
 

 

Tisková zpráva                      15/01/2015 

Na Mikulovsko za zážitky (v sezóně 2015) 

Náš kraj přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí se nachází  
v nejteplejší části České republiky. Jeho typický ráz po staletí spoluvytvářelo vinařství – výborné víno, 
které se rodí ve zdejších vinicích a dozrává ve skrytu sklípků, můžete ochutnat téměř na každém 
kroku. 

Samotné městečko Mikulov vybízí především k poznávání. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie 
města, vtělená do architektonických památek. Milovníky přírody a aktivního odpočinku láká pálavská 
krajina a další návštěvníky kulturní a gastronomické akce. Město i jeho okolí své hosty osloví také 
aktivním přístupem k životu. Oblast protíná více než 1200 km dlouhá síť cyklistických tras, nedaleké 
Novomlýnské nádrže nabízí své laguny ke koupání, rybolovu a k provozování vodních sportů. Pěší 
turisté ocení pečlivě značené turistické trasy, které vedou k nejatraktivnějším přírodním či 
historickým památkám kraje. 

Rádi vás při vaší návštěvě přesvědčíme, že region je celoročně plný zajímavých turistických cílů, a také 
bychom vás rádi upozornili na ty, které byste si neměli nechat ujít obzvláště. 

o Výstavní sezóna Regionálního muzea v Mikulově a otevření archeologického parku 

Regionální muzeum v Mikulově zahájí sezonu 28. března otevřením všech stálých expozic. Zásadní 
změnou je změna otevírací doby, která vychází vstříc návštěvníkům a zohledňuje prodlužující se 
turistickou sezónu v Mikulově. Nově bude otevřeno také v říjnu a listopadu, vždy od pátku do neděle. 

Otevírací doba: 
duben, říjen, listopad / pá–ne / 9:00–16:00 
květen, červen, září / út–ne / 9:00–17:00 
červenec, srpen / út–ne / 9:00–18:00 

 

         

 

                       
 

 



Výstavu roku, nazvanou Vydáno v Mikulově, zahájí 16. dubna kolektiv spoluautorů, historiků 
mikulovského muzea. Věnovat se bude vydavatelům, fotografům a knihkupcům z počátku 20. století, 
kteří na Mikulovsku působili. Při této příležitosti byla vydána rozsáhlá publikace se stejnojmenným 
názvem. 

Další ročník ve střední Evropě ojedinělého festivalu designu Křehký Mikulov (29.–31. května) stojí po 
boku prestižních přehlídek a veletrhů s uměním a designem, jako jsou Art Basel, Superdesign  
v Londýně, Objet v Rotterdamu nebo Heyers ve Francii. Poskytuje možnost seznámit se s budoucností 
a trendy současného designu.  Na festival naváže výstava Křehký Mikulov a bude pokračovat do 
konce srpna. Projektu udělil svou záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.   

Na konci srpna se uzavře rozsáhlá obnova zahradních teras a barokní zahrady v zámeckém areálu. 
Smyslem projektu je vytvořit nejen místo klidu a odpočinku v protikladu k rušnému městu, ale  
i prostor pro konání komorních koncertů, divadelních vystoupení i svatebních obřadů. 

Na podzim bude otevřen v Pavlově nově vybudovaný archeologický park, který připomene jedinečné 
paleolitické sídliště z doby před 25–27 000 lety. Výstavní prostor, ve kterém budou prezentovány 
nejen rituální hroby, umělecké či technologické předměty, ale i každodenní nástroje, bude evokovat 
návštěvu jeskyně. Do krajiny citlivě zakomponovaná budova bude skýtat jedinečný pohled na 
Novomlýnské nádrže a Děvín. Kromě stálé výstavy bude připravena celá řada vzdělávacích programů 
pro děti. Sezóna končí 29. listopadu 2015. 

