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Za ú�elem zabezpe�ení kvalitní pitné vody uvedených obcí byl vybudován vodovodní p�i-

vad�� z obce Bulhary.[5] 

 

4. Vodní zdroje z jímacího území Lednice (VZ4) 

Jediným reálným zdrojem pitné vody pro celý mikroregion je jímací území Lednice, která 

se ovšem nachází mimo území mikroregionu. V sou�asné dob� jsou zásobeny vodou z to-

hoto jímacího území pouze m�sto Mikulov a obce Milovice, Pavlov a Sedlec. Sou�asná 

vydatnost t�chto zdroj� se pohybuje v rozmezí 80-110 l/s.[5] 

Zvýšení kapacity zdroj� je reálné pouze tehdy, pokud se dobuduje infrastruktura. Je 

proto t�eba rekonstruovat a dobudovat vodovodní sí a z tohoto vodohospodá�ského centra 

hospodárn� a se zárukou velkého zdroje vody dodávat pitnou vodu do celého území. Tento 

zám�r je podmín�n krom� vybudování nových jímacích objekt� p�edevším modernizací 

úpravny vody v Lednici. 

7.5 Odpadní vody   

Stav odkanalizování mikroregionu v�etn� �išt�ní odpadních vod je dosud na velmi nízké 

úrovni. Provozovatelem kanalizací ve všech obcích, kde alespo� n�jaký kanaliza�ní systém 

existuje, jsou obce, krom� m�sta Mikulova, kde jsou vlastníkem a provozovatelem Vodo-

vody a kanalizace B�eclav, a.s. Na ve�ejnou kanaliza�ní soustavu, tj. na soustavu s odpoví-

dající funk�ní �istírnou odpadních vod (	OV) jako vodohospodá�ský celek jsou 

v sou�asné dob� z tohoto hlediska z 18 obcí mikroregionu napojeny pouze – m�sto Miku-

lov a obce Dobré Pole, Dolní Dunajovice a Drnholec. V �ad� dalších obcí mikroregionu 

existuje kanaliza�ní sí bez 	OV v r�zném konstruk�ním provedení a v r�zném technic-

kém stavu, odvád�jící odpadní vody z domovních septik� (v lepším p�ípad�) �i jen dešo-

vou vodu z komunikací, ve�ejných ploch apod. Obec Nový P�erov nemá žádnou kanali-

za�ní, obce Bavory, Brod nad Dyjí, B�ezí, Dolní V�stonice, Horní V�stonice a Sedlec mají 

kanaliza�ní sít� nevyužitelné k odvád�ní splaškových vod. Rekonstrukce stávající kanali-

za�ní sít� je odhadována v rozsahu 50 % z celkové délky. 
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8 ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ  

Úrove� životního prost�edí v daném území lze charakterizovat podle míry emisí oxidu 

si�i�itého, podílu délky vodních tok� se špatnou jakostí vody, toxických chemických látek 

v prost�edí, �erných skládek a prašnosti v území, eutrofizace povrchových vod a nízké sta-

bility ekosystém� sou�asné kulturní krajiny (nep�im��en� vysoké zorn�ní zem�d�lské p�dy 

se související nízkou biodiverzitou, narušený vodní režim, ohrožení vodní a v�trnou erozí a 

nedostate�ná hustota p�írodních prvk� v zem�d�lské krajin�).[5] 

8.1 Klimatické podmínky 

Mikroregion Mikulovsko leží v teplé oblasti 	eské republiky a zahrnuje dva klimatické 

rajóny.Rajón T2 v podstat� zahrnuje nivu �eky Dyje. Vyzna�uje se dlouhým, teplým a su-

chým létem, s velmi krátkým p�echodným obdobím, teplým až mírn� teplým jarem i pod-

zimem, krátkou, mírn� teplou, suchou až hodn� suchou zimou. Sn�hová pokrývka má vel-

mi krátké trvání.[5] 

Rajón T4 zahrnuje z hlediska vegeta�ní stup�ovitosti kolizní stupe�. Má velmi dlou-

hé léto, které je zna�n� teplé a suché. P�echodné období je tu velmi krátké. Podzim a jaro 

jsou teplé, zima krátká, mírn� teplá, suchá až hodn� suchá s velmi krátkým trváním sn�ho-

vé pokrývky.[5] 

Mikroregion Mikulovsko je podle klimatické klasifikace �azen do teplé a suché ob-

lasti s mírnou zimou a kratším slune�ním svitem . Pro stanici Mikulov je udáván pr�m�rný 

dlouholetý úhrn srážek 571 mm .Oblast se vzhledem k pr�m�rné ro�ní teplot� �adí 

k nejsušším územím republiky. Maximum srážek spadne v �ervenci, minimum v�tšinou v 

lednu.V dob� od dubna do zá�í pak spadne 63,3 % celkového ro�ního úhrnu. M�sí�ní úhr-

ny srážek podléhají rok od roku zna�ným výkyv�m. V m�sících únor, b�ezen, duben, �íjen, 

listopad se vyskytují p�ípady, kdy nebyly zjišt�ny žádné m��itelné srážky. Podíl sn�hových 

srážek na celkovém srážkovém úhrnu je malý a dosahuje maximáln� 20 %.[5] 

8.2 Ovzduší  

Pokud budeme hodnotit kvalitu ovzduší, pak m�žeme území mikroregionu Mikulovsko 

klasifikovat jako mírn� zne�išt�né. S tím souvisí p�edevším zm�na používaných druh� 

paliv, kdy se nahrazují nekvalitní pevná paliva zemním plynem. Plynofikace obcí má 
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zna�ný podíl na snížení emisní zát�že ovzduší, protože plošné malé zdroje zne�išování 

ovzduší (rodinné domy, samostatn� vytáp�né bytové jednotky apod.) p�edstavovaly velmi 

významné zdroje zne�išt�ní. R�st cen plynu však m�že do zp�sobu vytáp�ní velmi citeln� 

zasáhnout a je možné, že bude hrozit nár�st zne�išt�ní op�t z vytáp�ní tuhými palivy. 

Zna�nou zát�ž životního prost�edí p�edstavují emise produkované p�edevším z automobi-

lové dopravy. 

8.3 Hydrologie   

Vodní zdroje jsou v celém území mikroregionu až na výjimky velmi málo vydatné a spolu 

s celkov� suchým rázem oblasti zp�sobují nep�íliš dobrou situaci v zásobování obyvatel-

stva pitnou vodou. Výskyt a ob�h podzemních vod v oblasti je podmín�n její geologickou 

stavbou a vlastnostmi hornin. Z hlediska akumulace podzemních vod jsou nejvýznamn�jší 

št�rkopís�ité sedimenty údolních niv �eky Dyje a p�ilehlých nízkých teras. Tato št�rkopís-

�itá souvrství dosahují mocnosti zpravidla 4-6 m, jsou trvale zvodn�lá se souvislou hladi-

nou a nacházejí se zejména v severní �ásti mikroregionu. 

Význam mají i zdroje podzemních vod, které se vyskytují v oblastech pr�linov� pro-

pustnými neogenními sedimenty. Pro celé území jsou nejvýznamn�jší dva zdroje pitné 

vody, tj. jímací území Lednice (�ad Mikulov-Sedlec-Bulhary) a prameništ� Brod nad Dyjí, 

z n�hož je skupinovým vodovodem Dolní Dunajovice zásobována vodou p�evážná �ást 

mikroregionu.Uvedené zdroje pak dopl�uje sí zdroj� místního významu. 

Hydrologie  

Mikroregion Mikulovsko lze charakterizovat jako oblast s malou hustotou vodní sít�. 

Vodní plochy jsou málo po�etné a malého rozsahu. Území leží v�tšinou na pravém a z �ás-

ti na levém b�ehu �eky Dyje a je odvod�ováno jejími p�ítoky Jevišovkou, Polním potokem, 

Dunajovickým potokem, V�elínkem a Klentnickým potokem. Jevišovka odvod�uje celou 

západní �ást katastru obce Jevišovka. Polní potok odvod�uje jihozápadní �ást mikroregio-

nu. Dunajovický potok odvod�uje �ást Pavlovských vrch� západn� od hlavního h�ebene 

Pálavy. 

Kvalita vody je zhoršena odpadními vodami z Bavor a Perné a ze zem�d�lské výro-

by. Severní �ást Pavlovských vrch� odvod�ují odvod�ovací p�íkopy, vyúsujících do 

svodných kanál� okolo Vodního díla Nové Mlýny. 
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Severovýchodní �ást Pavlovských vrch� je odvod�ována Klentnickým potokem, kte-

rý vytéká z místa bývalého návesního rybní�ku v Klentnici. Povodí V�elínku odvod�uje 

jižní �ást mikroregionu. Tento potok pramení v Rakousku, p�itéká na území mikroregionu 

nad rybníkem Šibeni�ník, do kterého posléze ústí. Do Šibeni�níku ústí také Mikulovský 

potok, napojený na závlahový kanál od Brodu nad Dyjí. Nejvýznamn�jším p�ítokem V�e-

línku je jeho levostranný p�ítok Mušlovský potok, který odvod�uje jihovýchodní �ást mik-

roregionu. 

�eka Dyje a její vodní režim jsou zásadním zp�sobem ovlivn�ny výstavbou Vodního 

díla Nové Mlýny. Z hydrologického hlediska jsou na území mikroregionu Mikulovsko 

nejvýznamn�jšími stojatými vodními plochami rybník Nesyt, zasahující na území Sedlece 

a rybník Šibeni�ník na katastru Mikulova. Na rybník je napojen Mikulovský potok p�itéka-

jící od Mikulova, d�íve napájený m�stskou kanalizací, nyní s napojením vy�išt�ných od-

padních vod z 	OV Mikulov. Rybník je využíván k chovu ryb, stejn� jako Horní a Dolní 

Mušlovský rybník na katastru u Mušlova a rybník Nový na mikulovském katastrálním 

území. 

8.4 Eroze p�dy  

Potencionální eroze p�dy na území mikroregionu tém�� všude p�ekra�uje svou hodnotou 

hranici normální eroze p�dy a na velkých plochách svah� Pavlovských vrch� dokonce 

hodnotu 2 mm za rok. Vysoká intenzita potencionální eroze je na území t�chto orografic-

kých jednotek podmín�na zna�nou vertikální �lenitostí reliéfu, pom�rn� nepropustnými 

horninami a do zna�né míry také erozi p�dy málo vzdorující p�dní pokrývkou. 

