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Věděli jste, že
mamut představoval vítanou, 
avšak spíše výjimečnou součást 
jídelníčku lidí doby kamenné? Lov 
zvířete pomocí vykopané jámy, kam 
měl být mamut nahnán, je však 
pouhou literární fantazií, která byla 
ve skutečnosti prakticky nemožná. 
Jak tedy lidé mamuty lovili? Jak žili 
a čím se zabývali? Za odpověďmi 
nejen na tyto otázky se můžete 
vypravit do archeologických expozic 
v Pavlově a v Dolních Věstonicích.
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Mikulovsko je regionem mnoha tváří a skvělých zážitků. 
Budete navštěvovat historické památky, ruiny strážních 
hradů i nádherný mikulovský zámek. Krásy přírody poznáte 
na kopcích Pálavy či v rovinách sedleckých rybníků. 
Regionem se projedete na kole, na lodi nebo v koňském sedle. 
A vykoupete se i v moravském moři, přímo pod Pálavou. 
Poznáte i tisíce vůní a chutí zdejšího znamenitého vína, které 
se stalo symbolem celého regionu. Mikulovsko je ideálním 
cílem vašich výletů i dovolených, kde v každém koutu objevíte 
něco nového. Přijeďte zažít Mikulovsko!
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Místo nabité zážitky
Přirozeným centrem regionu je město Mikulov. Historie se tu prolíná s přítomností, 
starobylé památky s moderní architekturou, víno se snoubí s tradiční kuchyní. 
To vše, obohaceno o nezapomenutelné kulturní zážitky, vytváří specifi cký kolorit 
města, do kterého se zamilujete.
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Obdivovanou dominantou 
Mikulova se stal zdejší zámek. 
Historie stavby sahá až do stře-
dověku, kdy se na nynějším 
Zámeckém vrchu tyčil kamenný 
hrad. Ten byl v průběhu staletí 
přestavěn na reprezentativní 
šlechtické sídlo, ovlivněné 
zejména renesancí a barokem. 
S historií zámku i s příběhy jeho 
majitelů se návštěvníci mohou 
seznámit v Regionálním muzeu, 
které na zámku sídlí. K uniká-
tům jeho sbírek patří například 
obří sud z roku 1643, umístěný 
v zámeckém sklepení. Po ná-
vštěvě zámku si nenechte ujít ani 
procházku obnovenou barokní 
zahradou, odkud se otevírají 
úchvatné pohledy na město.

Foto:m-ARK



Přímo v historickém centru 
Mikulova stojí na náměstí 
Dietrichsteinská hrobka s ne-
přehlédnutelnou sochařskou 
výzdobou. Památkovými ob-
jekty je však náměstí doslova 
poseto. V sousedství hrobky 
uvidíte například kanovnické 
domy ze 17. století, na ná-
městí vás jistě upoutá dům 
U Rytířů s bohatou sgrafi tovou 
výzdobou. Celé historické jád-
ro tvoří městkou památkovou 
rezervaci. Vše ještě doplňuje 
Svatý kopeček, který je další 
výraznou dominantou Miku-
lova. K vrcholu vede křížová cesta a rozhodně 
stojí za to si ji vyšlápnout, třeba během zářijové 
mariánské pouti. Nejenže jsou tu k vidění kaplič-
ky křížové cesty, završené kaplí sv. Šebestiána, 
zvonicí a kaplí Božího hrobu, ale návštěvní-
kům se otevírá jeden z nejkrásnějších výhledů 
na město i široké okolí. 

Bohatou církevní minulost města připomíná 
také trojice kostelů: kostel sv. Václava, kostel 
sv. Jana Křtitele a kostel sv. Mikuláše, využí-
vaný pravoslavnou církví. Máte-li rádi výhledy 
do krajiny, určitě si nenechte ujít Kozí hrádek. 
Z vrcholu této staré dělostřelecké věže budete 
mít Mikulovsko jako na dlani. 

Mikulov byl v minulosti křižovatkou kultur. Vedle 
Židů se ve městě usadili na několik desetiletí 
také habáni, jedna z novokřtěneckých křesťan-
ských skupin. Dnes je ve městě připomíná 

Centrum moravského židovství
Mikulov byl po staletí největším a nejvýznam-
nějším židovským městem Moravy. Památky 
na jeho dávnou slávu můžete dodnes spatřit 
na vlastní oči. Někdejším židovským městem 
prochází naučná stezka, která vás přivede 
například k Horní synagoze z 16. století 
s ohromující barokní výzdobou. Nedaleko se 
nachází vzácná rituální lázeň mikve. Podívá-
te se i na největší moravský židovský hřbitov, 
který je magickým místem s podmanivou 
atmosférou v každém ročním období.

naučná stezka a archeologic-
ké nálezy, vystavené v expo-
zici Regionálního muzea.

K atraktivním místům Mikulo-
va patří i jeskyně Na Turoldu, 
která spolu s jeskyní Liščí díra 
tvoří pod zemským povrchem 
unikátní, téměř 3 km dlouhý 
labyrint chodeb. Na návštěv-
nické trase tu vstoupíte třeba 
do Pohádkové síně. Na po-
vrchu si můžete prohlédnout 
i zajímavý geopark, který vás 
seznámí s geologickými zají-
mavostmi České republiky.

Avšak Mikulov, to nejsou jen historické památ-
ky, ale i bohatý kulturní život. Od jara do zimy 
se ve městě stále něco děje. Výstavy umělců 
z celého světa se tu střídají s koncerty nejrůzněj-
ších žánrů, s kulinářskými festivaly či folklorními 
slavnostmi. Více než dvacetiletou tradici má 
Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“. Vrcho-
lem kulturního dění je pak každoroční Pálavské 
vinobraní, tradiční oslava vína, která se koná 
vždy druhý zářijový víkend.