Kontakt: 
Regionální muzeum v Mikulově 
Mgr. Petr Kubín, ředitel RMM 
Tel.: 519 309 021, e-mail: rmm@rmm.cz 
www.rmm.cz 

o Mikulov – město kultury, památek a vína 

Starobylé město respektuje své historické tradice, podporuje kulturu a usiluje o rozkvět cestovního 
ruchu. To vše také dotváří jedinečnou atmosféru hlavní akce sezóny – Pálavského vinobraní. Patří ale 
také k akcím, jako jsou Slavnosti města Mikulova, Velikonoční Mikulov, Mikulovské hudební  
a divadelní léto, Kytarový festival, Festival národů Podyjí, Eurotrialog, Mariánská pouť na Svatý 
kopeček, Svatomartinský Mikulov či Advent v Mikulově. To je jen ukázka z dalších více než sto 
padesáti akcí, které na vás v tomto roce čekají. 

Pálavské vinobraní 11. – 13. září 2015, tradiční slavnost vína a vinařství v Mikulově 

Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý zářijový víkend v Mikulově. Svým heslem „Každý rok zas 
a znova, na víno do Mikulova” láká všechny příznivce burčáku, vína a všeobecného veselí na tři dny 
neopakovatelných zážitků a pohodové atmosféry. Opět se připravuje pestrý kulturní program – 
koncerty domácích i zahraničních hvězd, dechových hudeb, cimbálových muzik, historická tržnice, 
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průvod družiny s králem Václavem IV. a královnou v podání Chantal Poullain, královské audience, 
krojovaný průvod, Vinařské městečko s nabídkou vín a gastronomických specialit, Národní soutěž vín 
mikulovské podoblasti a veřejná ochutnávka vín, soutěže a atrakce pro děti, lety vrtulníkem, 
fotosoutěž o nejlepší fotografii z vinobraní, výstup na Svatý kopeček a další. Pro zájemce budou opět 
zřízena dvě stanová městečka.  

Pořadatelem akce je Město Mikulov, akci organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová, servisní 
společnost města. Předprodej třídenních permanentek bude zahájen 1. března 2015. Permanentky 
bude možné koupit v Turistickém informačním centru Mikulov a v síti Ticketsteam. 

Informace: www.palavske-vinobrani.cz (stránky zajišťují aktuální informace pro návštěvníky, tisk, 
sponzory, prodejce a nabízejí propojení na facebook). 

V loňském roce vznikla v  nevyužitých prostorách  Dietrichsteinské hrobky nová expozice Od 
loteránského kostela k hrobce Dietrichsteinů, která návštěvníky seznamuje s poutnickou historií         
a architektonickým vývojem památky. Výstavu doplňují i hrobové nálezy, získané při antropologickém 
výzkumu, mobiliář, plastiky a obrazy, které byly ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově. Výstavu 
doprovází publikace Dobromily Brichtové, nazvaná  Pod tvými ochrannými křídly, jež vypráví o historii 
kostela Povýšení svatého kříže a hrobky. Stálou expozici doplňuje také dámský hrobový oděv, patřící 
Karolíně Maxmiliáně Dietrichstein. V současné době vzniká nový projekt, který naváže na stávající 
výstavu a představí další z nalezených hrobových oděvů Dietrichsteinů žijících v Mikulově.  

Turistické informační centrum v Mikulově letos nabídne návštěvníkům speciální agro programy, které 
připravili ve spolupráci s vinařstvím ZD Sedlec. Během tří hodin se účastníci programu seznámí s prací 
ve vinici, dostanou výklad o pěstování révy a podívají se do výrobního sklepa s degustací vína.  

Další novinkou bude i komentovaná prohlídka zaměřená na poutní minulost a historii města 
Mikulova. Návštěvníci během ní zhlédnou místní církevní stavby – Dietrichsteinskou hrobku                  
a křížovou cestu s kaplí sv. Šebestiána na Svatém kopečku. Prohlídka bude zakončena v kláštěře 
kapucínů na ul. Vrchlického.  

Kontakt: 
Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Marcela Koňáková, ředitelka společnosti 
Tel.: 519 324 922, e-mail: media@mikulov.cz 
www.mikulov.cz 
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o Pruský hřbitov – nový turistický cíl v Mikulově 

Novým turistickým cílem se v Mikulově stává obnovený pruský hřbitov. Po roce 1945, kdy byla 
odsunuta část místního obyvatelstva, a dostal se do pohraničního pásma, začal chátrat. 

V roce 2014 se stalo Město Mikulov příjemcem dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 
z Ministerstva obrany ČR a za finanční spoluúčasti Města Mikulova byl pruský hřbitov renovován. 

