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AA  BB  CC  DD  EE
Autobusová doprava / Informations pour les autobus
ČSAD Břeclav, a.s., Jiráskova 2
tel.: 0625 / 51 07 54

FF  GG
Fitcentrum / Centres de mise en forme 
physique, Fitcentres
MIKULOV
Fitcentrum, Svobody 23

HH  II  JJ
Hotely / Hôtels
KLENTNICE
Hotel Blanka, Klentnice 115, tel.: 0625 / 51 51 31
MIKULOV
Hotel Eliška, Piaristů 4, tel.: 0625 / 51 30 73
Hotel Réva, Česká 2, tel.: 0625 / 51 20 76
Hotel Rohatý krokodýl, Husova 8
tel.: 0625 / 51 06 92, fax: 0625 / 51 16 95
PAVLOV
Hotel Iris, Lužní 215, tel.: 0625 / 51 53 10-2
fax: 0625 / 51 53 14

KK
Kempy / Campings
BROD NAD DYJÍ
Kemp U Křápka
NOVÉ MLÝNY
Unicamp, tel.: 0627 / 35 12 26, 34 93 12
PASOHLÁVKY
ATC Merkur, tel: 0626 / 42 77 14, 42 77 51
Autokemp J. Zeman, tel.: 0626 / 42 77 45
Baj. kemp, tel.: 0626 / 42 78 32
Kemp U jezera, Pasohlávky 77 
tel.: 0626 / 42 78 23
Minicamp – Adamík, U Kostela 7 
tel.: 0626 / 42 79 58
Minikemp Kratochvíla, Pasohlávky 93 
tel.: 0626 / 42 78 28
Minikemp Zemanová, Pasohlávky 41
tel.: 0626 / 42 78 34
Pálava, spol. s r.o., Pasohlávky 188
tel./fax: 0626 / 42 77 24
Yachtclub – kemp, tel.: 0626 / 42 78 03
Koupaliště / Piscines covertes
BŘEZÍ
Koupaliště Březí, Nádražní ul.
tel.: 0625 / 51 41 56
otevřeno / ouvert: 
červen–září / juin–septembre
denně / quotidiennement:  9.00–19.00
MIKULOV
Koupaliště Riviéra, Republikánské obrany 5
tel.: 0625 / 51 26 26
otevřeno / ouvert: 
červen–září / juin–septembre
denně / quotidiennement:  9.00–18.00

LL
Lékárny / Pharmacies
DOLNÍ DUNAJOVICE
Lékárna, Hlavní 100, tel.: 0625 / 51 73 92
MIKULOV
Lékárna DZM, Svobody 2, tel.: 0625 / 51 12 45
Lékárna U lva, Husova 48, tel.: 0625 / 51 01 71

MM  NN
Minigolf / Minigolf
PASOHLÁVKY
ATC Merkur, tel.: 0626 / 42 77 17
Muzea / Musées
DOLNÍ DUNAJOVICE
Muzeum Dr. Karla Rennera, Poštovní 198
tel.: 0625 / 51 71 05
otevřeno od / ouvert de: 30. 11. 2000
DOLNÍ VĚSTONICE
Archeologická expozice, tel.: 0625 / 51 76 03
otevřeno / ouvert: duben–říjen / 
avril–octobre: Út–Ne / Ma–Di: 9.00–17.00
MIKULOV
Regionální muzeum Mikulov, Zámek 1
tel.: 0625 / 51 02 55, fax: 0625 / 51 08 19
otevřeno / ouvert:
duben, říjen / avril, octobre: 9.00–16.00, 
květen–září / mai–septembre: 9.00–17.00