Chcete na chvíli zastavit a rozjímat nad skle-
ničkou vynikajícího mikulovského vína? Čeká 
na vás řada kaváren, vinoték či sklepů, v re-
stauracích vám vedle vína připraví i to nejlepší 
z moravské kuchyně.
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Město Mikulov, www.mikulov.cz

Regionální muzeum v Mikulově, www.rmm.cz

Vojenské zajímavosti 
Pruský vojenský hřbitov za městem je připo-
mínkou událostí roku 1866, kdy se Mikulov stal 
místem podpisu důležitého příměří Prusko-
-rakouských válek. Jako součást rozsáhlého 
systému na obranu hranic pak v letech 1936 až 
1938 vznikla na Mikulovsku soustava pevností. 
Pěchotní srub s označením MJ-S 29 „Svah“ je 
spravován vojenskými nadšenci a bývá přístup-
ný k prohlídkám vojenské techniky. 



Archeologické nálezy 
napovídají, že člověk žil 
na Mikulovsku už před třiceti 
tisíci lety. V okolí Dolních 
Věstonic, Milovic či Pavlova 
se nachází světově proslulé 
lokality, které už vydaly řadu 
unikátních svědectví o životě 
zdejších obyvatel v době 
kamenné. O tisíce let později 
si místo vyhlédli Římané, 
jejichž vojáci zbudovali 
v okolí Pasohlávek vojenský 
tábor. O jeho existenci 
vypráví naučná stezka nad 
pasohláveckým kempem.
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Stopy 
staré desetitisíce let
Regionem Mikulovsko kráčela strhující historie. Lovce mamutů v regionu 
pomyslně vystřídali vojáci římských legií, ve středověku mohutné hrady 
střežily hranici a své stopy tu zanechaly i pohnuté události 20. století.
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Mikulovsko si svou stra-
tegickou úlohu uchovalo 
i ve středověku a k ochraně 
zemské hranice tu vznikla 
soustava hradů. Mikulovský 
hrad byl přestavěn na zá-
mek, ostatní hrady dnes 
připomínají jen romantické 
zříceniny. Děvičky nad Pav-
lovem byly zničeny švéd-
skými vojsky, ale částečně 
sloužily až do 19. století. 
Mnohem dříve, patrně už 
v 16. století, zpustl Sirotčí 
hrádek nad Klentnicí. Už 
na konci 15. století byl zni-
čen Nový hrad nad Horními 
Věstonicemi, z něhož se 
zachovala jen nepatrná část 
zdiva.

Do tváře Mikulovska se 
nesmazatelně zapsala 
i další staletí a zanechala tu 
otisky v podobě zajímavých 
architektonických památek. 
Drnholecký zámek byl kdysi 
centrem stejnojmenného panství a rodovým 
sídlem Tiefenbachů. V jeho sousedství stojí im-
pozantní kostel Nejsvětější Trojice, jeden z nej-
působivějších chrámů v regionu. Mimochodem, 
milovníci církevní architektury si na Mikulovsku 
přijdou na své. Nedílnou součástí každé obce 
je už po staletí kostel a každý má svou historii 
a příběhy. Věděli jste například, že v kostele 
sv. Jana Křtitele v Březí je největší křišťálový 

V nově otevřeném Archeoparku Pavlov se 
vydáte hluboko proti proudu času a nahléd-
nete do života lovců mamutů. Stavba poutá 
pozornost už svým nevšedním 
architektonickým řešením, které 
bylo oceněno v soutěži Stavba 
roku 2016. Zvenčí budova 
evokuje vápencové skály 
Pálavy, uvnitř 
zase připomíná pravěká jes-
kynní sídla. V moderně po-
jaté expozici se seznámíte 
s životem pod Pálavou 
v době kamenné. Zjistíte, 
čím se tu lidé živili, jaké 
šperky si vyráběli nebo 
jaké rituály provozovali. 
Spatříte například tajemstvím 
opředený trojhrob i mimořád-
nou skládku mamutích kostí, 
ležící na původním archeologic-
kém nalezišti.

lustr v Evropě z druhé 
poloviny 19. století a že 
kostel Sv. Jiří v Klentnici 
je evropsky významnou 
lokalitou Natura 2000 pro 
velkou letní kolonii neto-
pýrů na půdě kostela?

Pozůstatkem bouřlivých 
událostí 20. století je 
na Mikulovsku sousta-
va hraničních pevností 
a pevnůstek, vybudova-
ná ve třicátých letech. 
Pěchotní srub MJ-S 29 
„Svah“ nedaleko Mikulova 
a tzv. Řopík vzor 37 u No-
vosedel bývají několikrát 
do roka zpřístupňovány 
návštěvníkům k prohlíd-
ce a ukázce vojenské 
techniky.

architektonickým řešením, které 
bylo oceněno v soutěži Stavba 
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Archeopark Pavlov, www.archeoparkpavlov.cz

Expozice Dolní Věstonice, www.rmm.cz

Římané pod Pálavou, www.archeologiemusov.cz

Muzeum čs. opevnění U Starého lomu Novosedly 
www.muzeum-opevneni-novosedly.estranky.cz