Byly očištěny a zrestaurovány všechny pomníky včetně centrálního kříže a povalené pomníky byly 
podle dobových fotografií usazeny zpět na svá původní místa. V rámci sadbových úprav byly vykáceny 
náletové dřeviny, odstraněny plevelné rostliny a křoviny. Odborná firma upravila terén a osázela 
novou zelení.  

Při terénních úpravách se podařilo nalézt i několik úlomků z chybějících křížů a také byl nalezen 
neporušený kříž. Pečlivou prací pana Synka z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 bylo 
zjištěno, že nalezený kříž byl věnován zemřelému Friedrichu Schróderovi, který byl poručíkem od  
10. setniny 1. magdeburského pěšího pluku č. 26. Je to tak první pruský důstojník, který byl na 
mikulovském hřbitově identifikován. Úlomky jsou prozatím uchovány v mikulovském Státním archivu, 
plánováno je jejich uložení v mikulovském muzeu.   

Kontakt: 
Městský úřad Mikulov 
Marcela Šimánková, manažer projektu, odbor rozvoje a živnostenského podnikání 
Tel.: 519 444 542, e-mail: simankova@mikulov.cz 
www.mikulov.cz 

 

o Projekt Obnova a využití kulturně-historické lokality Svatého kopečku v Mikulově 

V roce 2014 v rámci projektu Obnova a využití kulturně-historické lokality Svatého kopečku  
v Mikulově proběhla částečná rekonstrukce dvou nejvýznamnějších objektů křížové cesty: zvonice  
a kaple Svatého Šebestiána. Opraveny byly i schody k Božímu hrobu. 
 
U kaple Svatého Šebestiána byla obnovena přibližně polovina fasády, vyměněna plechová krytina 
kopule a lucerny a vyměněny okenní výplně. Práce na zvonici i schodech ke kapli jsou téměř před 
dokončením, které je plánované do poloviny roku 2015.  
 
Součástí projektu je také vybudování nové expozice ve zrekonstruovaném objektu zvonice. Formou 
sedmi informačních panelů seznámí návštěvníky s historií křížové cesty i Mikulova a  doplní 
informace, které nebylo možné z prostorových důvodů prezentovat na panelech naučné stezky. 
Dokončená stezka se napojí na  Naučnou stezku Po stopách novokřtěnců. 
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Kontakt: 
Městský úřad Mikulov 
Ing. Kateřina Korandová, manažer projektu, odbor rozvoje a živnostenského podnikání 
Tel.: 519 444 516, e-mail: korandova@mikulov.cz 
www.mikulov.cz 

o Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ 

O prázdninách se v Mikulově koná dvacáté druhé MIKULOVSKÉ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM „dílna“. 
Setkání, společná tvorba a výstava děl předních českých i zahraničních umělců bude slavnostně 
zahájena v sobotu 11. července v areálu mikulovského zámku. Díla zúčastněných autorů budou 
zpřístupněna veřejnosti na závěrečné vernisáži v sobotu 8. srpna tamtéž.  

Účastníky 22. „dílny“ budou umělci: Mikoláš Axman (1955) – malíř a grafik, Česká republika; Martin 
Čada (1978) – malíř, Česká republika; Luděk Filipský (1945) – malíř, Česká republika; Vladimír Franz 
(1959) – malíř, Česká republika; Vladimír Novák (1947) – malíř, Česká republika;  Oldřich Tichý (1959) 
– malíř a zároveň kurátor MVS “dílna“ 2014, Česká republika;  Peter Župník (1961) - fotograf, 
Francie. 

V dubnu proběhne v mikulovském Rudolfinu křest publikace minulé „dílny“ – DIVNEJ ROČNÍK. 
Představení této publikace k 21. ročníku, jehož kurátorem byl malíř a frontman skupiny Krásné nové 
stroje Stanislav Diviš, bude spojeno s výstavou fotografií Magdaleny Bláhové. Účastníci tiskové 
konference jsou srdečně zváni na všechny akce sympozia a na této konferenci obdrží reprezentativní 
publikaci – katalog 20. (jubilejního) ročníku „dílny“. 