OO  PP  QQ  RR  SS
Opravny kol / Réparation de bicyclettes
MIKULOV
Oprava a prodej jízdních kol Matušková
1. května 48, tel.: 0625 / 51 13 86
MILOVICE
Prodej, oprava a seřizování jízdních kol
Milovice 33, tel.: 0625 / 51 53 48
Penziony / Pensions
DOLNÍ DUNAJOVICE
Penzion Fontána, Rudé armády 29 
tel.: 0625 / 51 73 04
Penzion Josef Kališ, Sklepní 551 
tel.: 0625 / 51 71 82
Penzion RZ Gold s. r. o., Rabatová
Zahradní 492, tel.: 0625 / 51 71 46
Vinařský dvůr U Mlýnků, tel.: 0625 / 51 73 89
DOLNÍ VĚSTONICE
Penzion Blanka Langrová, č. p. 123
tel.: 0625 / 51 76 19, fax: 0625 / 51 76 87
MIKULOV
Penzion Crhan, Hliniště 25
tel. / fax: 0625 / 51 01 03
Penzion Grenz, M. Majerové 17
tel.: 0625 / 51 01 77
Penzion Hana Buřitová, Na Jámě 61
tel.: 0625 / 51 08 43
Penzion Jana, Vinohrady 26, tel.: 0625 / 51 17 68
Penzion Libuše, Pavlovská 83
tel.: 0625 / 51 24 97
Penzion Moravia, Poštovní 1
tel.: 0625 / 51 16 44
Penzion Panorama, Hliniště 9
tel.: 0625 / 51 00 94
Penzion Prima, Piaristů 8, tel.: 0625 / 51 17 93
Penzion Růže, Lidická 10, tel.: 0625 / 51 27 20
Penzion U Horáků, Gagarinova 35
tel.: 0625 / 51 06 57
Penzion U sv. Jana, U Lomu 2
tel.: 0625 / 51 19 43
Penzion VEFA, Na Jámě 68, tel.: 0625 / 51 18 69
Penzion Venuše, Venušina 2
tel.: 0625 / 51 02 53, fax: 51 01 11

Penzion Zelený strom, Vídeňská 49
tel.: 0625 / 51 02 46
MILOVICE
Penzion Anne, č. p. 44, tel. / fax: 0625 / 51 53 46
PASOHLÁVKY
Areál u jezera, tel.: 0626 / 42 77 42
fax: 0626 / 42 77 16
Pálava, spol. s r. o., č. p. 188
tel. / fax: 0626 / 42 77 24
Penzion Arpos, č. p. 206, tel.: 0626 / 42 78 18
fax: 0626 / 42 78 19
Penzion Talafa, tel. / fax: 0626 / 42 77 27
RZ Laguna, tel.: 0626 / 42 77 14, 42 77 51
fax: 0626 / 42 75 01
PAVLOV
Penzion Aurelius, Družstevní 218
tel.: 0625 / 51 51 10, 51 53 07, fax: 0625 / 51 53 41
Penzion Florián, Podhradní 195
tel. / fax: 0625 / 51 53 23
Penzion Jindřich Urban, ul. Česká
tel.: 0625 / 51 53 62
PERNÁ
Penzion Maňák, č. p. 233, tel.: 0625 / 51 72 62

TT  UU
Taxi
DOLNÍ DUNAJOVICE
Taxi Miroslav Šimbera, tel.: 0625 / 51 76 16,
0602 / 57 02 06
MIKULOV
Euro-taxi Mikulov, tel.: 0602 / 79 07 93
Taxi Sochor, tel.: 0602 / 52 88 80
Taxislužba BunLálek, tel.: 0625 / 51 24 33,
0606 / 70 77 70
ZAJEČÍ
Buchta Vojtěch, tel.: 0627 / 35 14 19,
0602 / 70 39 29

VV
Vinotéky / Vente de vins
MIKULOV
Vinotéka Miroslav Rauš
Vídeňská 20, tel.: 0625 / 51 11 42
Víno Marcinčák, Vinařská 6 
tel.: 0625 / 51 09 58, fax: 0625 / 51 27 08
Víno Mikulov, a.s. - Vinotéka, 28. října 
tel.: 0625 / 51 24 44
Vinotéka Merlin, Náměstí 24
tel.: 0625 / 51 00 04

ZZ
Zámky / Châteaux
MIKULOV
Zámek Mikulov – Regionální muzeum
Mikulov Zámek 1, tel.: 0625 / 51 02 55
fax: 0625 / 51 08 19
otevřeno / ouvert:
duben, říjen / avril, octobre: 9.00–16.00, 
květen–září / mai–septembre: 9.00–17.00

Železniční doprava /
Informations sur les trains
Nádraží ČD Mikulov
tel.: 0625 / 51 05 75