Pevnost Mikulov MJ-S 29 „Svah“, www.kvh.g6.cz

Archeopark Pavlov



Přírodní dominantou 
Mikulovska jsou vápencová 
bradla Pavlovských vrchů 
neboli Pálavy. Na svazích 
Pálavy svůj domov našla 
i řada chráněných rostlin 
a živočichů, pod nimi se 
skvěle daří zejména vinné 
révě. Za všechny chráněné 
druhy uveďme například 
kosatec nízký, který zbarvuje 
pálavské stráně do modra 
a žluta a láká k prvnímu 
jarnímu výletu desítky 
návštěvníků. O mimořádném 
významu území svědčí 
status Chráněné krajinné 
oblasti, který Pálavě náleží 
již více než čtyřicet let, a také 
titul Biosférická rezervace 
UNESCO, udělený před více 
než třiceti lety.
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Úchvatné výhledy, 
zelené vinice a vodní 
nádrže
Nevelké území Mikulovska skrývá úžasné přírodní bohatství. Bílé 
vápencové skály střídají travnaté stepi, vodní plochy se potkávají s řadami 
vinohradů. Milovníci přírody se tu budou cítit doslova jako v ráji.
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Prostřední z kaskády Novo-
mlýnských nádrží, je ptačí 
rezervací evropského význa-
mu, kde hnízdí a na svých 
tazích zimuje mnoho chráně-
ných druhů ptáků. Ornitolo-
gové tu pozorují racky, orly 
mořské nebo husy a kachny. 
Uprostřed nádrže stojí jako 
tichá vzpomínka kostel 
sv. Linharta, pozůstatek 
zatopené obce Mušov. Jen 
o kus dál, při severním okraji 
Věstonické nádrže se ote-
vírá pohled do lužní krajiny 
s lokalitami Betlém a Dolní 
Mušovský luh, obdobné té, 
která Pálavu lemovala dávno 
před vybudováním Novo-
mlýnských nádrží. Dodnes 
jsou tato místa domovem 
rostlin a živočichů, kteří 
ještě v minulém století patřili 
ke koloritu zmizelé podpálav-
ské divočiny.

Přímo proti Pálavě se rozprostírají Dunajovické 
kopce, přírodní památka s dominantou Velká Slu-
nečná, která díky svým terasám připomíná sta-
robylou pyramidu. I zde se vedle vinné révy daří 
teplomilným rostlinám, na jejichž ochranu byla 
oblast vyhlášena Národní přírodní památkou.

Dalším z dlouhé řady přírodních unikátů  
Mikulovska jsou tzv. slaniska, lokality s výsky-
tem slanomilné fauny a flóry. V regionu se tato 

Červená turistická trasa vás zave-
de z Mikulova kolem Turoldu, Kočičí skály 
až na Stolovou horu. Pokračuje k Sirotčímu 
hrádku a přes Klentnici na Pálavu, k Děvič-
kám a do Dolních Věstonic. Navštívíte tak 
nejatraktivnější místa regionu a projdete 
celým masivem Pavlovských vrchů. Avšak 
Pálavu protínají i modré, zelené nebo žluté 
trasy, na nichž budete objevovat nová místa 
s kouzelnými výhledy do krajiny. Turistické 
trasy vás provedou i okolím Věstonické ná-
drže a značí také cestu z Mikulova do Led-
nicko-valtického areálu. Du najovickými 
kopci vede značená cyklotrasa, která vás 
zavede na zdejší stepi. Na cestě vás bude 
provázet jen klid přírody a stáda pasoucích 
se koz a ovcí.

místa nachází hned tři 
a velmi dobře zachovaná 
u obcí Novosedly, Dobré 
Pole a Sedlec. Vyskytují 
se tu kriticky ohrožené 
druhy rostlin a živočichů.

Největším moravským ryb-
níkem je Nesyt, který leží 
vedle Sedlece. Jeho břehy 
se staly hnízdištěm mnoha 
druhů vodních ptáků, které 
lze pozorovat z několika 
krytých pozorovatelen 
na okrajích rybníka.

A pokud jste se vydali 
do okolí Drnholce, nezapo-
meňte tu navštívit Drnho-
lecký luh. Na jeho okraji 
se vlévá řeka Jevišovka 
do Dyje a soutok je díky 
zajímavě ztvárněnému od-
počívadlu ideálním místem 
k zastávce na cyklotoul-
kách Mikulovskem. Co by 

kamenem dohodil je odsud i drnholecká 
rozhledna U křížku, odkud prohlédnete 
celou zdejší krajinu až ke kopcům Pálavy.

Přírodní krásy na Mikulovsku 
www.mikulovskoregion.cz

Chráněná krajinná oblast Pálava 
www.palava.ochranaprirody.cz

9



Vinařská historie Mikulovska 
sahá do raného středověku 
a region byl po staletí 
důležitým centrem 
moravského vinařství. Dnes 
se v Mikulovské vinařské 
podoblasti pěstuje réva 
ve 30 obcích na 182 viničních 
tratích. Na slunných stráních 
kolem Pálavy se daří 
zejména Ryzlinku vlašskému, 
Veltlínskému zelenému či 
Ryzlinku rýnskému. Při svých 
návštěvách tu brzy pochopíte, 
že hektary vinic přináší vedle 
zábavy i mnoho celoroční 
tvrdé práce.
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Region tisíce vůní a chutí
Mikulovsko je synonymem vinařství i vinařské turistiky a víno vás 
tu bude provázet na každém kroku. Ochutnejte, zdejší kraj nabízí 
výborná bílá, červená i růžová vína rozličných vůní a chutí. 
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Region tisíce vůní a chutí

Vinařství na Mikulovsku
www.mikulovskoregion.cz

Otevřené sklepy v Pavlově
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz

Spolek vinařů Dunajovské kopce
www.dunajovskekopce.cz

Zážitkový program
www.smotykoudovinohradu.cz

Festival Národů Podyjí, www.narodypodyji.cz

Mikulov Gourmet Festival, www.mgfest.cz

Kolotoč vinařského roku se 
rozbíhá v zimě, kdy vinaři 
začínají důležitou prací, 
střihem vinné révy. Avšak 
první měsíce roku jsou také 
příležitostí k degustaci a hod-
nocení loňské úrody. Takřka 
každá obec na Mikulovsku 
pořádá košt vín, kde máte 
unikátní příležitost ochutnat 
vína drobných vinařů, s nimiž 
se jinde nesetkáte. S prvními 
teplými měsíci se začínají 
vinohrady zelenat a vinaři vy-
rážejí s motykami do vinohra-
dů. Na Mikulovsko tou dobou 
přichází období otevřených 
sklepů, fenomén posledních 
let. Návštěvníci procházejí sklepními ulička-
mi a vinaři jim představují vína v autentickém 
prostředí svých sklepů. V letních měsících se 
pak práce ve vinohradech pomalu blíží ke konci. 
Provádějí se zelené práce, vylamují zálistky, 
zkracují se tažně.