Kontakt: 
Společnost pro rozvoj MVS“dílna“, o.s. 
Marcela Effenbergerová, členka Poradního sboru MVS „dílna“ 
tel.: 604 216 909 
www.artmikulov.cz 

 

o Wake Park Merkur 

Areál vodních sportů Wake Merkur zahájil provoz na velké laguně největšího autokempu v České 
republice již v červenci 2013. Tento wakeboarding a kiteboarding resort u Novomlýnských nádrží je 
nejnovější a nejmodernější v ČR a zároveň je jediným sportovištěm svého druhu na jižní Moravě.  

Uprostřed velké laguny ATC Merkur jsou postaveny dva vodní vleky pro wakeboarding, vodní 
lyžování, kneeboarding, wakeskate, wakesurf a další vodní sporty.  
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Velký vlek má délku 686 m a kapacitu 7 jezdců. Po obvodu je umístěna řada překážek, které využívají 
pokročilejší jezdci, a mohou se na něm svézt i začátečníci. Malý vlek o délce 107 m je určen pro výuku 
úplných začátečníků nebo pokročilých jezdců, kteří se chtějí učit triky z vody.  

Součástí Wake Merkur je recepce a wakeshop, kde si návštěvníci mohou zakoupit jízdné a zároveň 
půjčit veškeré vybavení. V budově je také bar s občerstvením a areál poskytuje i jiné tréninkové 
prostředky jako třeba indoboard a trampolínu.  

Cena jízdného zahrnuje i využití sauny, kterou jezdci ocení zejména v chladnějších měsících. Pro další 
sezónu připravují wakeboardové kurzy pro školy a firmy, wakeboardové závody a pořízení nových 
překážek do wakeparku. 

Kontakt: 
Autokemp ATC Merkur Pasohlávky 
Zdeněk Mrštný, vedoucí sportovního klubu  
Tel.: 608 958 046, e-mail: info@wakemerkur.cz  
www.wakemerkur.cz 

o Aktivity společnosti Pavlof s.r.o. 

Společnost Pavlof v regionu Mikulovsko realizuje několik tradičních akcí pro širokou veřejnost. 
Většina z nich vznikla v souvislosti s Hotelem Pavlov, který je v provozu od roku 2006  
a kromě ubytovacích a stravovacích služeb nabízí i atraktivní program a zábavu. Akce postupem času 
zásadním způsobem přesáhly svým rozsahem kapacity Hotelu Pavlov a staly se zajímavou příležitostí i 
pro ostatní poskytovatele služeb v Pavlově a okolí. 

Pro sezonu 2015 připravují: 
3. ročník Jarní vinařské stezky – 21. 3. 2015,  
7. Ročník přechodu Pálavy Přes 3 sklepy – 18. 4. 2015,   
3. ročník běžeckého závodu Okolo Pálavy – 25. 4. 2015, 
9. ročník Pálavského festivalu dračích lodí – 10.–12. 7. 2015,  
8. ročník cyklistického závodu Pálavský krpál – 1. 8. 2015,  
12. ročník Vinařské stezky – 19. 9. 2015. 

Jejich hlavní úsilí se ovšem soustředí na dokončení stavby komplexu U Venuše. Jedná se  
o architektonicky zajímavou stavbu od známého brněnského architektonického ateliéru Burian-
Křivinka (mj. autoři Národního vinařského centra ve Valticích, Nového vinařství, revitalizace Litomyšle 
a dalších měst, brněnské AZ Tower apod.). Komplex v sobě zahrnuje deset apartmánů a sedm 
rekonstruovaných historických sklepů z 18. století. Součástí jsou komerční prostory, vhodné pro 
provoz privátních i veřejných vinoték či jako např. showroom vinařství apod.   
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Společnost Pavlof zde ve dvou sklepích a přilehlých prostorách galerie a vinného baru bude 
provozovat Pálavskou galerii vín – vinný bar a vinotéku s 60 nejlepšími víny z vinařských tratí Pálavy. 
Slavnostní zahájení provozu plánují na 22. května 2015. 

Kontakt: 
Pavlof s.r.o. 
RNDr. Zdeněk Janeček, jednatel společnosti  
e-mail: info@pavlof.cz, www.pavlof.cz 
 
Děkujeme za případné uveřejnění! 

 

Za celý realizační tým s úctou: 

Bc. Lenka Křivánková 
manažerka PR, Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Tel.: 519 324 922, e-mail: media@mikulov.cz 
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