V území mikroregionu  jsou rozší�eny tyto p�dní druhy: 

- P�dy pís�ité, hlinitopís�ité až pís�itohlinité (leh�í p�dy). Tyto leh�í p�dy pokrývají jen 

malou �ást území. 

- P�dy hlinité a jílovitohlinité (st�edn� t�žké p�dy). Tyto p�dy jsou v mikroregionu nejvíce 

rozší�eny a pokrývají také nejv�tší plochy. 

- P�dy jílovité až �isté jíly (t�žké p�dy). V oblasti pokrývají místy v�tší plochy a jsou roz-

ší�eny zejména na severních a severozápadních svazích Pavlovských vrch�. 
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8.5 Nerostné suroviny  

Území mikroregionu Mikulovsko je z pohledu nerostných surovin a jejich t�žby úzce spja-

to s geologickou stavbou. Nevyskytují se zde žádné rudné nerostné suroviny. Povrchová 

t�žební �innost je zam��ena na t�žbu vysokoprocentního vápence. Ložiska jsou tvo�ena 

vrstvami vápnitých vápenc� o mocnosti 100-120 m. Zásoby vápence jsou za�azeny do ka-

tegorie vázaných zásob. Všechna výhradní ložiska se nacházejí v oblasti Pavlovských 

vrch�.  

V katastru obce Novosedly probíhá t�žba cihlá�ské suroviny, která je následn� vyu-

žívána p�i výrob� cihel v místní ciheln�. 

Ložiskové území zemního plynu, mimo vlastní t�žbu, je využíváno rovn�ž jako pod-

zemní zásobník plynu (Dolní Dunajovice). Ložiska zemního plynu a ložiska ropoplynná 

jsou situována v katastrech obcí Dolní Dunajovice, Dolní V�stonice, Pavlov a Perná. 

8.6 CHKO Pálava  

Na území mikroregionu Mikulovsko je vyhlášeno 1 velkoplošné zvlášt� chrán�né území a 

19 maloplošných chrán�ných území. Chrán�ná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena Vý-

nosem Ministerstva kultury 	SR ze dne 19. b�ezna 1976 v okrese B�eclav na území o roz-

loze 83 km². Zahrnuje území obcí nebo �ást obcí Bavory, Bulhary, Dolní V�stonice, Horní 

V�stonice, Klentnice, Mikulov, Milovice, Nové Mlýny, Pavlov, Perná a Sedlec. 

Dne 16. 6. 1986 byla vyhlášena v hranicích chrán�né krajinné oblasti biosférická re-

zervace Pálava, a tak se stala t�etím místem v dnešní 	eské republice, které se v rámci pro-

gramu 	lov�k a biosféra stalo biosférickou rezervací UNESCO. K�ivé jezero, které se na-

chází v niv� Dyje u Nových Mlýn�, je sou�ástí mezinárodn� významného mok�adu chrá-

n�ného podle Ramsarské úmluvy. Celá chrán�ná krajinná oblast je na seznamu evropsky 

významných pta�ích území a pravd�podobn� se stane též pta�í oblastí celoevropské sou-

stavy Natura 2000.  

Odbornou pé�i o p�írodu a krajinu i výkon státní správy vykonává ve vymezeném 

území Správa Chrán�né krajinné oblasti Pálava se sídlem v Mikulov�, která je regionálním 

pracovišt�m Správy ochrany p�írody (organiza�ní složky státu). 

Nejhodnotn�jší úseky krajiny jsou chrán�ny ve 14 maloplošných zvlášt� chrán�ných 

územích, z toho 4 v nejvyšší kategorii národní p�írodní rezervace, 1 jako národní p�írodní 
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památka, 5 jako p�írodní rezervace a 4 jako p�írodní památka. Historické centrum Mikulo-

va s cennou architekturou požívá statutu m�stské památková rezervace a obec Pavlov je 

chrán�na jako vesnická památková rezervace. 

Ani krajina Pálavy nebyla v minulosti ušet�ena neuvážených a nežádoucích zásah�. 

Velká �ást Turoldu a Svatého kope�ku byla zni�ena t�žbou vápence, zatímco Jani��v vrch 

byl odt�žen zcela. Velké rozlohy p�d na svažitých pozemcích jsou postiženy erozí, jinde 

byl krajinný ráz narušen terasováním pozemk�. Další škody zp�sobilo použití nebezpe�-

ných pesticid�, a to zejména ve vinicích. 
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9 KULTURA  

9.1 Kulturní památky  

Na území mikroregionu se nachází velké množství kulturních památek a to sv�tských i 

církevních. Významným kulturním bohatstvím je soubor památek v M�stské památkové 

rezervaci Mikulov v jejím ochranném pásmu, v �ele se zámkem, který dnes slouží jako 

muzeum. Významné je rovn�ž nám�stím s morovým sloupem a zejména s Dietrichstein-

skou hrobkou. K zajímavostem muzea pat�í pozoruhodná expozice v�novaná vina�ství. 

Nad tímto malebným m�stem se vypíná významné poutní místo - Svatý kope�ek 

s prastarou tradicí mariánských zá�ijových poutí. V Mikulov� m�žete najít také významné 

židovské památky, p�edevším Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a 

rozsáhlý židovský h�bitov z 15. století.   

Památkov� chrán�né objekty jsou v r�zném vlastnictví a b�hem posledního desetiletí 

byla jejich zna�ná �ást obnovena a zrekonstruována, p�esto n�které z nich, trpí n�kterými 

architektonickými závadami z minulosti. 	ást památek je t�eba ješt� citliv� obnovit. Velmi 

hodnotná je barokní lidová architektura vina�ských dom� v památkové rezervaci Pavlov i 

kulturní památky na návsi v Dolních V�stonicích s vyhlášeným ochranným pásmem. Pro-

slulými jsou archeologická nalezišt� a památky v Dolních V�stonicích a v Pavlov�. Nálezy 

z dob lovc� mamut� a V�stonickou Venuši zná celý kulturní sv�t. 

V posledním desetiletí byly mnohé kulturní památky v regionu doslova zachrán�ny 

p�ed nevratnou zkázou, mnohé památky byly obnoveny podle zásad památkové pé�e, n�-

které však byly i neuváženými zásahy nebo neukázn�nými vlastníky p�i p�estavb� po 

stránce historické poškozeny.  

Významnou kulturn�historickou památkou, která t�sn� sousedí s územím mikroregi-

onu je Lednicko- valtický areál. Jeho dv�ma centry jsou Valtice a Lednice známé hlavn� 

svými zámky a parky. V prostoru mezi Lednicí a Valticemi se nachází p�írodní park, který 

pat�í k nejv�tším p�íklad�m komponované krajiny nejen v rámci Evropy.  Komplex Led-

nicko-valtického areálu byl v roce 1996 za�azen na seznam sv�tového kulturního a p�írod-

ního d�dictví UNESCO. Lednicko-valtický areál je plný památek, ale je známý také mezi 

milovníky p�írody. K návšt�v� je láká p�edevším soustava Lednických rybník�. Sou�ástí 

areálu je také významná archeologická lokalita - Pohansko. Na své si tady p�ijde každý, 
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kdo má rád p�ší turistiku, cykloturistiku nebo jízdu na koni, ale na zdejší revíry nedají do-

pustit ani milovníci ryba�ení. 

Rovn�ž kulturní nabídka oblasti mikroregionu je bohatá a má mnoho podob. Je zde 

nap�íklad n�kolik zajímavých muzejních expozic. Regionální muzeum na zámku 

v Mikulov� má krom� jedine�né vina�ské expozice, také archeologickou instalaci, jejíž 

sou�ástí je unikátní hrobka germánského bojovníka objevená na nedalekém Mušov�. Ar-

cheologické tématice se v�nuje také expozice v Dolních V�stonicích, kde m�žete vid�t 

i maketu sošky slavné V�stonické venuše. 

K nejpopulárn�jším kulturním tradicím �ešeného území pat�í krom� hod� vinobraní, 

vinné košty a výstavy vín. Mikulov, centrum Pálavy, je pravidelným d�jišt�m p�ehlídky 

d�tských folklórních soubor� a zdejší soubor Pálavan i se svým d�tským dorostem Pála-

vánkem po�ádají b�hem léta �adu vystoupení. 
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10 CESTOVNÍ RUCH  

10.1 Cestovní ruch v mikroregionu Mikulovsko  

Cestovní ruch je podle celosv�tových m��ítek jedním z nejvýznamn�jších ekonomických 

odv�tví a dynamicky se rozvíjí. Pro celý Jihomoravský kraj, okres B�eclav i mikroregion 

Mikulovsko se m�že cestovní  ruch stát, vzhledem k p�írodním, kulturním a geografickým 

podmínkám, významným faktorem ekonomického rozvoje, v�etn� možnosti zvýšení za-

m�stnanosti. 

Mikulovsko nabízí �adu p�íležitostí jak zajímav� prožít aktivní dovolenou. Na území 

mikroregionu se dá v�novat p�ší turistice a poznat zajímavosti pálavské p�írody, zdejších 

vinic a obcí prost�ednictvím zna�ených tras a t�í nau�ných stezek - dvou p�írodov�dných a 

jedné vina�ské. Nejoblíben�jší zna�ená trasa pro p�ší vede po h�ebenu Pálavy z Mikulova 

do Popic. Na Pálavu m�žete p�ijet po n�které z dálkových cyklotras, jako jsou Greenways 

Praha-Víde�, Jantarová, Moravská nebo Moravská vinná stezka. Nejatraktivn�jší turistické 

cíle, pam�tihodnosti a zajímavosti Pálavy a okolí jsou navíc propojeny sítí místních cyk-

lotras a tematických okruh�. Na kole se tady dá dojet tém�� kamkoliv, ale do p�írodních 

rezervací je vstup povolen pouze p�šky a po zna�ených stezkách.  

V poslední dob� velmi oblíbenou formou turistiky je cykloturistika, která zazname-

nává v posledních letech na jihu Moravy velký rozvoj. Jak jsem již zmínil, mikroregionem 

Mikulovsko prochází nadregionální cyklotrasy, jako nap�íklad Moravsko-slezská dálková 

cyklotrasa nebo Greenways, na které navazuje �ada dalších tras regionální a místní úrovn�. 

Pro další rozvoj cyklotras je t�eba rozvíjet �adu doprovodných služeb, jako jsou p�j�ovny a 

opravny kol, informa�ní i ubytovací služby. 