Koncem srpna je hotovo a vše spěje k vinobra-
ní. V mnoha obcích se zaráží hora na zname-

ní, že vinohrady jsou uzavřeny, hrozny vyzrá-
vají a nikdo už sem nesmí vstoupit. A už 

je tu září, doba vinobraní. Vinaři zpra-
covávají úrodu a oslavují její úspěšné 

ukončení. Slavnosti vinobraní bývají 
oslavou ukončení sklizně a radosti 
z dobré úrody. Neodmyslitelně 
k nim patří burčák, oblíbený nápoj 
z hroznového moštu. 

Vinobraním to ale zdaleka 
nekončí. Všichni už netrpělivě 
očekávají příchod sv. Martina 
a s ním také otevírání svěžích, 
mladých vín. Teprve tehdy 
se vinařův rok uzavírá. Ne 
však na dlouho. Ve sklepě se 
pracuje po celý rok a koloběh 
vinařského roku brzy začíná 
nanovo.

Chcete-li víno nejen ochutná-
vat, ale také se o něm něco 
dozvědět, navštivte vinařské 
expozice Regionálního muzea. 
Spatříte proslavený obří sud, 
expozici Víno napříč staletími či 
unikátní dřevěné vinařské lisy. 

Mnoho zajímavostí o zdejším vinařství a typic-
kých odrůdách regionu se dozvíte i na vinařské 
naučné stezce Stará hora. Průvodci při cyklo-
toulkách tradičními vinařskými obcemi regionu 
vám pak budou značky Moravské vinné stezky 
a Mikulovské vinařské stezky.
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K vínu patří dobré jídlo
Na toulkách regionem vás čeká mnoho 
gastronomických zážitků. Pochutnejte si 
například na některém z pestré škály pro-
duktů regionálních sýráren. Zdejší kuchyně 
se prezentuje prostřednictvím gastrono-
mických festivalů Národy Podyjí a Mikulov 
Gourmet Festival. Na své si můžete přijít i při 
gulášfestech pořádaných v různých obcích 
regionu. V každém koutu Mikulovska zkrátka 
najdete místo, kde okusíte vynikající pokrmy 
snoubící se s lahodným vínem. A kdo by si 
přeci jen raději pochutnal na pěnivém moku, 
toho potěší široká nabídka dvou mikulov-
ských minipivovarů.

Otevřené sklepy na Mikulovsku 
K nejvyhledávanějším zážitkům na Miku-
lovsku se řadí putování po otevřených skle-
pech. Vedle nejznámějšího Léta otevřených 
sklepů v Pavlově můžete ve stanovených 
termínech navštívit sklepy a ochutnat vína vi-
nařů z dalších obcí Mikulovska téměř po celý 
rok. Ještě v zimě otevírají své sklepy vinaři 
v Drnholci, na jaře pak lákají návštěvníky 
do Perné, Dolních Dunajovic a Březí. V létě 
a na podzim vás přivítají třeba v Novosed-
lech, Dolních a Horních Věstonicích či v Mi-
kulově. Sezonu uzavírají tradičně v Pavlově 
na sklonku listopadu.

Koncem srpna je hotovo a vše spěje k vinobra-
ní. V mnoha obcích se zaráží hora na zname-

ní, že vinohrady jsou uzavřeny, hrozny vyzrá-
vají a nikdo už sem nesmí vstoupit. A už 

je tu září, doba vinobraní. Vinaři zpra-
covávají úrodu a oslavují její úspěšné 



Region je protkán hustou 
sítí značených cyklotras, 
které vedou po silnicích, 
polních cestách i po nově 
budovaných cyklostezkách. 
Prochází tudy mezinárodní 
cyklotrasa, spojující Brno 
s Vídní, i několik lokálních 
stezek, které vás zavedou 
ke všem krásám Mikulovska. 
Vedou nenáročným terénem, 
vhodným i pro seniory 
a rodiny s dětmi. 
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V pohybu 
krajem pod Pálavou
Mikulovsko je regionem jako stvořeným pro ty, kteří svou dovolenou rádi tráví 
v pohybu. Ať vyrazíte na kole, pěšky nebo třeba na lodi, odměnou vám bude nádherná 
krajina s vinicemi, malebnými vesničkami i překrásná kulisa Pálavy.
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Z široké nabídky cyklotras 
si vybere opravdu každý. 
EuroVelo 9 a 13, Greenwa-
ys Praha – Vídeň a Krakov 
– Vídeň, Jantarová stezka, 
cyklostezka Brno – Vídeň, to 
vše jsou dálkové mezinárod-
ní cyklotrasy, které prochá-
zejí Mikulovskem. Cyklotra-
sy nazvané Moravská vinná 
stezka, Mikulovská vinařská 
stezka, Vinařský okruh Sta-
rá hora a Kolem sklepů a vi-
nohradů vás zase provedou 
po krásách jihomoravského 
vinařství. Česko-rakouským příhraničím vede 
cyklotrasa Na kole k sousedům, na Okruhu 
okolo ATC Merkur budete jistě nadšeni výhledy 
na Pálavu přes hladinu Novomlýnských nádrží. 
Neobvyklé spojení sportu a poznání minulosti 
zprostředkovává Stezka svobody. Provede 
vás místy, kudy se táhla tzv. „železná opona“, 
hranice mezi Východem a Západem. 

