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Mikulovsko – pohostinný kraj plný slunce, nedotčené přírody a památek 

Někdy se o Mikulovsku s trochou nadsázky mluví jako o kousku Středomoří uprostřed 
Evropy. Svádí k tomu věci patrné na první pohled – bělostné skály, malebné mikulovské 
panorama a vinice šplhající po svazích. Neméně důležité jsou však i ty méně viditelné kvality 
tohoto sluncem požehnaného kraje – především pohostinnost zdejších lidí. 

Mezi milovníky přírody je Mikulovsko pojmem. Je 
známé krásou a rozmanitostí krajiny i bohatstvím 
rostlinných a živočišných druhů, které toto nevelké 
území obývají. O jeho jedinečnosti svědčí fakt, že je 
chráněna českými, evropskými i světovými 
ochranářskými organizacemi. Pro své nesporné 
kvality byla Pálava v roce 1976 vyhlášena chráněnou 
krajinnou oblastí a o deset let později se dostala na 
světový seznam biosférických rezervací UNESCO. 
Na Mikulovsku se také nachází dvaadvacet 
přírodních lokalit, které chrání Evropská unie v rámci 
systému rezervací Natura 2000. 

K největším přírodním zajímavostem Mikulovska 
nepochybně patří jeskyně na Turoldu, kterou můžete 
navštívit na okraji Mikulova. Je jedinečná nejenom 
svou výzdobou, která se nachází jen na několika 
málo místech světa, ale i zimní kolonií vzácných 
netopýrů. Vrch Turold je chráněný jako jedna z 
významných pálavských rezervací, k nimž patří dále 
například Děvín-Kotel-Soutěska, Stolová hora a 
Svatý kopeček.  

Výrazně odlišné prostředí najdete, v lužních 
lokalitách, jako je Betlém na břehu Střední zdrže 
Novomlýnských nádrží. Je příkladem 
životaschopnosti lužní přírody, která v těchto místech 
dostala prostor. Vstup do lokality je však omezen. Za 
pozornost stojí i samotná Střední, též Věstonická 
nádrž. V posledních letech se stala největším 
pravidelným zimovištěm husy polní (až 80 tisíc 
kusů), husy běločelé (až 25 tisíc kusů) a také orla 
mořského (až 40 kusů). 

Skutečnou raritou jsou slaniska, místa se 
slanomilným rostlinstvem a živočichy. Tento typ luk 
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byl na jižní Moravě kdysi běžný, ale dnes je velmi 
vzácný a právě na Mikulovsku se nachází několik 
posledních zachovalých míst tohoto typu. Vidět je 
můžete třeba v Sedleci nebo v Dobrém Poli. 

Přírodní zajímavosti představuje trojice naučných 
stezek – Turold, Děvín a Věstonická nádrž. 

Oblast Pálavy však odnepaměti neobývá jen vzácná 
fauna a flóra, ale také lidé. První, o nichž víme, lovili 
mamuty a kromě jiného nám po sobě zanechali 
světoznámou sošku Věstonické venuše. Jen několik 
kilometrů od Dolních Věstonic, kde byla venuše 
nalezena, se nachází vrch Hradisko. Proslul díky 
nálezům z mnohem nedávnější doby – z počátků 
našeho letopočtu, kdy se zde setkávali a utkávali 
Germáni s Římany. O střetu těchto kultur jasně 
vypovídají nálezy objevené v hrobce germánského 
bojovníka a zbytcích mohutného opevněného 
římského tábora z dob císaře Marca Aurelia. 

Celá oblast byla později součástí Velké Moravy, o 
čemž svědčí zbytky hradiska Vysoká zahrada 
u Dolních Věstonic a po vzniku českého státu tady 
na pomezí s Rakouskem vyrostlo několik důležitých 
strážních hradů. Dnes můžeme jejich pozůstatky 
navštívit na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře 
(Sirotčí hrádek). Hrad v Mikulově potkal odlišný osud 
a neskončil v rozvalinách. V průběhu staletí vyrostl 
do krásy a proměnil se v pohodlný zámek . Dnes si v 
jeho prostorách můžete prohlédnout expozice 
regionálního muzea, z nichž patrně nejznámější je ta 
věnovaná vinařství. 

Kromě zámku je v Mikulově k vidění množství 
dalších památek soustředěných v městské 
památkové rezervaci. Její součástí jsou i židovské 
památky, především Horní synagoga, která dnes 
slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský 
hřbitov z 15. století. V nedávné době pak byla při 
stavebních pracích objevena také rituální koupel 
mikve. Nad městem se od poloviny 17. století 
nachází významné poutní místo – Svatý kopeček 
s prastarou tradicí mariánských poutí. Loretánská 
černá madona provází poutníky nahoru vždy 
počátkem září.  
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Bohatství památek ale na Mikulovsku není 
soustředěné výhradně do starobylého Mikulova. K 
nejzajímavějším příkladům lidové architektury patří 
nepochybně soubor unikátních barokních vinných 
sklepů a selských gruntů v Pavlově. 

 