Pokud chceme prožít dovolenou u vody pak m�žete zamí�it k Novomlýnským nádrží 

do jednoho z nejznám�jších kemp� v republice v Pasohlávkách. Nabídka kempu ATC 

Merkur uspokojí zájemce o plavání a slun�ní, vyznava�e nudismu, milovníky windsurfin-

gu, lze si tady p�j�it šlapadlo nebo lo�ku a d�ti se mohou vydovád�t na atrakcích. Pokud 

n�kdo rad�ji sedí  u vody a chytá ryby, m�že zkusit své št�stí u Novomlýnských nádrží 

nebo vyzkoušet n�co speciálního - lov trofejních ryb na rybníku Pod mlýnem u Sedlce. 

Potenciální rozvojové možnosti lze hledat i v rozvoji pobytové venkovské turistiky i 

s její specifickou podobou - agroturistikou. 
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Geografická poloha na hranicích s Rakouskem na trase významné evropské silni�ní 

sít� je zejména v rámci zahrani�ní turistiky velmi výhodná. Významná je také relativní 

blízkost dalších atraktivit cestovního ruchu, která mohou sloužit jako další výjezdový cíl 

turist�m Mikulovska, jako nap�íklad kulturn� historické areály Lednicko-valtický. Výho-

dou je i blízkost moravské metropole Brno s jejími kulturními památkami, sídlo mnoha 

kulturních institucí, místo konání veletrh� a významných spole�enských, kulturních a spor-

tovních akcí. 

Mikroregion Mikulovsko však netvo�í p�irozený a po všech stánkách vyvážený turis-

tický region. Mikulovsko m�že svým návšt�vník�m nabídnout mnohé atraktivity, které 

p�esahují regionální význam. Je to M�stská památková rezervace Mikulov, p�íroda chrán�-

né krajinné oblasti Pálava nebo archeologické památky v Dolních V�stonicích. Další místa 

jsou významná regionáln�, nap�íklad rezervace lidové architektury Pavlov nebo obec 

Klentnice. 

Vedle nich jsou zde však i lokality turisticky ješt� nep�íliš známé. Málo navšt�vova-

ný je prozatím jihozápadní kout mikroregionu, p�estože se nap�íklad Drnholec nebo ma-

lebná zákoutí kolem �eky Dyje u Jevišovky �i cesty pro cyklisty v bývalém pohrani�ním 

pásmu mohou stát pro turisty velmi zajímavými. 

K p�ednostem mikroregionu Mikulovsko pat�í ur�it� vina�ská turistika, pro kterou 

má území výborné p�edpoklady, a to jak samotnou produkcí velmi kvalitních vín, tak ma-

lebnou krajinou se zachovanými objekty historických sklep� a vina�ských dom�, a v Pav-

lov�, Klentnici, Dolních V�stonicích, Dolních Dunajovicích �i Perné, Novém P�erov� ane-

bo v dalších obcích. 

10.2 Turistická vybavenost  

Významným aspektem pro posouzení turistické atraktivity mikroregionu je úrove� základ-

ní turistické infrastruktury jako je : ubytování, stravování, dopravní služby a další vybave-

nosti. Zatímco v Mikulov� nebo Pavlov� je možné najít p�ijatelné ubytovaní na pom�rn� 

solidní úrovni  v n�kterých obcích jsou tyto služby pouze  základní turistické úrovn� a to i 

p�es tu skute�nost, že v této oblasti došlo k velkému kvantitativnímu i kvalitativnímu roz-

voji. 	astým nedostatkem i nových za�ízení je jejich kvalita a malá nabídková pestrost jak 

v jídlech, tak i nápojích. 
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Bavory 

Z hlediska turistického jsou Bavory atraktivní klidnou malebnou vesnicí pod jihozápadní-

mi svahy Pálavy, v chrán�né krajinné oblasti, se strán�mi vinic a vinnými sklípky. V obci 

nejsou  krom� služeb motorist�m , restaurace, jednoho penzionu s  9 l�žky a ve�ejných 

toalet další služby nebo za�ízení pro turisty.Rozvoj dalších služeb v sou�asné dob� obec 

z d�vod� finan�ních nep�ipravuje. Dopravn� je obec dostupná autobusovou dopra-

vou,silni�ní komunikace jsou v pom�rn� dobrém stavu.Obec nedisponuje vlastními propa-

ga�ními materiály. 

Brod nad Dyjí 

Leží na b�ehu horní Novomlýnské nádrže a cestovní ruch v obci je zam��en p�edevším na 

ryba�ení, rekreaci u vody a vodní sporty. Obec je také významnou k�ižovatkou n�kolika 

cyklotras. Ubytování poskytují 2 autokempy a jedna turistická ubytovna, stravovací služby 

nabízí pouze hostinec. Dostupnost autobusem je velmi dobrá. V obci není �erpací stanice 

PHM, ani další služby motorist�m. 

B�ezí 

Obec má výhodnou polohu i krajinu pro cykloturistika , ke které je možné využít cesty 

v pohrani�ním pásmu. Tradi�ní vina�ství je p�íležitostí pro rozvoj tohoto druhu turistiky, 

koupališt� umož�uje rozvoj pobytové letní turistiky , je však nutná jeho rekonstrukce. Ke 

sportovnímu vyžití slouží i t�locvi�na a h�išt�, místní rybník umož�uje ryba�ení. V obci 

jsou t�i za�ízení poskytující stravovací a ubytovací služby. Krom� t�í obchod� 

s potravinami se zde prodává i pr�myslové zboží, textil, nábytek a vina�ské pot�eby, je zde 

i novinový stánek, kade�nictví a krej�ovství. Dopravní spojení do obce je autobusovou i 

železni�ní dopravou. Komunikace v obci nejsou v dobrém stavu. V obci není �erpací stani-

ce PHM a v sou�asné dob� ani  žádné další služby motorist�m. Obec doposud nevydala 

žádný propaga�ní materiál. 

 

Dobré Pole 

Podobn� jako obec B�ezí má výhodné p�edpoklady pro rozvoj cykloturistiky. V obci je 

jedna prodejna s potravinami, chybí pohostinství. Krom� pošty nejsou v obci další služby. 

Rovn�ž Dobré Pole má autobusové i železni�ní spojení, místní komunikace je t�eba opra-

vit. Vlastním propaga�ním materiálem obce jsou pohlednice.  



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 73 
 

Dolní  Dunajovice 

Tradi�ní vina�ská obec na dohled od Pálavských vrch� na severních svazích Dunajovické-

ho kopce. V obci je pošta , obchodní sí je v obci dostate�n� rozvinutá. Existují zde kade�-

nictví, kosmetika, švadlena, foto sb�rna, prodej novin. Ubytovací a stravovací služby jsou 

v obci zastoupeny n�kolika restauracemi, oblíbené jsou vinárny, je zde n�kolik pohostin-

ství  i 5 ubytovacích za�ízení s kapacitou 160 míst. Obec má autobusové spojení na Miku-

lov a na Brno. V obci jsou dv� autoopravny a prodejna náhradních díl�, �erpací stanice zde 

není. Dolní Dunajovice vydaly vlastní propaga�ní materiál. 

Dolní V�stonice  

Nachází se na severním svahu Pálavy, v chrán�né krajinné oblasti a také se svým tradi�ním 

vina�stvím a �adou vinných sklípk� má perspektivy uplatnit s ve vina�ské turistice. Rekre-

a�n� je dosud nevyužita t�etí novomlýnská nádrž, její b�eh tvo�í okraj obce. Tato kdysi 

bohatá obec m�že p�ilákat turisty nap�íklad mlýnem a renesan�ními domy m�šanského 

typu, architektonicky pozoruhodným kostelem i socha�skou bohatostí návsi. Rovn�ž boha-

tost archeologických nález� prav�kých kultur, v�ele se slavnou v�stonickou Venuší, jsou 

lákadlem pro turisty. V obci jsou základní služby, obchodní sít� a sou�asné poptávce od-

povídající ubytovací i stravovací služby. Své služby nabízí místním obyvatel�m i turist�m 

kade�nictví, švadlena a prodej novin, služby pro motoristy zde zatím nejsou.Obec vydala 

v rámci své propagace pohlednice. Obec má silni�ní i autobusové spojení, které není do-

sta�ující . 

Drnholec 

Je velká obec na západ� mikroregionu se zámkem bývalého panství, dominantou barokní-

ho kostela a dalšími památkami , p�írodou kolem �eky Dyje a s možnostmi ryba�ení v ní. 

Na velikost obce i její spádovou funkci pro sousední obce má pom�rn� nedostate�né vyvi-

nutou obchodní sí a omezený sortiment. Služby nabízí pošta, kade�nictví, holi�ství, kos-

metika, krej�ovství a prodej novin. Bankomat zde není a poštovní služby jsou nedostate�-

né. Zámek, kostel ani další kulturní památky nejsou zapojeny do systému využívání histo-

rických památek v cestovním ruchu. Gastronomické služby nabízejí dv� pohostinství a 

hotel na nám�stí s kapacitou 30 l�žek na dobré úrovni. Obci však chybí více ubytovacích 

za�ízení.  Obec  je  propojena  autobusovou  dopravou  s ostatními obcemi a Mikulovem, 
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železnice zde není. Komunikace nejsou v ideálním stavu. V Drnholce je �erpací stanice a 3 

autodílny. Pohlednice propagující Drnholec byly vydány k 750.výro�í obce. 

Horní V�stonice 

Mají díky své poloze na úpatí Pálavy výborné p�edpoklady pro p�ší turistiku, cykloturisti-

ku, a pobytovou turistiku. Také vina�ství je v obci tradi�ní, proto se dá o�ekávat další r�st 

významu vina�ské turistiky. Blízkost Novomlýnských nádrží umož�uje také rozvoj ryba�e-

ní a turistiky u vody. Ubytování poskytují soukromá za�ízení s celkovou kapacitou asi 50 

l�žek. Stravovací služby nabízí penzion, pohostinství a prodejna ZMIKA. V obci fungují 

dv� vinárny a pro ve�ejnost je k dispozici i n�kolik vinných sklep�. V obci není �erpací 

stanice PHM, ani další služby pro motoristy a cyklisty. 

Jevišovka 

Obec s obtížn�jší dopravní dostupností autobusem. Je to obec v jihozápadním cípu okresu 

B�eclav s �istým životním prost�edím  v blízkosti �eky Dyje. Kv�li t�mto p�ednostem je 

využíván její bytový fond k víkendovému bydlení. Nedostate�né jsou služby pošty. Jevi-

šovka nabízí základní služby obchodní sít�, je zde kade�nictví a opravna automobil�. Sou-

kromé ubytování má kapacitu asi 20 míst, pohostinství má pouze základní úrove�. Propa-

ga�ní materiály obec zatím nevydala.  