Dáváte-li však přednost pěší turistice, vydejte 
se po červené na Pálavu! Oblíbená „Pálavská 
magistrála“ vás zavede z Dolních Věstonic, 
přes Pálavu a Stolovou horu až do Mikulova. 

Ani milovníci vodní turistiky nemusí na Mikulov-
sku zahálet. Hranicí regionu protéká řeka Dyje, 
nabízející nenáročné úseky, sjízdné prakticky 
celoročně. Vyplujete-li od hráze Dolní Novo-
mlýnské nádrže, provede vás řeka Lednicko-
-valtickým areálem až k soutoku Dyje s Mora-
vou na česko-slovensko-moravském pomezí. 

Novomlýnské nádrže
Centrem vodních sportů jsou na Mikulovsku 
Novomlýnské nádrže s vynikajícím zázemím 
v kempu ATC Merkur. Můžete se tu koupat, 
klouzat po hladině na windsurfi ngu nebo 
na kiteboardu. Pro vodní lyžování je tu 
vybudován speciální vlek. Vypůjčíte si tu 
i kajak, šlapadlo nebo lodičky s elektrickým 
motorem. A chcete-li se jen tak kochat po-
hledem na vodní hladinu, vydejte se na jízdu 
parníkem do Pasohlá-
vek! Vedle sportovního 
vyžití najdete v kempu 
nejrůznější možnosti 
ubytování a vybavení 
na té nejvyšší úrovni. 
V těsném sousedství 
ATC Merkur stojí Aqua-
land Moravia, moderní 
aquapark s mnoha 
tobogany, atrakcemi i saunovým světem. 
Jen o kus dál, u Pavlova, pak najdou svůj 
přístav milovníci jachtingu, kteří se odsud 
mohou vydat brázdit vody největší z Novo-
mlýnských nádrží.

A když jste už zkusili kolo, 
loď a šlapali jste i po svých, 
zkuste se na Mikulovsko 
podívat z koňského sedla. 
V Novém Přerově se na koni 
můžete projet česko-rakous-
kým příhraničím, jezdecké 
kluby nabízející projížďky 
na koni najdete i v Dolních 
Dunajovicích nebo 
v Mikulově. 

Příjemným zpestřením 
pobytu na Mikulovsku může 
být i jízda 

na in-line bruslích. Skvělé podmínky nabízí 
přímo k těmto účelům in-line stezka za Jevi-
šovkou nebo cyklostezka u Mikulova. 
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Cyklotrasy a okruhy na Mikulovsku
www.mikulovskoregion.cz

Moravské vinařské stezky
www.vinarske.stezky.cz

Cyklotrasy na jižní Moravě
www.cyklo-jizni-morava.cz

Greenways a EuroVelo, www.greenways.cz

Cyklostezka Brno – Vídeň, www.brnoviden.cz

Cyklisté vítáni, www.cyklistevitani.cz

Vodní sporty na Novomlýnských nádržích
www.kemp-merkur.cz

Za vínem na koni, www.januvdvur.cz

Vyjížďky na koních, www.konemikulov.cz
www.jk-dolni-dunajovice.websnadno.cz



Jih Moravy patří 
k nejteplejším místům 
České republiky a pro 
Mikulovsko to platí dvojnásob. 
Proto je v létě rájem 
všech milovníků koupání 
a odpočinku u vody. V období 
podzimu, zimy a jara nabízí 
region i kvalitní lázeňské 
a wellness služby, včetně 
masáží, termálních koupelí, 
saunování, vířivky či pobytu 
v solné jeskyni. Bohatý je 
i kulturní program nabízející 
řadu festivalů a návštěvu 
jedinečných galerií. 
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Mikulovsko 
plnými doušky
Na Mikulovsku si užijte spoustu zábavy a potěšení. Ať už milujete lenošení 
u vody, rádi si hrajete nebo preferujete poklidnou relaxaci, v každém koutu 
regionu a v každém období na vás čekají nezapomenutelné zážitky. 
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Autokemp Merkur
www.kemp-merkur.cz

Aquapark u Pasohlávek
www.aqualand-moravia.cz

Koupaliště Mikulov
www.tedosmikulov.cz/koupaliste

Koupaliště Březí, www.brezi.cz

Vyhlídkové lety nad Pálavou
www.balonypalava.cz

Kultura v Mikulově, www.mikulov.cz/kultura

Oblíbená přírodní koupaliště 
najdete v kempu ATC Mer-
kur i na několika místech 
u Dolní Novomlýnské nádr-
že. Koho koupání v přírodě 
neláká, ten si přijde na své 
na koupalištích v Mikulově 
a v Březí, nabízející moderní 
a komfortní zázemí. Cent-
rem vodních radovánek je 
pak aquapark u Pasohlávek.

Příznivci rybolovu mají 
možnost provozovat svůj 
koníček na březích Novo-
mlýnských nádrží, řeky Dyje 
u Jevišovky, Novosedel 
a Drnholce nebo na rybníku 
v revíru Pod mlýnem u Sed-
lece. Loví se tu kapři, líni, 
štiky, amuři a řada dalších 
sladkovodních ryb.

Avšak relaxovat na Miku-
lovsku nemusíte jen u vody. 
V Horních Věstonicích, přímo 
pod Pálavou, a v Novém 
Přerově si můžete zahrát tzv. adventure golf. 
V okolí mikulovského amfi teátru vyrostlo hřiště 
pro novinku zvanou discgolf. Všechny milovníky 
tenisu potěší špičkově připravené antukové kurty 
v Dolních Dunajovicích, poskytující potřebné zá-
zemí k tenisovým turnajům. V některých obcích 
jsou k dispozici i multifunkční hřiště pro míčové 
sporty. Fotbalovým fenoménem Mikulovska je 
pak turnaj „Los Glgos DEUTZ-FAHR Cup“, 

jeden z největších turnajů 
v malé kopané u nás, který se 
o posledním červnovém ví-
kendu koná na hřišti v Horních 
Věstonicích. Stále větší oblibě 
se těší venkovní posilov-
ny v Dolních Dunajovicích, 
Mikulově, Novosedlech nebo 
v Pasohlávkách a na mnoha 
místech maminky jistě ocení 
moderně vybavená dětská 
hřiště.