Region od A do Z / Région de A è Z

hranice ČR /  
frontière de la République tchèque

hranice Lednicko-valtického areálu / 
frontière du territoire de Lednice-Valtice

hranice CHKO a BR Pálava / 
frontière de la réserve historique et BR Pálava

chráněné území / réserve „protégé“

naučná stezka / sentier didactique

turistická pěší značená trasa / 
sentier piéton touristique tracé

značená cyklotrasa  / piste cyclable tracé

vinařská cyklotrasa Greenways / 
piste cyclable viticole

informace / renseignements

ubytování / hébergement

tábořiště / campement

autokemp / auto-camping

zámek / château

muzeum / musée

zřícenina /  ruines

parkoviště / parking

vodní sporty / sports nautiques

koupaliště /  piscine

Legenda / Légende

BRNO

■ Kalendář věků Sprašový profil ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou.
Obsahuje pohřbené půdní horizonty teplejších výkyvů poslední doby ledové a je výstižně nazý-
ván „kalendářem věků“. Ve výkopech nad profilem byly doloženy zbytky otevřených ohniš3 lovců
mamutů. ■ Calendrier des âges Le profil de loess dans l´ancien aluminium est une localité géo-
logique d´une importance mondiale. Elle comporte les horizons de terrain enterrés des oscillati-
ons chaudes de la dernière période glaciaire et est appelée à juste titre "calendrier des âges".
Les restes des foyers ouverts des chasseurs de mammouths ont été conservés dans les exca-
vations au-dessus du profil.

■ Děvičky (Dívčí hrady) Strážní hrad postavený kolem roku 1222 na ochranu zemské cesty směřu-
jící z Rakouska do vnitrozemí. Gotická podoba hradu ze 14. století byla později stavebně upravena
vybudováním mohutné bašty bránící přímé palbě na hrad. Při švédském vpádu na Moravu byl hrad
v roce 1645 obsazen a poté částečně zničen švédskou posádkou. ■ Děvičky (Dívčí hrady)
Le château de guet construit autour de l´année 1222 pour la protection de la route en direction
de l´Autriche vers l´intérieur du pays. La version gothique du château datant du 14e siècle fut plus tard
aménagée par la construction d´une bastion robuste protégeant le château contre une fusillade
directe. Lors de l´invasion des Suédois en Moravie en 1645, le château fut occupé et partiellement
détruit par les troupes suédoises.

■ Natur park Leisser Berge Přírodní rezervace (park) se nachází v centru oblasti Weinviertel (Dolní
Rakousko) a je složena ze dvou oddělených částí. Hlavní část tvoří vápencová pahorkatina s nejvyšším
vrchem Buschberg (492m), menší pak nejbližší okolí zříceniny hradu Falkenstein. Obě části jsou
okrajovým pokračováním vápencového bradla, jehož největší část tvoří Pavlovské vrchy.■ Parc
naturel Leisser Berge La Réserve naturelle  (parc) se trouve au centre de la région  Weinviertel
(Basse Autriche ) et est constituée de deux parties séparées. La partie principale est constituée d´une
côte avec la colline la plus élevée de Buschberg (492m), celle plus petite de la banlieue la plus pro-
che de la ruine du château fort Falkenstein. Les deux parties forment les limites de l´écueil en calca-
ire dont la partie la plus grande constitue les collines de Pavlov.

■ Vinařské stezky pod Pálavou Vinařská naučná stezka začíná ve starobylém Mikulově, prochází
malebnými obcemi Podpálaví a lze ji absolvovat pěšky, na kole i automobilem. Na osmnácti infor-
mačních panelech vás seznámí s tradičním vinařstvím a vinohradnictvím mikulovské oblasti, dozvíte
se však také zajímavosti z vinařské historie, ekologického zemědělství a archeologie. Pravdivost
získaných poznatků si pak můžete ověřit návštěvou některého z mnoha pohostinných sklípků zdej-
ších vinařů. ■ Sentiers viticoles au-dessous de Pálava Le sentier viticole instructif commence
dans la ville historique de Mikulov, traverse les villages pittoresques au pied de Pálava et vous
pouvez le traverser à pied, au vélo ou en voiture. Dix-huit panneaux vous fournissent les informa-
tions sur la viticulture traditionnelle de la région de Mikulov, sur les particularités de l´histoire viti-
cole, l´agriculture écologique et l´archéologie. Après, vous pourrez vérifier l´exactitude des conna-
issances acquises en visitant une des nombreuses caves à vin des viticulteurs locaux.