Klentnice 

Obec položená v kopcích Pálavy , pod vápencovými skalami , p�es kterou procházejí turis-

tické trasy. Kv�li své malebnosti a dostatku zelen� je obec vyhledávána turisty. Pro pot�e-

by obce jsou posta�ující dva obchody, krej�ovství, prodej novin, také parkovišt� je 

k dispozici. Nedostate�né jsou poštovní a bankovní služby. Kapacity i úrove� ubytovacích 

za�ízení jsou na pom�rn� dobré úrovni. Místní atrakcí je ran� a hipoturistika. Obec má 

pouze autobusové spojení. V obci není �erpací stanice PHM, služby motorist�m nabízí 

místní autoservis. Vlastní propaga�ní materiály obec nemá.  

Milovice 

Leží podobn� jako Dolní V�stonice na b�ehu t�etí novomlýnské nádrže. I tady jsou dobré 

podmínky pro rozvoj venkovské turistiky, obec má zachovalý ráz moravské vesnice bez 

výrazných rušivých prvk� a malebnou p�írodu okolo. Problémem je dopravní p�ipojení. V 

obci jsou dv� prodejny se smíšeným zbožím. Ubytování je poskytováno ve dvou soukro-
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mých apartmánech, stravování poskytuje jedno za�ízení v základní turistické úrovni. 

V blízkosti obce je �erpací stanice PHM. Obec dosud nemá vlastní propaga�ní materiál. 

Mikulov 

Je jedine�ným historickým m�stem s proslulým panoramatem i malebným jádrem m�sta 

s kvalitními architektonickými památkami, �istým životním prost�edím na úpatí Pálav-

ských vrch�. V Mikulov� je v sou�asné dob� �ada služeb jak pro místní obyvatelstvo, tak 

pro okolní obce, ale i turisty. Je zde kade�nictví, kosmetika, pedikúra, fotoslužby, krej�ov-

ství atd. Obchodní sí je rozv�tvená nejenom ve m�st�, ale v posledním období p�ibily i 

supermarkety v jižní �ásti m�sta. Je zde na 30 ubytovacích subjekt�, dva hotely, které na-

bízejí ubytování vyššího standartu, motoresty mají kvalitu p�im��enou svému ú�elu, sou-

kromé ubytovací kapacity jsou p�evážn� v základní kategorii. 

Služby pro motoristy jsou dostupné v n�kolika autoopravnách, pneuservisech, je zde 

taxi  služba, funguje odtahová služba, chybí p�j�ovna automobil�. Cykloturisté zatím ne-

mají k dispozici p�j�ovnu jízdních kol. Problémem nejsou sm�nárenské služby , které jsou 

poskytovány i na hrani�ním p�echodu a v bankovních ústavech. V Mikulov� a celém mik-

roregionu jsou prozatím jenom dva bankomaty. Základní informace turist�m poskytuje 

Turistická informa�ní kancelá�. 

 Za ú�elem podpory turistiky byla vydána �ada propaga�ních materiál�, výpravné 

publikace o Mikulov�. M�sto podporuje významné kulturní a sportovní akce a aktivity, 

propaguje území na mnoha veletrzích a prezentacích cestovního ruchu a pomáhá vytvá�et 

produkty k rozvoji cestovního ruchu. 

Dopravní napojení m�sta je z pohledu turistiky velmi výhodné, silnice z Brna do 

Vídn� je v plánech obou zemí p�ipravována jako dálnice. Hrani�ní p�echod je nejzatížen�j-

ším p�echodem mezi 	R a Rakouskem. Železni�ní propojení je vyhovující. 

 

Novosedly 

Novosedly je  prozatím z pohledu cestovního ruchu ne p�íliš zajímavou obcí, p�estože má 

dobré možnosti pro vina�skou turistiku, cykloturistiku nebo poznávací turistiku. V obci je 

pohostinství základní úrovn� bez možnosti stravování, nedostate�né jsou poštovní služby, 

je zde kade�nictví a novinový stánek. Obcí prochází cyklostezka v rámci Moravsko-slezské 

dálkové cyklotrasy, na jejímž zna�ení a propagaci se obec podílela. 
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Nový P�erov 

Nový P�erov je obcí na hranicích s Rakouskem s historickým hrani�ním p�echodem, který 

není v provozu a je otev�en jenom p�íležitostn� v rámci malého p�íhrani�ního styku. Dobré 

podmínky zde má vina�ská turistika s �adou architektonicky velmi zachovalých a cenných 

sklep�. P�írodní podmínky, terén a pohrani�ní cesty jsou výhodné pro cykloturistiku,jejíž 

trasa byla dobudována v systému cyklistické stezky Moravsko-slezské dálkové cyklotrasy. 

Pavlov 

Pavlov  je  architektonicky  výjime�ná obec s výhodnou polohou na severovýchodním úbo-

�í Pálavy, pod z�íceninou hradu D�vi�ky. Jádro obce je památkovou rezervací lidové archi-

tektury s mnoha zapsanými kulturními památkami, zejména barokními domy na návsi a 

vina�skými domy na 	eské ulici. Další výhodou je blízkost t�etí novomlýnské nádrže 

s jachta�ským klubem na poloostrov� do jezera, který je možné zapojit do nabídky p�íleži-

tostí pro rekreanty. V Pavlov� je sí základních obchodních služeb a  v posledních deseti 

letech se výrazn� rozší�ila nabídka ubytovacích a stravovacích služeb. V Pavlov� je celá 

�ada  za�ízení penziónového typu. V Pavlov� je autoopravna, �erpací stanice PHM zde 

není. Autobusové dopravní spojení je komplikované. 

Perná 

Perná je malebná vina�ská obec na západních svazích Pálavy. Pro cestovní ruch jsou zde 

velmi dobré podmínky, jak v turistice, tak cykloturistice, agroturistice nebo vina�ské turis-

tice. Obchodní sí je dostate�ná, širší sortiment je dostupný v 6 km vzdáleném Mikulov�. 

Jako v dalších obcích není ani v Pernu dostate�ná poštovní služba, obyvatel�m i návšt�v-

ník�m by p�išel vhod bankomat. �ada dalších služeb je v obci dostupná- kade�nictví, 

kosmetika, pedikúra, švadlena, sb�rna foto nebo prodej novin. Ubytování pro 40 osob 

nabízí penzion a další l�žka jsou poskytována v soukromí. V obci jsou t�i pohostinská a 

restaura�ní za�ízení. 	erpací stanice v obci není. 

Sedlec 

Sedlec  je  obec  na  významném silni�ním tahu s dobrou dostupností v�etn� vlakového 

spojení, s rybníkem Nesyt a s dobrými podmínkami pro rozvoj cykloturistiky a vina�ské 

turistiky. Také p�ítomnost st�ední hotelové školy m�že být stimulujícím faktorem rozvoje 

cestovního ruchu. 
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V obci je p�im��en� široký sortiment zboží a posta�ující obchodní sí. Ob�an�m je 

k dispozici pom�rn� široká nabídka služeb:novinová služba, opravy obuvi, autodoprava, 

klempí�ství, stolárna, elektroinstalatér, malí� nat�ra�, záme�nictví. V obci je �erpací stani-

ce PHM. 

Pasohlávky 

Pasohlávky je obec, která je situovaná na b�ehu Horní Novomlýnské nádrže v nejteplejší 

oblasti jižní Moravy. K dispozici jsou r�zné typy ubytování, restaurace, vinné sklípky, 

sportovišt�. V letních m�sících jsou v kempu Merkur po�ádány hudební produkce, vystou-

pení pro d�ti a letní kino denn� promítá atraktivní filmy, vždy p�i zahájení turistické sezó-

ny.  Pálava, Mikulov a Lednicko - valtický areál jsou blízká Pasohlávek kde se dá trávit 

volný �as. Ob�an�m i turist�m je k dispozici p�j�ovna kol, p�j�ovna vodních šlapadel, 

internetová kavárna, tenisové kurty. Ti, kte�í cht�jí dovolenou trávit aktivn�, mohou využít 

služeb školy a p�j�ovny Windsurfingu. V obci je také Informa�ní centrum, které poskytuje 

informace o službách,  kulturních akcích, vydává prospekty atd. V obci je rovn�ž Pošta . 
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11 SWOT ANALÝZA  

Cílem SWOT analýzy je stanovení silných a slabých stránek jednotlivých problémových 

oblastí mikroregionu a definování jeho p�íležitostí a ohrožení. Stanovení silných a slabých 

stránek, p�íležitostí a ohrožení je provedeno tak, aby umož�ovalo formulovat klí�ové pro-

blémy rozvoje mikroregionu a vyjmenovat cíle rozvojové strategie.Na jejich základ� jsou 

vypracovány opat�ení, na které navazuje Katalog vybraných klí�ových projekt�. 

 

11.1 Ekonomika a trh práce  

 

Silné stránky 

- Výhodná poloha území a výborné klimatické podmínky pro zem�d�lskou výrobu 

- Vysoký podíl orné p�dy  

- Dobré podmínky pro rozvoj vybrané zem�d�lské produkce, zejména vína  

- P�íznivé geografické podmínky pro rozvoj pr�myslové a zem�d�lské výroby  

- Vybudovaný závlahový systém 

- Dobrá spolupráce obecních samospráv a podnikatelských subjekt� 

- Dostatek ploch vy�len�ných pro podnikatelské aktivity 

 

Slabé stránky 

- Nízká da�ová výt�žnost ve srovnání s celostátním pr�m�rem 

- Nízká koup�schopnost obyvatelstva 

- Malý stupe� rozvoje venkovských �emesel  

- Nízká podnikatelská aktivita, která nevytvá�í dostatek nových pracovních p�íležitostí 

- Špatný technický stav dostupných výrobních objekt�, které tak snižují možnost p�íchodu 

   nového investora 

- Nedostatek vhodných ploch a objekt� pro p�ímé zahrani�ní investice  
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- Vysoká nezam�stnanost, zejména mladých lidí do 29 let a osob se zm�n�nou pracovní   

   schopností 

- Vysoká nezam�stnanost žen  

 

P�íležitosti 

- Rozvoj zem�d�lské ekologicky ohleduplné produkce 

- Ekonomický r�st malého a st�edního podnikání, zejména ve zpracovatelském pr�myslu  

- Využití výhodné geografické polohy území pro cestovní ruch 

- Investi�ní p�íprava vhodných ploch pro p�ímé zahrani�ní investice 

- Využití kvalifikovaných pracovních sil v zem�d�lství a pr�myslu 

- Rozvíjení vzd�lávacích program� pro podnikatele a pro uchaze�e o zam�stnání 

 