Mimořádným zážitkem jsou 
vyhlídkové lety horkovzdušným 
balonem, které nejčastěji star-
tují z Horních Věstonic nebo 
z Klentnice. Budete při nich 
pomalu proplouvat nad krajinou 
a užívat si pohádkové výhle-
dy na Pálavu, Mikulov nebo 
na hladinu Novomlýnských 
nádrží z ptačí perspektivy.
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Pro zábavu i pohlazení
Co si zajít do kina či galerie? Mikulovské 
kino přináší aktuální novinky i v oblíbeném 
3D. Návštěva letního kina v Pasohlávkách 
bude atraktivním zpestřením teplých večerů. 
Divadelní událostí roku bývá mikulovský 
Festival barokního divadla, který se kaž-
doročně koná na prostranství před Diet-
richsteinskou hrobkou. Hudební příznivce 
každoročně láká do Mikulova Kytarový fes-
tival, alternativní Eurotrialog nebo pěvecká 
Kampanila. Na své 
si přijdou i milov-
níci výtvarného 
umění. V regionu 
působí několik 
galerií – vydejte se 
třeba do Galerie 
Závodný sídlící 
v budově oceněné 
architektonickými 
cenami. Ojedinělý 
je festival designu 
Křehký Mikulov 
nebo Mikulovské 
výtvarné sympozi-
um "dílna".



Region Mikulovsko 
v sobě harmonicky 
snoubí nádherné přírod-
ní scenérie s malebnými 
vesnicemi a městečky 
v okolí Pálavy. Je jich 
celkem osmnáct a spo-
juje je staletá historie, 
dlouhá vinařská tradice 
a nepřeberné možnosti 
relaxace, aktivního od-
počinku i sportovního 
vyžití. Každé z těchto 
míst má však zároveň 
svou specifi ckou, cha-
rakteristickou atmosfé-
ru. Poznejte je všechny, 
Mikulovsko vás okouzlí!

Bavory
Obec leží pod svahem 
Stolové nebo též Tabulové 
hory, která je charakteristická 
svým plochým vrcholem. 
Je součástí CHKO Pálava 
a může být ideálním výcho-
zím bodem vašich výletů 
za pálavskými krásami. 
Bavory se pyšní bohatou 
vinařskou minulostí, kdysi 
se tu vyráběla například 
věhlasná šumivá vína. Dnes 
na tradici navazuje hned 
několik vinařů, s jejichž 
produkcí se můžete seznámit 
přímo v jejich sklepích nebo 
na tradičním bavorském 
koštu vín.

www.bavory.cz

Brod nad Dyjí 
Leží na pravém břehu řeky 
Dyje, nedaleko Pálav-
ských vrchů. Díky místní 
malebné krajině, rozvinuté 
vinařské tradici, bohaté 
historii i slunečnému počasí 
je vyhledávanou lokalitou. 
Okouzlí vás nejen ideálními 
podmínkami pro cykloturisti-
ku, pěší turistiku a rybaření, 
ale i řadou dalších příležitostí 
k aktivnímu odpočinku. Je 
zároveň zajímavou ornitolo-
gickou lokalitou, kde hnízdí 
celá řada zajímavých druhů 
ptactva. Můžete tu spatřit 
například orla mořského.

www.brodnaddyji.cz

Březí
Patří k vyhledávaným místům 
letních putování po Mikulov-
sku. Je železnicí propojeno 
s okolními městy a obcemi, 
příhraniční cyklostezka zase 
Březí spojuje s nejatraktivněj-
šími místy regionu. Zejména 
v parných dnech tak pro vás 
bude Březí vítanou a díky 
zdejšímu koupališti i velmi 
osvěžující zastávkou. Obec 
byla v minulosti vyhlášeným 
centrem okurkářství, prosla-
veným po celé Moravě. Dnes 
slávu Březí šíří zejména míst-
ní vinaři, do jejichž sklepů se 
můžete vypravit například 
v květnu, kdy jsou přístupné 
v rámci Přehlídky otevřených 
sklepů.

www.brezi.cz

Dobré Pole
Je cílem milovníků přírody. 
Na obecním katastru můžete 
navštívit dvě významné 
a státem chráněné přírodní 
lokality. První z nich je přírod-
ní rezervace Slanisko Dobré 
Pole, kde se v okolí rybníka 
nachází řada slanomilných 
rostlin a živočichů. Druhou 
lokalitou je jižní část přírodní 
památky Dunajovické kopce. 
Obec je také vhodnou 
přístupovou cestou k pří-
rodní památce Dunajovické 
kopce, kde můžete obdivovat 
mnoho druhů ohrožených 
rostlin. Dobré Pole je jednou 
ze tří obcí Mikulovska, které 
v minulosti obývala komunita 
moravských Chorvatů.

www.dobrepole.cz
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Všude na Mikulovsku najdete něco zajímavého



Dolní Dunajovice
Jejich chloubou je vinařství, 
bývaly dokonce největší 
vinařskou obcí naší země. 
Jednou z nejstarších vinič-
ních tratí Dolních Dunajovic 
je trať Pod Slunným vrchem 
s dominantou Velké Sluneč-
né. Vinná réva se na tomto 
kopci sice nepěstuje, avšak 
díky svému nezvyklému 
terasovitému tvaru je častým 
cílem návštěvníků. Z jeho 
vrcholu přehlédnete masiv 
Pavlovských vrchů až k Mi-
kulovu. Bohatou vinařskou 
historii Dolních Dunajovic 
připomínají dvě sklepní 
uličky za obcí a můžete 
navštívit i malé muzeum 
dunajovického vinařství.

