
Region Mikulovsko v sobě harmonicky snoubí nádherné 
přírodní scenérie s malebnými vesnicemi a městečky v okolí 
Pálavy. Je jich celkem osmnáct a spojuje je staletá historie, 
dlouhá vinařská tradice a nepřeberné možnosti relaxace, 
aktivního odpočinku i sportovního vyžití. Každé z těchto míst 
má však zároveň svou specifickou, charakteristickou 
atmosféru. Poznejte je všechny, Mikulovsko vás okouzlí!

www.mikulovskoregion.cz
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Za krásami jihu



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. 

        Víte, že v Horních 
Věstonicích byla za velké 
podpory místních obyvatel 
v roce 2010 dostavěna kap-
lička zasvěcená patronovi 
vinařů svatému Urbanovi?
www.horni-vestonice.cz

Bavory
Obec je součástí CHKO 
Pálava a může být ideálním 
výchozím bodem vašich vý-
letů za pálavskými krásami. 
Bavory se pyšní bohatou vi-
nařskou 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. 

        Víte, že Bavory leží 
pod svahem Stolové nebo 
též Tabulové hory, která 
je charakteristická svým 
plochým vrcholem?
www.bavory.cz

Brod nad Dyjí 
Leží na pravém břehu řeky 
Dyje, nedaleko Pálavských 
vrchů. Díky místní malebné 
krajině, rozvinuté vinař-
ské 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.

        Víte, že zde můžete 
spatřit také orla mořské-
ho?
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. Březí 
je známo zásluhou místních 
vinařů, do jejichž sklepů se 
můžete vypravit například 
v květnu, kdy jsou přístupné 
v rámci Přehlídky otevřených 
sklepů. 

        Víte, že obec byla 
v minulosti vyhlášeným 
centrem okurkářství?
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 přírodní 
památce Dunajovické kopce, 
kde můžete obdivovat mnoho 
druhů ohrožených rostlin. 

        Víte, že Dobré Pole 
v minulosti obývala 
komunita moravských 
Chorvatů?
www.dobrepole.cz

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. 

        Víte, že v této obci se 
narodil rakouský kancléř 
a prezident Karel Renner?
www.dolni-dunajovice.cz

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

        Víte, že život morav-
ských Chorvatů v Jevišov-
ce zachytil na svá plátna 
vídeňský malíř Othmar 
Ruzicka?
www.jevisovka.cz

Klentnice
Z obce se velmi snadno, 
po značených turistických 
stezkách (zelené, červené), 
dostanete na Stolovou horu, 
anebo 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. 

        Víte, že Klentnice je 
vyhledávána milovníky 
gastronomie a mají tu 
i malé muzeum kávy nebo 
výtvarnou galerii?
www.klentnice.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 flóře 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 Kalen-
dáři věků, ta pozdější, středo-
věká, v dávném slovanském 
sídlišti Vysoká zahrada. 
A navštivte také Husí plácek, 
který je obklopen starými 
habánskými sklepy. 

        Víte, že původně 
gotický kostel sv. Michaela 
pochází z druhé poloviny 
13. století?
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, památkově 
chráněné domy na náměstí 
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. 

        Víte, že z nedaleké 
rozhledny U Křížku dohléd-
nete až do Rakouska?
www.drnholec.eu

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
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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 
firemních setkání, konferen-
cí nebo kongresů. Největší 
kongresový sál se nachází 
v prostorách bývalé barokní 
jízdárny, přímo na miku-
lovském zámku. Součástí 

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 
lemující celé okolí Pálavy. 
Jste-li milovníky náročnější 
cyklistiky, pak si jistě užijete 
výšlap po silnici do Mikulova, 
který patří k nejnáročnějším 
stoupáním, jaké můžete 
na Mikulovsku zdolat. 

         Víte, že 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 červe-
ných odrůd je to Zweigeltre-
be. Zdejší víno lze ochutnat 
v celé řadě sklepů. A chce-
te-li si po degustaci udělat 
výlet do přírody, vydejte se 
na kopec tyčící se nad zdejší 
cihelnou. Z tohoto odlehlého 
místa se otevírají úžasné 
výhledy přes Dunajovické 
kopce až k Pálavě. 