Ohrožení  

- Dlouhodobý pokles výkonnosti ekonomiky 

- Pokra�ující stagnace d�ležitých pr�myslových subjekt� 

- Pokra�ující pokles produkce p�idané hodnoty pr�myslové výroby v�etn� služeb 

- Další pokles výkonnosti zem�d�lské prvovýroby v d�sledku nevhodné výrobní struktury  

- Trvající neschopnost vytvá�et nová pracovní místa 

- Trvající vysoká nezam�stnanost 

- Neprovád�ní pozemkových úprav 

- Trvalý pokles zájmu o investování na území mikroregionu 

11.2 Lidské zdroje  

 

Silné stránky 

- Pom�rn� vysoká st�ední délky života obyvatel kraje 
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- Kladné migra�ní saldo 

- Dobrá kvality bydlení na venkov�, díky nár�stu objekt� p�ipojených na inženýrské sít� 

- Dostate�ná sí mate�ských, základních a st�edních škol 

- Dosta�ující sí léka�ské pé�e v mikroregionu 

- Bohatý kulturní život p�edevším v Mikulov� 

- Velký po�et evidovaných kulturních památek  

- Existence sportoviš v obcích 

 

Slabé stránky 

- Výrazn� podpr�m�rná úrove� vzd�lanosti obyvatelstva 

- Stálý p�irozený úbytek obyvatel , stárnutí obyvatelstva , snižující se porodnost 

- Nerozvinutý trh s byty, nedostatek byt� v Mikulov� 

- Nep�íznivý demografický vývoj 

- Nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovník� pro p�edškolní i školní výchovu  

- Nedostate�né vybavení škol moderními komunika�ními technologiemi 

- Nedostate�ná výuka cizích jazyk� na školách 

- Nedostatky v systému pé�e o zdravotn� a jinak postižené d�ti 

- Nedostate�ná sí sociální pé�e pro ob�any se zdravotním postižením 

- Málo rozvinuté programy pro prevenci sociáln� patologických jev� 

 

P�íležitosti  

- Posilování pozice Mikulova jako p�irozeného spádového centra území 

- Zvyšování míry vzd�lanosti 

- Využití možností �erpání finan�ních prost�edk� z ESF pro zvýšení zam�stnanosti 

- Stabilizace školské sít� 

- Rozvoj celoživotního vzd�lávání zam��eného na moderní informa�ní systémy 
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- Rozvíjet  výuku jazyk� 

- Podporování sportovních aktivit na obecní úrovni 

- Výstavba a údržba sportovních za�ízení 

- Prevence kriminality a její potla�ování 

 

Ohrožení 

- Snižování vnit�ního potenciálu mikroregionu v d�sledek nep�íznivého demografického 

   vývoje 

- Snižování, zastavení bytové výstavby 

- Zhoršování technického stavu škol a nedostate�né vybavení informa�ními technologiemi 

- Snižování výuky cizích jazyk� a práce s komunika�ními technologiemi  

- Snižování zabezpe�ení obyvatelstva mikroregionu rychlou zdravotní pé�í 

- Další zhoršení stavu památkov� chrán�ných objekt�  

- Další zánik n�kterých sportovních za�ízení 

 

11.3 Technická infrastruktura  

 

Silné stránky 

-Významné silni�ní komunikace regionálního i mezinárodního významu 

- Vysoká hustota silni�ních komunikací II. a III. t�ídy 

- Blízkost železni�ní trat� evropského významu 

- Dostate�ná hromadná autobusová a železni�ní doprava 

- Velmi dobré podmínky pro rozvoj cykloturistické dopravy  

- Napojení všech obcí mikroregionu na ve�ejný vodovod, dostate�né vodní zdroje 

- Dostate�ná sí zdroj� el. energie a sní související infrastruktura 
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- Dobrá úrove� plynofikace obcí 

- Vysoký stupe� telefonického pokrytí území  

 

Slabé stránky 

- Špatný technický stav silni�ních komunikací II. a III. t�ídy  a místních komunikací  

- Nedostatek parkovacích a odstavných ploch pro automobily 

- Nedostate�né autobusové spojení obcí ve ve�erních hodinách a o svátcích 

- Špatný technický stav ve�ejných vodovod� 

- Chyb�jící splašková kanalizace s napojením na 	OV ve v�tšin� obcí mikroregionu 

- Slabé pokrytí n�kterých �ásti mikroregionu kvalitním televizním signálem  

 

P�íležitosti 

- Vybudování rychlostní silnice R52 k hranicím s Rakouskem 

- Rekonstrukce silni�ních komunikací druhé a t�etí t�ídy a místních komunikací  

- Vylou�ení zem�d�lské dopravy z místních komunikací  

- Zvýšení dopravní obslužnosti obcí autobusovou dopravou ve ve�erních hodinách 

   a o svátcích 

- Rekonstrukce železni�ních stanic a zastávek 

- Vybudování parkoviš a odstavných ploch pro osobní automobily 

- Vybudování sít� cyklostezek s p�íslušnou infrastrukturou 

- Provedení rekonstrukce vodovodní sít� a zlepšení kvality pitné vody z ve�ejného  

   vodovodu  

- Dobudování  splaškové kanalizace ve všech obcích mikroregionu  

- Zkvalitn�ní sou�asného televizního p�íjmu v obcích mikroregionu 

Ohrožení 

- Nevybudování rychlostní silnice R52 k hranicím s Rakouskem 
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- Snižování objemu ve�ejné autobusové dopravy , neschopnost zabezpe�it provoz 

   v pot�ebném rozsahu 

- Snižování objemu dopravy na železni�ních tratích 

- Pokra�ující zhoršování technického stavu silnic druhé a t�etí t�ídy a místních komunikací 

- Nezajišt�ní dostate�ného množství kvalitní pitné vody pro obyvatele mikroregionu  

- Neprovedení komplexního odkanalizování všech obcí mikroregionu  

 

11.4 Životní prost�edí  

 

Silné stránky  

- 	isté životní prost�edí mikroregionu 

- Teplé klimatické podmínky 

- Vysoký procento zalesn�ní území 

- Dobré podmínky pro zem�d�lskou výrobu 

- Velký zdroj povrchových vod – Vodní dílo Nové Mlýny 

- Existence CHKO Pálava a ochrana siln� ohrožených rostlinných a živo�išných druh� 

- Malá ekologická zát�ž v obcích mikroregionu Mikulovsko 

 

Slabé stránky 

- Omezené zdroje pitné vody a nedostatek vláhy 

- Vysoké hodnoty p�dní a vodní eroze 

- Nedostate�n� zpracovaná koncepce protipovod�ových opat�ení 

- Místn� zne�išt�né vodní toky 

- Koncentrovaná zem�d�lská výroba 

- Negativní dopad na lužní krajinu po dostav�ní Novomlýnských nádrží 
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- Nedostate�né t�íd�ní komunálního odpadu na místní úrovni 

- Existence �erných skládek a následná problematika jejich likvidace 

 

P�íležitosti 

- Zlepšení �istoty vod dobudováním a zmodernizováním kanalizací a 	OV 

- Likvidace �erných skládek 

- Budování poldr� v místech ohrožených povodn�mi 

- Prohloubení program� revitalizace krajiny  

- Zapojení Pálavy do systému cestovního ruchu vybudováním pot�ebné infrastruktury 

- Zavedení a rozvoj systému t�íd�ní odpad� 

 

Ohrožení 

- Další r�st individuální automobilové dopravy osob  

- Omezování rozvoje území v CHKO Pálava 

- Nedisciplinovanost ob�an� v nakládání s odpady 

- Neprovedená protipovod�ová pat�ení 

-  Živelné formy rekreace v oblasti Vodního díla Nové Mlýny 

- Narušení krajinného rázu stavbami vysíla�� GSM 

11.5 Cestovní ruch     

 

Silné stránky  

- Výhodná geografická poloha mikroregionu a dobrá dopravní dostupnost území  

   mikroregionu    

- P�im��ená hustota osídlení 

- Pom�rn� �isté životní prost�edí  
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- Turisticky zajímavé místa a památky jako jsou Pálava, památky Mikulova, archeologické  

   památky D. V�stonic atd. 

- Blízkost dalších atraktivních turistických lokalit jako jsou Lednicko-valtický areál, 

   Víde�, Brno atd. 

- Nabídka zna�ených turistických tras na Pálav� 

- Rozvoj cykloturistiky a zna�ení dalších úsek� cyklotras 

- Vina�ství, vinné sklepy a rozvoj vina�ské turistiky 

- Existence Vodního díla Nové Mlýny, jeho využití pro vodní sporty, letní dovolenou 

 

Slabé stránky 

- Neexistující regionální organiza�ní struktura cestovního ruchu 

- Jazykové bariéry obyvatelstva 

- Špatný technický stav n�kterých kulturních památek a jejich nedostate�né zapojení do 

   turistiky 

- Nedosta�ující úrove� turistických i doprovodných služeb 

- Malý po�et turistický informa�ních center v mikroregionu 

- Špatný stav silni�ních komunikací 

- Nep�ipravenost místních turistických subjekt� p�sobících v cestovním ruchu v 

   mikroregionu 

- Nedostate�ná propagace mikroregionu jako celku  

 

P�íležitosti 

- Spolupráce se sousedními mikroregiony 

- Zlepšení propagace mikroregionu jako turistické destinace   

- Restaurování historických památek 

- Využití potenciálu šetrných forem turistiky jako je poznávací a kulturní turistiky,  
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  vzd�lávací turistiky, agroturistiky, eko-agroturistiky 

- Vytvo�ení nových sportovních areál� a využití vodních ploch na území mikroregionu 

- Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu 

- Rozvoj vina�ské turistiky v mikroregionu 

 

Ohrožení 

- Nedostate�ná podpora rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni  

- Další zhoršování stavu historických a kulturních památek a jejich malé využívání  

   v cestovního ruchu 

- Zlepšující se konkurenceschopnost sousedních mikroregion� v oblasti cestovního ruch 

- Poškození venkovské krajiny mikroregionu Mikulovsko nevhodnými stavebními  

   aktivitami 

- Zaostávající turistická infrastruktura a nedostate�né zkvalit�ování služeb pro turisty  

- Zaostávající technická infrastruktura 
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12 STRATEGIE ROZVOJE  

12.1 Zhodnocení území  

Mikroregion Mikulovsko je pohrani�ní území, rozkládající se na jižní hranici 	eské repub-

liky s Rakouskem. Tento faktor hrál v jeho historii vždy významnou úlohu, a kladnou �i 

zápornou , zejména s odrazem v jeho v socioekonomickém potenciálu. 