www.dolni-dunajovice.cz

Dolní Věstonice
Řekne-li se Dolní Věstonice, 
mnohým se vybaví slavná 
soška Věstonické venuše. 
V expozici Život pod Pálavou, 
přímo na návsi, poznáte 
příběh o jejím objevu. Čekají 
na vás rovněž informace 
o fauně a fl óře kraje pod Pá-
lavou a nahlédnete i do his-
torie zmizelé obce Mušov. 
Avšak v Dolních Věstonicích 
vás bude historie provázet 
doslova na každém kroku. 
Ta nejstarší na unikátním 
Kalendáři věků, ta pozdější, 
středověká, v dávném slo-
vanském sídlišti Vysoká za-
hrada. A navštivte také Husí 
plácek, který je obklopen 
starými habánskými sklepy.

www.obecdolnivestonice.cz

Drnholec
Městys byl po staletí centrem 
drnholeckého panství a jed-
ním ze správních středisek re-
gionu. O jeho významu svědčí 
řada historických památek, 
které spatříte přímo v cen-
tru Drnholce. Vedle zámku 
a kostela Nejsvětější Trojice 
je to budova fary z konce 
16. století, radnice, památko-
vě chráněné domy na ná-
městí a zejména dominanta 
celého středu města, morový 
sloup se sochou Panny Marie 
z roku 1758. Drnholec byl 
také významným vinařským 
centrem, což dokládají sklepy 
na okraji městyse. Poznejte 
i významnou přírodní lokalitu 
Drnholecký luh, rozprostřenou 
na jihu katastru.

www.drnholec.eu

Horní Věstonice
Díky své poloze je obec 
ideální vstupní branou 
na Pálavu. Můžete se odsud 
vydat po značené, zelené tu-
ristické trase, vedoucí až pod 
mohutný skalní masiv zvaný 
Martinka. Odtud po znače-
ných cestách projdete křížem 
krážem celou Pálavu. Třeba 
po naučné stezce Děvín. 
Bohatou vinařskou tradici 
Horních Věstonic připomí-
nají nejen okolní vinohrady, 
ale také dlouhá řada sklepů 
místních vinařů, kteří vás 
přivítají téměř za každého 
počasí.

www.horni-vestonice.cz

Jevišovka
Je známá především 
jako centrum moravských 
Chorvatů. Ještě před druhou 
světovou válkou tvořili v obci 
většinu obyvatelstva a rovněž 
dnešní generace příslušní-
ků této etnické menšiny je 
s obcí pevně spojena. V obci 
uvidíte památník chorvat-
ského osídlení i mnoho 
starých chorvatských domů. 
Chcete-li kulturu, písně či 
kroje moravských Chorvatů 
zažít na vlastní kůži, přijeďte 
se do Jevišovky podívat 
na zářijový Kiritof. Jde o chor-
vatskou obdobu moravských 
hodů a každoročně se stává 
přehlídkou bohatých tradic 
mizejícího světa moravských 
Chorvatů.

www.jevisovka.cz
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Mikulov 
Mikulov je ideálním místem 
pro vaše aktivity. Kromě 
zhlédnutí jedinečných 
památek, které vytváří 
genius loci města, si přijdou 
na své i milovníci přírody. 
S historií města i přírodou 
vás seznámí hned několik 
naučných stezek. Mikulov je 
také rájem pro cyklisty. Zdej-
ší cyklostezky s napojením 
do Rakouska jsou ideální 
jak k rodinným výletům, tak 
pro náročnější sportovce. 
Mikulov je také skvělou 
volbou pro pořádání vašich 
fi remních setkání, konferen-
cí nebo kongresů. Největší 
kongresový sál se nachází 
v prostorách bývalé barokní 
jízdárny, přímo na mikulov-
ském zámku.

Klentnice
Z obce se velmi snadno, 
po značených turistických 
stezkách (zelené, červené), 
dostanete na Stolovou horu 
a nebo ke zřícenině Sirotčího 
hrádku. Cestou můžete 
zahlédnout barevné kluzáky 
paraglidistů ze spolku PG 
Pálava, kteří z plošiny kopce 
startují ke svým letům nad 
okolím Pálavy. Ke star-
tům však využívají pouze 
výjimkou vyhrazené místo 
přímo na jižní hraně Stolové 
hory, mimo tento prostor jsou 
starty zakázány. Klentnice 
je vyhledávána též všemi 
milovníky gastronomie a mají 
tu i malé muzeum kávy nebo 
výtvarnou galerii.

www.klentnice.cz

Milovice 
Malebná obec s ideální 
polohou na úpatí Pálavy 
a zároveň i na břehu Novo-
mlýnských nádrží. V soused-
ství obce se nachází Národní 
přírodní rezervace Křivé 
jezero, pozůstatek staré lužní 
krajiny pod Pálavou. Okrajem 
obce vede cyklostezka, lemu-
jící celé okolí Pálavy, jste-li 
milovníky náročnější cyklisti-
ky, pak si jistě užijete výšlap 
po silnici do Mikulova, který 
patří k nejnáročnějším stou-
páním, jaké můžete na Mi-
kulovsku zdolat. Vinařskou 
tradici Milovic dokládají nejen 
vinné sklepy, ale i terasovité 
kopce, kde se daří zejména 
Ryzlinku vlašskému.