        Víte, že v lokalitě pří-
rodní rezervace Slanisko 
Novosedly se vyskytuje 
unikátní a mimořádně vý-
znamná fauna a flóra? 
www.novosedlynamorave.cz

města Mikulova je osada 
Mušlov a určitě stojí za to se 
sem vypravit. Lákadlem jsou 
především úžasné vyhlídky 
takřka do celého regionu. 
Prohlédnete si odsud Pá-
lavu i sedlecké rybníky, do-
hlédnete k Valticím i k Led-
nici. Krásnými výhledy se 
můžete kochat třeba při 
výletu po modré turistické 
stezce vedoucí z Mikulova 
přes Svatý kopeček, miku-
lovské vinohrady, mušlovské 
rybníky až do samotného 
Mušlova. Odsud můžete 
pokračovat dále k branám 
Lednicko-valtického areálu 
v Hlohovci. 

        Víte, že křížová cesta 
na Svatý kopeček patří 
mezi nejstarší křížové ces-
ty v českých zemích?
www.mikulov.cz

Nový Přerov 
Je jedním ze tří sídel Mikulov-
ska, která před druhou světo-
vou válkou obývali moravští 
Chorvaté. Sousedí těsně s Ra-
kouskem a díky turistickému 
hraničnímu přechodu může 
být pro všechny pěší i cyklisty 
ideálním výchozím bodem 
k příhraničním toulkám. No-
vým Přerovem navíc prochází 
několik přeshraničních cyklo-
tras a okruhů – Cyklostezka 
Brno–Vídeň, Na kole k souse-
dům či Hallo Nachbar. A pokud 
se do blízkého Rakouska 
vydáte, nezapomeňte navštívit 
třeba vrch Galgenberg poblíž 
Wildendürnbachu s více než 
sto osmdesáti vinnými sklepy. 

        Víte, že Nový Přerov je 
křižovatkou cyklotras, od-
kud se můžete vydat smě-
rem na Znojmo, Mikulov, 
Brno a také do Rakouska?
www.novyprerov.cz

Pasohlávky 
Jsou vyhlášeným rekreačním 
střediskem, disponujícím 
rozsáhlým kempem s řadou 
atrakcí a vyhledávaným 
přírodním koupáním v lagu-
nách. 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 pří-
staviště, venkovní posilovnu 
nebo podniky s příjemným 
posezením. Pasohlávky 
nabízejí všem návštěvníkům 
spoustu možností pro aktivní 
odpočinek. 

        Víte, že zde najdete 
i klidná místa, která nesou 
stopy dávné historie, např. 
z dob římského císaře 
Marka Aurelia?
www.pasohlavky.cz

Pavlov
Vydáte-li se do Pavlova, ne-
nechte si ujít unikátní sklepní 
uličku se zachovanými 
barokními selskými sklepy. 
Představuje ojedinělou 
ukázku lidové architektury 
na Mikulovsku. Zejména uli-
ce Česká má z historického 
hlediska zcela mimořádnou 
hodnotu a soubor pavlov-
ských sklepů je dnes jednou 
ze tří jihomoravských vesnic-
kých památkových rezervací. 
Pavlov leží na břehu Dolní 
Novomlýnské nádrže, která 
je stále častěji vyhledávána 
milovníky jachtaření.

       Víte, že zde mají přísta-
viště nabízející špičkové 
zázemí pro jachting, kite-
surfing či windsurfing?
www.obec-pavlov.cz

Perná 
Pyšní se bohatou vinařskou 
historií a současností. Najdete 
zde řadu vinařství i unikátní 
viniční trať Železná. Ta nejlé-
pe vystihuje terroir Pavlov-
ských vrchů. Ryzlinky vlašské 
z této lokality patří k tomu 
nejlepšímu, co může Mikulov-
sko 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.

        Víte, že na svazích 
v okolí obce byla v minu-
lém století vyšlechtěna 
oblíbená odrůda Pálava?
www.obec-perna.cz

Sedlec
Sedlec je znám pro svou 
soustavu rybníků, Nesyt je 
dokonce největším rybní-
kem na Moravě. Díky nově 
zbudovaným pozorovatel-
nám je skvělým místem pro 
sledování živé přírody. Nový 
rybník byl kdysi součástí roz-
sáhlé komponované krajiny 
a překvapí pozůstatky ost-
rova se starobylým mostem. 
Značené stezky vás povedou 
až k Hraničnímu zámečku 
a odsud už máte celou oblast 
jako na dlani. 

       Víte, že Sedlec tvoří 
pomyslnou bránu z Miku-
lovska do Lednicko-valtic-
kého areálu?
www.sedlecumikulova.cz