Je to region vzhledem ke svým p�írodním podmínkám v rámci 	eské republiky i Ji-

homoravského kraje specifický, s malou hustotou obyvatel v území, s jedine�nou p�írodou 

a �istým životním prost�edím a velkým kulturním bohatstvím. To spolu s výhodnou polo-

hou na trasách evropských cest vytvá�í p�íhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 

Velmi p�íznivé klima i úrodné p�dy, vhodné i pro p�stování speciálních plodin a vin-

né révy, mu vždy vtiskovaly charakter zem�d�lské oblasti. V dobách p�edvále�ných a poz-

d�ji v socialistickém režimu nabylo zem�d�lství velkovýrobního charakteru i se zpracova-

telským pr�myslem jako nosným ekonomickým odv�tvím. V jediném m�st� mikroregionu 

jej dopl�oval pr�mysl, p�evážn� strojírenský. 

Území mikroregionu Mikulovsko se však po zm�n� spole�enských podmínek a 

transformaci ekonomiky potýká z mnoha d�vod� s vážnými projevy recese, s nízkou da-

�ovou výt�žností, úpadkem pr�myslové výroby a s vysokou mírou nezam�stnanosti, s ne-

vyrovnanou úrovní �emesel a služeb, se stagnací v zem�d�lství, s neuspokojivou dopravou 

i nedokonalou technickou infrastrukturou.[5]  

 

12.2 Strategické cíle rozvoje mikroregionu   

Cílem mikroregionu mikulovsko je všestranný a vyvážený rozvoj území mikroregionu Mi-

kulovsko s pomocí vn�jších sil, ale zejména s využitím jeho vnit�ních možností, s d�razem 

na všestranný rozvoj lidského potenciálu, obnovu ekonomiky v�etn� zem�d�lství, lepší 

vybavení území technickou infrastrukturou, všestrannou pé�i o kulturní d�dictví, p�írodu a 

rozvoj cestovního ruchu. 

Na základ� poznatk� ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy jsou stanoveny pro-

blémové okruhy mikroregionu Mikulovsko. 
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12.3 Prioritní osa: Lidský potenciál a sociální infrastruktura  

Rozvíjet území mikroregionu, ale i jeho jednotlivých obcí. Rozvíjet strukturu vzd�lávání a 

zlepšovat míru vzd�lanosti v regionu, rozši�ovat sí a nabídku sociálních služeb pro celé 

spektrum sociáln� slabých skupin obyvatelstva a rozvíjet preventivní opat�ení pro ohrože-

né skupiny a pomáhat již postiženým, zkvalit�ovat zdravotnické služby v území, rozši�ovat 

programy zdravotní osv�ty a prevence, rozvíjet domácí lé�ebnou pé�i. 

12.3.1 Opat�ení 1: Rozvoj území  

• rozvíjet území mikroregionu Mikulovska 

• ur�ení a p�íprava ploch pro bydlení, bytovou výstavbu 

• rekonstrukce a výstavba objekt� bytového fondu 

• vytvá�et podmínky pro zlepšení demografického vývoje a p�ír�stku obyvatel p�i-

st�hováním 

 

12.3.2 Opat�ení 2: Rozvoj sídelní struktury  

• spolupracovat na projektech rozvoje s p�ilehlými mikroregiony 

• p�ipravit projektovou dokumentaci pro p�ípravu území k další bytové výstavb� 

• rozvíjet venkovský ráz mikroregionu 

• zmapování nástroj� pro podporu bydlení mladých rodin 

 

12.3.3 Opat�ení 3: Rozvoj vzd�lání  

• zabezpe�it dostupnou a kvalitní sí p�edškolních, školních a st�edních škol v mikro-

regionu 

• rozvíjet vzd�lání pedagog� 

• rozvíjet po�íta�ovou gramotnost a zam��it se na výuku cizích jazyk� 

• zkvalitnit technickou úrove� vzd�lávacích za�ízení 

• podporovat a rozvíjet rekvalifikaci obyvatel 
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12.3.4 Opat�ení 4: Rozvoj sociální sít� 

• zvýšení vybavenosti a kvality za�ízení sociální infrastruktury v obcích 

• podpora subjekt� v oblasti sociálních služeb 

• podporovat vznik chrán�ných dílen 

• rozvíjet programy zam��ené na prevenci socio-patologických jev� 

 

12.3.5 Opat�ení 5: Podpora kultury 

• zajišovat finan�ní zdroje pro obnovu kulturních památek 

• prezentovat kulturní památky a archeologický výzkum na území mikroregionu 

• podporovat rozvoj knihoven a služeb poskytovaných knihovnami 

• zapojovat kulturní památky do cestovního ruchu 

• rozvíjet r�znorodé aktivity v oblasti kulturního života 

 

12.4 Prioritní osa: Ekonomika a trh práce  

Rozvíjet ekonomiku malých a st�edních podnik� (ekonomických subjekt�) v pr�myslu, 

stavebnictví, obchodu a službách intenzifikací vlastních zdroj�, konkurenceschopností v 

koopera�ních vztazích velkých produk�ních a obchodních �et�zcích v p�íznivém podnika-

telském prost�edí. Zvýšit zam�stnanost obyvatelstva v mikroregionu. 

12.4.1 Opat�ení 1: Podpora malého a st�edního podnikání  

• podpora podnikatelských aktivit zam��ených na cestovní ruch 

• využít existující programy na podporu malého a st�edního podnikání 

• podporovat spolupráci místních podnikatelských subjekt� s velkými podniky 

• podporovat rozvoj konkurenceschopné zem�d�lské výroby 

• podpora p�ekonávání bariér vstupu podnikatelských subjekt� do nových odv�tví 
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12.4.2 Opat�ení 2:Rozvoj podnikatelského prost�edí  

• p�ipravit infrastrukturu pro realizaci podnikatelské �innosti 

• p�ipravit staré výrobní areály pro podnikatelské aktivity 

• využit programy investi�ních pobídek na podporu rozvoje pr�myslových zón  

 

12.4.3 Opat�ení 3: Modernizace zem�d�lské výroby  

• zvýšit konkurenceschopnost zem�d�lských podnik� v mikroregionu 

• podporovat modernizaci výrobních technologií v prvovýrob� a navazujícím zpra-

covatelském odv�tví potraviná�ského pr�myslu 

• zapojit mladší populaci do zem�d�lské výroby 

• vybudovat odbytová centra 

• zam��it se na specializovanou zem�d�lskou produkci 

 

12.4.4 Opat�ení 4: Podpora aktivní politiky zam�stnanosti  

• zvyšovat možnost uplatn�ní nezam�stnaných 

• p�itáhnout zahrani�ní investory do mikroregionu s následným vytvo�ením nových 

pracovních míst 

• motivovat zam�stnavatele k vytvá�ení nových pracovních míst 

• podporovat aktivity nezam�stnaných sm��ující k jejich vlastní ekonomické �innosti 

 

12.4.5 Opat�ení 5: Vzd�lávací a rekvalifika	ní programy  

• podporovat rozvoj vzd�lávacích a poradenských služeb 

• podporovat vzd�lávání pracovník� v oblasti trhu práce 

• podpora kurz� zam��ených na oblast cestovního ruchu 
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• rozvíjet spolupráci se vzd�lávacími za�ízeními p�i p�íprav� absolvent� na budoucí 

povolání s ohledem na aktuální poptávku na trhu práce 

12.5 Prioritní osa: Technická infrastruktura  

Zkvalitnit dopravní sít� mikroregionu a jeho vn�jšího propojení, technický stav a vybave-

nost dopl�ující infrastruktury v�etn� ve�ejné dopravy a cykloturistiky. Zajistit kvalitní pit-

nou vodu pro všechny obce mikroregionu z dostate�ných vodních a její dodávku ve�ejnými 

vodovody. Zabezpe�it �istotu povrchových vod napojením všech sídel na kanaliza�ní sou-

stavy s 	OV. Umožnit plnou dostupnost telekomunika�ních služeb a informa�ních sítí 

v mikroregionu v odpovídající technické úrovni.Dostate�né kapacitní a kvalitní energetic-

ké rozvody. 

12.5.1 Opat�ení 1: Rekonstrukce silni	ních komunikací a cyklostezek 

• podporovat rekonstrukci silnice I/52  

• realizovat rekonstrukci silni�ní sít� mikroregionu 

• opravy odstavných ploch, chodník� a pouli�ního osv�tlení 

• vybudování sít� cyklostezek v mikroregionu 

• vybudování doprovodných služeb na cyklotrasách  

 

12.5.2 Opat�ení 2: Dopravní obsluha  

• zlepšovat úrove� ve�ejné dopravy v mikroregionu 

• zlepšovat dostupnost ve�ejné dopravy v mikroregionu 

• zavést systém integrované ve�ejné dopravy 

 

12.5.3 Opat�ení 3: Dobudování a rekonstrukce vodovodní sít�  

• zajistit kvalitní pitnou vodu ve všech obcí mikroregionu 

• modernizace úpravny vody 
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• napojení vodovodu na jímací území Lednice 

 

12.5.4 Opat�ení 4: Rozvoj informa	ních sítí  

• zvýšit pokrytí území vysokorychlostním internetem 

• zvýšit dostupnost moderních informa�ních technologií zejména ve vzd�lávacích za-

�ízení 

• podporovat zvýšení pokrytí území signály mobilních operátor� 

• zvýšit a zkvalitnit televizní p�íjem na území mikroregionu 

 

12.5.5 Opat�ení 5: Odpadní vody  

• podporovat výstavbu kanaliza�ních sítí a 	OV 

• zajistit odkanalizování všech obcí mikroregionu 

• zajišt�ní �išt�ní odpadních vod ze zem�d�lské výroby  

12.6 Prioritní osa: Životní prost�edí  

Usilovat o ekonomický a sociální rozvoj Mikulovska s odpovídajícím rozsahem pé�e o 

životní prost�edí a revitalizovat území. Zlepšit kvalitu povrchových vod a ovzduší a d�-

sledn� chránit podzemní vodní zdroje. Odstran�ní starých ekologických zát�ží a koncep�ní 

�ešení nakládání s odpady. Rozvíjet koncepci pé�e o krajinu mikroregionu, udržovat hod-

notné životní prost�edí a p�írodu Mikulovska a podporovat racionální využívání p�írodních 

zdroj�. 