www.obec-milovice.cz

Novosedly
Největší vinařská obec re-
gionu. Vinohrady tu zabírají 
více než čtvrtinu obecního 
katastru. Nejvíce se zde 
daří Ryzlinku vlašskému 
nebo Ryzlinku rýnskému, 
z červených odrůd je to 
Zweigeltrebe. Zdejší víno lze 
ochutnat v celé řadě sklepů. 
A chcete-li si po degustaci 
udělat výlet do přírody, vy-
dejte se na kopec, tyčící se 
nad zdejší cihelnou. Z tohoto 
odlehlého místa se otevírají 
úžasné výhledy přes Dunajo-
vické kopce až k Pálavě.

www.novosedlynamorave.cz
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Všude na Mikulovsku najdete něco zajímavého

Součástí města Mikulova je 
osada Mušlov a určitě stojí 
za to se sem vypravit. Láka-
dlem jsou především úžas-
né vyhlídky takřka do celého 
regionu. Prohlédnete si 
odsud Pálavu i sedlecké 
rybníky, dohlédnete k Val-
ticím i k Lednici. Krásnými 
výhledy se můžete kochat 
třeba při výletu po modré 
turistické stezce vedoucí 
z Mikulova, přes Svatý 
kopeček, mikulovské vino-
hrady, mušlovské rybníky 
až do samotného Mušlova. 
Odsud můžete pokračovat 
dále k branám Lednicko-val-
tického areálu v Hlohovci. 

www.mikulov.cz



Nový Přerov 
Sousedí těsně s Rakouskem 
a pro všechny pěší i cyklisty 
může být ideálním výcho-
zím bodem k příhraničním 
toulkám. Najdete tu turistický 
hraniční přechod, po jehož 
překročení se cyklisté snadno 
dostanou na rakouskou cyklo-
stezku Hallo Nachbar, vedou-
cí podél státní hranice. Pokud 
jste pěší, můžete navštívit 
třeba vrch Galgenberg poblíž 
sousedního Wildendürnbachu 
s více než sto osmdesáti 
vinnými sklepy. Nový Přerov 
je křižovatkou cyklostezek, 
snadno se odsud vydáte 
směrem na Znojmo i na Mi-
kulov. Obec je také jedním 
ze tří sídel Mikulovska, které 
před druhou světovou válkou 
obývali moravští Chorvaté.

www.novyprerov.cz

Pasohlávky 
Jsou vyhlášeným rekreač-
ním střediskem, disponu-
jícím rozsáhlým kempem 
s řadou atrakcí a vyhledá-
vaným přírodním koupáním 
v lagunách. Moderní stezka 
podél Horní Novomlýnské 
nádrže mezi kempem ATC 
Merkur a obcí je oblíbenou 
spojnicí jak pro pěší, tak 
pro cyklisty. V celé lokalitě 
najdete přístaviště, venkovní 
posilovnu nebo podniky 
s příjemným posezením. 
Pasohlávky nabízejí všem 
návštěvníkům jak možnosti 
aktivního odpočinku, tak 
i klidná místa, která nesou 
stopy dávné historie, např. 
z dob římského císaře Mar-
ka Aurelia.

www.pasohlavky.cz

Pavlov
Vydáte-li se do Pavlova, 
nenechte si ujít unikátní 
sklepní uličku se zachovaný-
mi barokními selskými skle-
py. Představuje ojedinělou 
ukázku lidové architektury 
na Mikulovsku. Zejména 
ulice Česká má z historické-
ho hlediska zcela mimo-
řádnou hodnotu a soubor 
pavlovských sklepů je dnes 
jednou ze tří jihomoravských 
vesnických památkových re-
zervací. Pavlov leží na bře-
hu Dolní Novomlýnské 
nádrže, která je stále častěji 
vyhledávána milovníky jach-
taření. Vzniklo tu přístaviště, 
nabízející špičkové zázemí 
pro jachting, kitesurfi ng či 
windsurfi ng.

www.obec-pavlov.cz

Perná 
Pyšní se bohatou vinař-
skou historií a současností. 
Na svazích v okolí obce byla 
v minulém století vyšlechtě-
na oblíbená odrůda Pálava 
a zdejší šlechtitelská stanice 
si připsala i další úspěchy. 
Dnes zde najdete řadu 
vinařství i unikátní viniční trať 
Železná. Ta nejlépe vystihuje 
terroir Pavlovských vrchů. 
Ryzlinky vlašské z této 
lokality patří k tomu nejlep-
šímu, co může Mikulovsko 
nabídnout. V Perné však 
uvidíte i zajímavé památky. 
Opravená kašna na návsi 
září novotou a vyšlápnete-li 
si kousek nad obec, přijdete 
až k pozůstatkům barokní 
kaple sv. Antonína.

www.obec-perna.cz

Sedlec
Tvoří pomyslnou bránu 
z Mikulovska do Lednicko-
-valtického areálu. Značené 
stezky vás povedou až 
k Hraničnímu zámečku 
a odsud už máte celou oblast 
jako na dlani. Sedlec je znám 
i pro svou soustavu rybníků, 
Nesyt je dokonce největším 
rybníkem na Moravě. Díky 
nově zbudovaným pozoro-
vatelnám je skvělým místem 
pro sledování živé přírody. 
Nový rybník byl kdysi sou-
částí rozsáhlé komponované 
krajiny a překvapí pozůs-
tatky ostrova se starobylým 
mostem.

www.sedlecumikulova.cz
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Ostrava

TIC Mikulov
Náměstí 158/1
tel.: +420 724 987 900 
otevřeno: celoročně
www.mikulov.cz

TIC Pasohlávky
Pasohlávky 1
tel.:  +420 519 427 624
otevřeno: duben–říjen
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov
Na Návsi 88
tel.: +420 602 500 567
otevřeno: duben–listopad
www.obec-pavlov.cz

IC Dolní Dunajovice
Poštovní 189 
tel.: +420 519 500 054
otevřeno: červen–září
www.dolni-dunajovice.cz

TIC Drnholec
náměstí Svobody 1/1
tel.: +420 727 941 640
otevřeno: červenec–srpen
www.drnholec.eu