■ Vysoká zahrada Sídliště starých Slovanů, z něhož bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště. Tehdejší
velkomoravská osada byla chráněna malým hradiskem, nazývaným Vysoká zahrada. Vedle
mohutného valového opevnění je zde ještě nyní ukryt půdorys kostela, který zde stával až do
počátku 13. století. ■ Vysoká zahrada Site des anciens Slaves où un vaste lieu consacré aux inhu-
mations a été découvert. La commune de la Grande-Moravie était protégée par une petite fortifica-
tion appelée Vysoká zahrada (Haut jardin). Le plan d´une église s´étant trouvée dans ces endroits
jusqu´au début du 13e siècle est caché aujourd´hui encore à côté de la fortification munie de glacis.

■ Sirotčí hrad Nejvýznamnější památka střední části Pálavy, zřícenina hradu, známého též pod
názvem Růžový vrch. Sirotčí hrádek pochází z přelomu 13. a 14 století a byl postaven na dvou skal-
ních útesech vysoko nad obcí Klentnice. Sloužil jako strážní hrad a opuštěn byl někdy v polovině
16. století. ■ Sirotčí hrad Le monument le plus important dans la partie du sud de Pálava, ruine
du château fort, connu aussi sous le nom de Růžový vrch („Colline rosée“). "Sirotčí hrádek" date
du tournant des 13e et 14e siècles et a été construit sur deux falaises au-dessus du village de
Klentnice. Il avait servi de château de guet et a été abandonné vers la moitié du 16e siècle.

■ Mušlov Stará pískovna s bohatým zastoupením badenské fauny – převážně měkkýšů, mikro-
fosilií, ostnů ježovek anebo rybích zubů. V lomových stěnách pískovny se obnovuje významné
hnízdiště břehule říční (Riparia riparia). Nedaleká osada Mušlov sloužila v minulosti jako ženská
věznice. ■ Mušlov Une ancienne carrière de sable avec une riche représentation de la faune de
Baden - avant tout des mollusques, des microfossiles, des épines d´oursins ou des dents de pois-
sons. Un endroit important où nichent les hirondelles de rivages (Riparia riparia) se trouve dans
les murs de la carrière de sable. La commune de Mušlov se trouvant en proximité servait dans le
passé de prison pour femmes.

■ Věstonická Venuše Vypálená hliněná soška byla objevena Karlem Absolonem v roce 1925
uprostřed velkého popeliště na sídlišti lovců mamutů mezi dnešním Pavlovem a Dolními
Věstonicemi. Soška Venuše proslavila své naleziště daleko za hranicemi Evropy. Replika Venuše
a množství dalších nálezů z archeologických průzkumů jsou soustředěny v archeologickém muzeu
v Dolních Věstonicích. ■ Vénus de Věstonice La statuette en terre cuite a été découverte par
Karel Absolon en 1925 au milieu d´un grand théâtre de l´incendie dans le site des chasseurs de
mammouths entre les villages actuelles de Pavlov et de Dolní Vìstonice. La statuette de Vénus a
rendu célèbre son lieu de découverte loin en dehors des frontieres de l´Europe. Une réplique de
Vénus et beaucoup d´autres découvertes des prospections archéologiques sont concentrés au
musée archéologique de Dolní Vìstonice.

■ Nový hrad (Neuhaus) Nad skalním masívem Martinky, na území Národní přírodní rezervace
Děvín, jsou zachovány zbytky jednoho ze středověkých opevnění pocházejícího z poloviny 14. sto-
letí. Hrad je umístěn mimo značené stezky, a proto je veřejnosti nepřístupný. ■ Nový hrad
(Neuhaus) Sur le territoire de la Réserve nationale de Dìvín située au-dessus du massif de mon-
tagnes Martinky, les ruines d´une des fortifications médiévales datant de la moitié du 14e siècle
sont conservées. Le château se situe en dehors des sentiers touristiques et, en conséquence,
n´est pas accessible aux touristes.