 

12.6.1 Opat�ení 1: Zlepšení systému nakládání s odpadem  

• zabezpe�it t�íd�ní odpad� 

• podporovat likvidaci nebezpe�ných odpad� 

• zavedení systému poplatk� které podporují t�íd�ní odpadu 
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• rozvíjení spole�ného �ešení odpad�-skládky,recyklace 

 

12.6.2 Opat�ení 2: Obnova venkovského rázu krajiny 

• obnova a údržba vodních ploch a tok� 

• obnova a údržba les� 

• zlepšování vzhledu krajiny a ve�ejných prostranství 

 

12.6.3 Opat�ení 3: Zlepšení stavu ovzduší  

• rozvoj plynofikace a alternativních zp�sob� vytáp�ní 

• podporovat využívání obnovitelných zdroj� energie 

• zavedení centrálního zásobování teplem 

 

12.6.4 Opat�ení 4: Zlepšení kvality povrchových vod a podzemních vodních zdroj�  

• zlepšit kvalitu povrchových vod v mikroregionu 

• zajistit kvalitu podzemních zdroj� pitné vody 

• snížit náklady na úpravu pitné vody zavedením nových technologií 

 

12.6.5 Opat�ení 5: Pé	e o chrán�né území mikroregionu 

• podporovat ochranu území CHKO Pálava 

• propagovat principy ochrany životního prost�edí 

• podporovat šetrnou turistiku na území mikroregionu 
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12.7 Prioritní osa: Cestovní ruch  

Rozvíjet cestovní ruch a vytvo�it organiza�ní strukturu cestovního ruchu v turistickém re-

gionu Mikulovsko. Rozvíjet turistickou infrastrukturu a specifické formy cestovního ruchu 

v mikroregionu Mikulovsko. 

 

12.7.1 Opat�ení 1: Zvýšení kapacity ubytovacích za�ízení a zlepšení turistické infra-

struktury 

• vytvo�it podmínky pro lepší využití volných ubytovacích kapacit 

• vybudování nových turistických tras a cyklotras 

• rozvíjet ubytování,stravování a dopravu 

• rozvíjet vina�skou turistiku, kulturní turistiku, kongresovou a firemní turistiku, 

vodní turistiku 

• vybavit území funk�ní technickou infrastrukturou 

 

12.7.2 Opat�ení 2: Zkvalitn�ní orientace návšt�vník�  

• rozvíjet systém orienta�ního a dopravního zna�ení v regionu 

• rozší�ení informa�ních center do všech obcí mikroregionu 

• zkvalitn�ní zna�ení turistických, cykloturistických a dalších tras 

 

12.7.3 Opat�ení 3: Ochrana a údržba stávajícího potenciálu cestovního ruchu 

• obnova p�írodního a kulturního bohatství mikroregionu 

• zlepšit spolupráci subjekt� p�sobících v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu 

• navázaní a prohloubení vztah� s okolními mikroregiony a zahrani�ím v oblasti ces-

tovního ruchu 
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12.7.4 Opat�ení 4: Marketingová propagace mikroregionu 

• prohloubit spolupráci s agenturami pro rozvoj cestovního ruchu 

• rozsáhlejší mediální propagace mikroregionu 

• aktualizace webových stránek mikroregionu 

 

12.7.5 Opat�ení 5: Zvýšení nabídky pro sportovn�-kulturní vyžití 

• podporovat sportovní aktivity v mikroregion 

• podporovat kulturní instituce-muzea, galerie 

• podporovat výstavbu nových sportovních za�ízení 

• podporovat venkovské slavnosti 
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13 KATALOG PROJEKT� 

13.1 Rekonstrukce lávky pro cyklisty - Nový P�erov  

Popis projektu: 

Projekt rekonstrukce lávky pro cyklisty - stavební obnova objektu - p�es �eku Dyji v kata-

strálním území obce Nový P�erov by m�l p�isp�t k dalšímu zapojení do sít� cyklotras a 

cyklostezek. Projekt také po�ítá s tím, že v obci bude v brzké dob� z�ízen hrani�ní p�echod 

pro p�ší a cyklisty, což p�isp�je ke zlepšení propustnosti hranic v dané lokalit�. 

 

Cíl: 

Cílem projektu je podpo�it rozvoj cykloturistiky a agroturistiky na území mikroregionu 

Mikulovsko, ale i v širší oblasti moravsko - rakouského p�íhrani�í (Podpora programu 

Greenways), dále zvýšit zam�stnanost a podnikatelské aktivity v obcích podél hranice, 

zlepšit vzhled p�írodní lokality na �ece Dyji a zárove� zvýšit její turistickou atraktivitu. 

Dané místo p�echodu �eky Dyje leží na mezinárodní cyklotrase Greenways Praha - 

Wien, mezinárodní cyklotrase - Brno - Wien a dále je sou�ástí sít� Moravských vina�ských 

stezek. Je jediným místem možného p�echodu �eky Dyje pro p�ší a cyklisty. 

 

Cílová skupina: 

Cílovými skupinami by m�li být obyvatelé obce Nový P�erov a dále turisti a cykloturisti. 

 

Náklady: 

Odhadované náklady by m�li být 4,5 mil. K�. 

 

Financování: 

Tento projekt by m�l být financován z vlastních zdroj�, MMR a iniciativy spole�enství 

INTERREG III A. 
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13.2   Zásobování území pitnou vodou 

Popis projektu: 

Ve�ejné vodovody obcí mikroregionu jsou napojeny na 3 vodní zdroje. Voda z t�chto zdro-

j� nespl�uje kvalitativní ukazatele pro pitnou vodu, jak vyplívá z hydrogeologických pr�-

zkum� provedených v posledním období. Rovn�ž neexistuje reálný zp�sob úpravy této 

vody na pot�ebnou kvalitu. Jediným vhodným zdrojem pitné vody s dostate�nou vydatností 

je jímací území Lednice (mimo území mikroregionu). V sou�asné dob� jsou zásobeny 

z tohoto zdroje jen 2 sídla - Sedlec a Mikulov, probíhají práce na prodloužení vodovodu 

z tohoto zdroje do obcí Milovice a Pavlov. Nízkou kvalitu vody v mikroregionu a její pro-

vozní náklady zhoršuje dále špatný technický stav potrubí vodovodní sít�.   

 

Cíl: 

Zajistit pro všechna sídla mikroregionu dostate�né množství kvalitní pitné vody ve smyslu 

p�íslušných hygienických p�edpis� �i norem, pro sou�asnou spot�ebu i pro spot�ebu p�i 

p�edpokládaném rozvoji území. Dalším cílem je zvýšit kvalitu života v mikroregionu, 

chránit zdraví obyvatelstva, zvýšit atraktivnost krajiny pro bydlení, rozvoj cestovního ru-

chu a podnikání. 

   

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou by se m�li stát obyvatelé obcí mikroregionu a podnikatelské subjekty 

v mikroregionu. 

Náklady: 

Celkový rozpo�et nejde stanovit bez zpracované projektové dokumentace, odhadované 

náklady pouze na dokumentaci k územnímu �ízení jsou ve výši 2 mil. K�. 

Financování: 

Na financování by se m�li podílet obecní rozpo�ty DSO Mikulovsko dále pak dotace z 

Jihomoravského kraje a v neposlední �ad� prost�edky z fond� EU. 
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13.3 Sportovní areál v Pavlov�  

Popis projektu: 

Projekt je zam��en na realizaci komplexní nabídky sportovních a rekrea�ních aktivit 

v lokalit� stávajícího fotbalového h�išt�. Jedná se o rozší�ení sou�asného sportovního areá-

lu o cca 2 ha sportovních a rekrea�ních ploch. Sou�ástí nov� vybudovaného sportovního 

areálu budou tenisové kurty, h�išt� na volejbal, h�išt� pro d�ti, minigolf a p�íslušné pro-

vozní budovy. 

 

Cíl: 

Hlavním cílem projektu je zvýšení možnosti sportovního vyžití obyvatel a návšt�vník� 

obce Pavlov a návšt�vník� p�ilehlých Novomlýnských nádrží. Jedná se o rozší�ení a do-

stavbu stávajícího fotbalového h�išt� v dolní �ásti obce. 

 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou by se m�li stát obyvatelé Pavlova a dále pak turisté a návšt�vníci Novo-

mlýnských nádrží. 

 

Náklady: 

Odhadované náklady jsou ve výši 15 mil. K�. 

 

Financování: 

Tento projekt by m�l být financován z rozpo�tu obce, státního rozpo�tu a ze Spole�ného 

regionálního opera�ního programu. 

 

Výše uvedené katalogy projekt� jsou navrženy na základ� konzultace s tajemnicí mikrore-

gionu Mikulovsko paní Marcelou Effenbergerovou a na základ� materiál� opírajících se o 

reálné pot�eby jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.  
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ZÁV�R 

Mikroregion pat�í díky po�tu obyvatel spíše k v�tším mikroregion�m a v sou�asné dob� 

žije na jeho území více než 20 000 obyvatel. Mikroregion je sou�ástí celku NUTS II-

Jihovýchod a jeho centrem je m�sto Mikulov.  

Co se tý�e v�ku obyvatelstva je zde patrný trend stárnutí populace a pokud bude ten-

to trend pokra�ovat, bude se zvyšovat podíl d�chodc� oproti d�tem a lidem v produktivním 

v�ku. 

Sí školních za�ízení v mikroregionu je v sou�asné dob� dostate�ná, pokud však bu-

de nadále pokra�ovat nep�íznivý demografický vývoj spojený s úbytkem d�tí 

v p�edškolním a školním v�ku, dá se v budoucnu o�ekávat zdražování provozu škol, což 

by mohlo ohrožovat jejich další existenci. Pokud se podíváme na vzd�lanostní úrove� oby-

vatelstva, tak p�i posledním s�ítání lidu, dom� a byt� byl zjišt�n nár�st vzd�lanosti obyva-

tel oproti roku 1991. 

Problémem mikroregionu je bezesporu nezam�stnanost, která je zp�sobena zejména 

rozpadem pr�myslových firem v Mikulov� a poklesem výroby v zem�d�lství. Díky nedo-

statku pracovních p�íležitostí zde existuje vysoký podíl lidí, kte�í vyjížd�jí za prací mimo 

vlastní obec i mimo samotný mikroregion. Problematická je zde pom�rn� vysoká neza-

m�stnanost u mladých lidí do 29 let, která byla k 31.3.2005 tém�� 36%. Bylo by tedy 

vhodné nadále rozvíjet rekvalifika�ní kurzy, které by t�mto mladým lidem umožnily snad-

n�jší uplatn�ní na trhu práce. 

Základní zdravotní pé�e je dostate�n� zajišována praktickými léka�i na celém území 

mikroregionu, zejména pak v Mikulov�. Základní medicínské obory jsou zajišovány ne-

mocnicí v B�eclavi, specializovanou léka�skou pé�i poskytuje fakultní nemocnice v Brn�. 

Problematická je rovn�ž bytová výstavba v samotném Mikulov�, kde je z�ejmé, že 

tuto problematiku není schopno �ešit m�sto samo. �ešením m�že být jen ekonomické oži-

vení celého území. 

Mikroregion má výbornou dopravní dostupnost zejména díky silni�ní komunikaci 

I/52 a blízkostí železni�ního koridoru. Nevýhodou je špatný technický stav komunikací II 

a III t�ídy. Rovn�ž má území výborné p�edpoklady pro cyklistickou dopravu s ohledem na 

turismus. 
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Zejména v oblasti cestovního ruchu má území mikroregionu velké p�edpoklady pro 

r�st v tomto odv�tví. Nejenom pro své p�írodní krásy a bohaté kulturní tradice, ale i díky 

aktivní podpo�e a propagaci cestovního ruchu jednotlivými subjekty, které p�sobí na úze-

mí mikroregionu. V mikroregionu dnes p�sobí n�kolik agentur, které se snaží p�ilákat do 

území mikroregionu domácí i zahrani�ní turisty.   
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P�ÍLOHA P I: MÍRA VZD�LANOSTI OBYVATEL MIKROREGIONU 

MIKULOVSKO ZA JEDNOTLIVÉ OBCE V ROCE 2001 

 

2001-podle SLDB 

po�et obyvatel  
 
Obce 
 SŠ VŠ nad 15 let  % vzd�l. 

Bavory 67 10 339 22,7 
Brod nad Dyjí 55 8 392 16,1 
B�ezí 291 45 1262 26,6 
Dobré Pole 51 4 327 16,8 
Dolní Dunajovice 315 48 1401 25,9 
Dolní V�stonice 54 13 286 23,4 
Drnholec 264 55 1429 22,3 
Horní V�stonice 70 13 374 22,2 
Jevišovka 34 10 441 10,0 
Klentnice 98 24 495 24,6 
Mikulov 1804 486 6433 35,6 
Milovice 58 7 403 16,1 
Novosedly 206 24 937 24,5 
Nový P�erov 30 1 250 12,4 
Pavlov 78 21 454 21,8 
Perná 131 13 623 23,1 
Sedlec 120 21 663 21,3 
Pasohlávky 86 13 568 17,4 
Celkem 3812 816 17077 27,1 
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P�ÍLOHA P II: MÍRA VZD�LANOSTI OBYVATEL IKROREGIONU 

MIKULOVSKO ZA JEDNOTLIVÉ OBCE V ROCE 1991 A 2001 V (%) 

 

1991 – podle SLDB 2001 – podle SLDB 

st�edoškolské st�edoškolské 

Území 

základní 

 neúplné úplné 

vysoko-

školské 

základní 

neúplné úplné 

vysoko-

školské 

Bavory 121 120 37 6 98 160 67 10 

Brod nad Dyjí 198 137 27 2 136 182 55 8 

B�ezí 467 450 162 45 350 569 291 45 

Dobré Pole 148 111 39 3 111 151 51 4 

Dolní Dunajovice 560 460 232 39 434 584 315 48 

Dolní V�stonice 118 97 36 11 79 128 54 13 

Drnholec 596 487 162 46 504 582 264 55 

Horní V�stonice 174 118 50 7 127 163 70 13 

Jevišovka 186 170 22 4 179 199 34 10 

Klentnice 122 124 46 12 121 146 98 24 

Mikulov 2216 1832 1298 368 1696 2259 1804 486 

Milovice 169 134 34 3 134 191 58 7 

Novosedly 420 323 116 19 266 427 206 24 

Nový P�erov 133 73 22 2 119 96 30 1 

Pasohlávky 216 213 55 4 174 273 86 13 

Pavlov 171 168 52 15 141 197 78 21 

Perná 274 213 80 11 210 264 131 13 

Sedlec 298 239 89 11 235 274 120 21 

mikroregion 6587 5649 2559 608 5114 6845 3812 816 
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P�ÍLOHA P III: PO�ET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKT� K 

31.12.2004  

 

Obec 
 

po�et podnikatel-
ských subjekt� cel-
kem 

po�et fyzických 
osob 

po�et právnic-
kých osob 

Bavory 84 49 35 
Brod nad Dyjí 81 54 27 
B�ezí 284 180 104 
Dobré Pole 59 38 21 
Dolní Dunajovice 374 256 118 
Drnholec 401 236 165 
Dolní V�stonice 86 45 41 
Horní V�stonice 116 64 52 
Jevišovka 90 63 27 
Klentnice 102 68 34 
Mikulov 1653 1121 532 
Milovice 100 61 39 
Nový P�erov 46 21 25 
Pavlov 193 95 98 
Perná 202 127 75 
Sedlec 142 92 50 
Pasohlávky 133 105 28 
Novosedly 231 143 88 
Mikroregion Mikulovsko 4377 2818 1559 
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P�ÍLOHA P IV: PO�ET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKT� DLE 

PRÁVNÍ FORMY K 31.12.2004 

 

Právní forma Obec 
 akciová 

spole�nost 
obchodní 
spole�nost 

družstvo podnikatele 
fyzické oso-
by 

ostatní 

Bavory 0 2 0 49 33 
Brod nad Dyjí 0 7 0 54 20 
B�ezí 0 19 0 180 85 
Dobré Pole 0 3 0 38 18 
Dolní Dunajovice 2 14 0 256 102 
Drnholec 1 21 0 236 143 
Dolní V�stonice 1 3 0 45 37 
Horní V�stonice 0 4 0 64 48 
Jevišovka 0 4 0 63 23 
Klentnice 0 4 0 68 30 
Mikulov 11 162 3 1121 356 
Milovice 0 14 0 61 25 
Nový P�erov 0 5 0 21 20 
Pavlov 0 5 1 95 92 
Perná 1 4 0 127 70 
Sedlec 0 6 1 92 43 
Pasohlávky 0 4 0 105 24 
Novosedly 1 11 1 143 75 
Mikroregion Mikulovsko 17 292 6 2818 1244 
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P�ÍLOHA P V: PO�ET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKT� DLE 

ODV�TVOVÉ KLASIFIKACE EK.�INNOSTÍ  (V %) ZA ROK 2004  

 

 

 

Právní forma 
zem�díl. dopra-

va 
podni-
kat. 

školství 
Obec 
 

lesnictví 

pr�mysl 
 

staveb. 

spoje obchod 

služby 

zdra-
vot. 

ostatní 

Bavory 32,1 16,7 11,9 4,8 20,2 7,2 0,0 7,1 
Brod nad Dyjí 17,3 25,9 16,0 1,2 23,5 7,4 2,5 6,2 
B�ezí 25,0 15,1 13,0 7,9 28,2 7,4 1,4 2 
Dobré Pole 22,0 18,6 8,5 5,1 33,9 5,1 0,0 6,8 
Dolní Dunajovice 19,0 15,2 16,0 4,3 26,7 11,5 0,8 6,5 
Drnholec 30,0 14,7 17,2 0,7 20,9 7,5 1,7 7,3 
Dolní V�stonice 27,9 12,8 16,3 0,0 24,4 7,0 1,2 10,4 
Horní V�stonice 35,3 18,1 15,5 0,0 14,7 8,6 0,9 6,9 
Jevišovka 17,8 10,0 26,7 2,2 23,3 10,0 2,2 7,8 
Klentnice 23,5 12,7 18,6 6,9 24,5 5,9 1,0 6,9 
Mikulov 6,8 13,5 9,2 4,4 36,5 17,0 4,2 8,4 
Milovice 14,0 26,0 12,0 3,0 30,0 8,0 0,0 7,0 
Nový P�erov 43,5 4,3 15,2 0,0 21,7 8,7 0,0 6,6 
Pavlov 43,0 10,9 9,3 1,6 23,9 5,2 0,5 5,6 
Perná 29,7 14,4 18,8 3,0 21,8 5,9 2,0 4,4 
Sedlec 21,8 7,0 24,0 2,8 26,1 10,6 1,4 6,3 
Pasohlávky 12,8 15,0 16,5 2,3 41,6 2,3 0,0 9,5 
Novosedly 26,8 11,7 16,9 1,3 30,7 5,2 2,2 5,2 
Mikroregion Miku-
lovsko 

24,9 14,6 15,6 2,9 26,3 7,8 1,2 6,7 
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P�ÍLOHA P VI: PO�ET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKT� DLE 

ODV�TVOVÉ KLASIFIKACE EK.�INNOSTÍ  (V %) ZA ROK 2004   
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P�ÍLOHA P VII: P�EHLED FIREM PRODUKUJÍCÍCH ROSTLINOU 

VÝROBU V ROCE 2005 

Název firmy Obhospod.vým�ra (ha) 
MIKROS-VÍN Mikulov, k.s. 2 940 
VINOFRUKT a.s.,Dolní Dunajovice 2 370 
Agro M��ín 2 500 
ZD Sedlec 900 
APEX-HD Drnholec, s.r.o. 800 
ZS Pálava Pavlov, s.r.o. 760 
Ing.Holec 503 
ALT PRERAU, Nový P�erov 306 
Víno Marcin�ák Mikulov, s.r.o. 80 
Tanzberg Mikulov 80 
AGROPOL Mikulov, s.r.o. 60 
ŠEBESTA Dolní Dunajovice, s.r.o. 40 
	APKA,Perná 37 
S.Popela,Perná 30 

 

 

P�ÍLOHA P VIII: P�EHLED FIREM ZPRACOVÁVAJÍCÍCH   

ZEM��ELSKOU PRVOVÝROBU V ROCE 2005 

Název firmy Výrobní �innost 
VÍNO Mikulov a.s. výroba vína 
FRIGOPRIMA spol. s.r.o. mrazírny 
VÍNO Marcin�ák Mikulov, s.r.o. výroba vína 
Miloš Michlovský, Perná šlechtitelská stanice vina�ská 
ZMIKO, s.r.o., Horní V�stonice zem�d�lská �innost 
MORAVOSEED spol. s.r.o. semená�ský a šlechtitelský podnik 
Masoprodukt Mikulov s.r.o. Jatka 

 

 

 

 

 

 