■ Římská pevnost Nad nynějším rekreačním areálem Pasohlávky byl při archeologickém výzkumu
objeven pozůstatek předsunuté vojenské stanice X. římské legie z let 166–180, umístěné na
tehdejší křižovatce obchodních cest. Tábor o rozloze 10 hektarů byl chráněný příkopem dva metry
hlubokým a valovou zdí. ■ Forteresse romaine Au-dessus  de la zone de loisirs actuelle de
Pasohlávky, les archéologues ont découvert le reste d´une station militaire avancée de la Xe légion
romaine datant des années 166 - 180, située sur le carrefour d´époque des routes commerciales.
Un camp d´une superficie de 10 hectares a été protégé par un fossé de 2 mètres de profondeur et
par un mur de glacis.

■ Památky lidové architektury Pavlov Obec Pavlov náležela již od 13. století k hradu Děvičky
a posléze do majetku mikulovského panství. V 15. století byla největší vinařskou obcí na
Mikulovsku. Významnou stavbou v obci je kostel sv. Barbory. Většina stavení na návsi pochází
ze 16. století a byla upravena v duchu selského baroka, další významnou lokalitou je ulice Česká
a barokní hřbitov s nárožními věžičkami v ohradní zdi. ■ Pavlov - monument de l´architecture
populaire A partir du 13e siècle, la commune de Pavlov avait appartenu au château fort de
Dìvièky, et plus tard au patrimoine du domaine de Mikulov. Au 15e siècle, c´était la commune viti-
cole la plus grande dans la région de Mikulov. L´église St. Barbora est le bâtiment important dans
la commune. La majorité des maisons sur la place de village datent du 16e siècle et ont été amé-
nagées en style de baroque rustical, une autre localité importante est la rue Èeská et le cimetière
baroque aux tours dans les coins de la façade.

■ Naučná stezka Děvín Trasa naučné stezky prochází Národní přírodní rezervací Děvín a využívá
turisticky značených stezek. Původně obsahovala devět zastavení (rozložení vegetace, su3ová pole,
odpočivný prostor, orientace v krajině, osídlení oblasti – historie hradu Děvičky, vodohospodářská
problematika, zemědělská problematika, geologická stavba, lesní hospodářství, myslivost). V sou-
časné době  je připravován projekt celkové obnovy naučné stezky. ■ Sentier instructif de Děvín
Le trajet du sentier instructif passe par la Réserve nationale de Dìvín et profite des chemins touristi-
ques. D´origine, il comportait neuf arrêts (disposition de la végétation, champs  détritiques, aire de
repos, orientation dans le paysage, peuplement de la région - histoire du château de Dìvièky, pro-
blématique de l´eau, problématique agricole, structure géologique, sylviculture, cynégétique). A
l´heure actuelle, le projet d´un renouvellement global du sentier instructif est en cours de préparation.

■ Naučná stezka Turold Naučná stezka se nachází na severním okraji Mikulova v opuštěném
vápencovém lomu. Navazuje na červenou turistickou trasu procházející přes celé Pavlovské
vrchy. Původních pět informačních tabulí naučné stezky (SPR Turold, Turoldova jeskyně, geolo-
gie Turoldu, paleontologie Turoldu, jeskyně Na Turoldu) bylo nahrazeno novým značením s osmi
zastaveními. ■ Sentier instructif Turold Le sentier instructif se situe à la limite septentrionale de
Mikulov dans une carrière de calcaire abandonnée. Il est lié au sentier touristique rouge traver-
sant la région entière des collines de Pavlov. Les cinq panneaux instructifs initiaux du sentier
(SPR Turold,  grotte de Turold, géologie de Turold, paléontologie de Turold, grotte Na Turoldu)
ont été remplacés par une nouvelle signalisation à huit arrêts.

■ Mušovský kostel Pouze kostelík uprostřed střední novomlýnské nádrže zbyl z významného stře-
dověkého městečka Mušov. Kostel sv. Linharta se datuje zhruba na přelom 12. a 13. století a je
pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbou na okrese Břeclav, zasvěcenou poustevníku
žijícímu asi v 6. století, který se proslavil četnými zázraky a byl patronem vězňů. ■ Eglise de Mušov
Ce n´est qu´une petite église au milieu du lac central de Nové Mlýny qui s´est conservée d´une peti-
te ville médievale importante de Mušov. L´église St. Linhart date environ du tournant des 12e et 13e

siècle et, probablement, est la construction réligieuse romane la plus ancienne dans la région de
Bøeclav, consécrée à un ermite ayant vécu au 6e siècle renommé de pas plusieurs miracles et ayant
été patron des prisonniers.




