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Mikulovsko – od dob lovců mamutů po dnešek 

Oblast Pálavy a nejbližšího okolí byla díky své výhodné poloze a příznivým podmínkám pro 
život odnepaměti obydlena. Dnes se tak díky rozsáhlým výzkumům může pochlubit 
výjimečným bohatstvím archeologických nálezů z různých období. 

Zřejmě nejvíce celou oblast proslavil nález 
Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů, 
tedy přibližně z doby před 25-27 tisíci let. Ale kromě 
této drobné ženské sošky z pálené hlíny, jejíž 
originál patří k nepřísněji střeženým památkám 
Moravského zemského muzea v Brně, pocházejí z 
této oblasti například nejstarší doklady o existenci 
textilu, které kdy byly objeveny. Oblast mezi Dolními 
Věstonicemi a Pavlovem byla tak bohatá na nálezy z 
mladší doby kamenné, že dala jméno celé kultuře 
lovců mamutů, tzv. pavlovienu. Nálezům je 
věnována archeologická expozice a naučná stezka v 
Dolních Věstonicích. 

Několik kilometrů od Dolních Věstonic, na druhém 
břehu Dyje, leží vrch Hradisko. Pod ním se až do 80. 
let minulého století rozkládala obec Mušov, z níž 
zbyl pouze kostelík s románskými základy, který na 
ostrůvku uprostřed střední nádrže Vodního díla Nové 
Mlýny. Nenápadný vrch Hradisko proslul díky 
odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům 
římského tábora z 2. století našeho letopočtu. Tábor 
postavila X. římská legie císaře Marca Aurelia a 
sloužil jí jako řídící centrum v době válek o ovládnutí 
germánských území v letech 172-180. K vzácným 
nálezům z této lokality patří i vinařský nůž, vůbec 
první doklad pěstování vinné révy na našem území. 

O výsledcích rozsáhlých výzkumů se dozvíte více v 
Regionálním muzeu Mikulov, kde můžete ve 
sklepení mikulovského zámku navštívit poutavě 
ztvárněnou expozici nazvanou „Římané a Germáni v 
kraji pod Pálavou“, která si v roce 2008 odnesla 
prestižní cenu Gloria musaealis za nejlepší muzejní 
expozici v ČR v roce 2007. Menší výstava na 
podobné téma se nachází tak v autokempu ATC 
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Merkur v Pasohlávkách. 

Později byl kraj pod Pálavou součástí 
Velkomoravské říše, což jasně dokládají zbytky 
hradiska Vysoká zahrada, které byly objeveny u 
Dolních Věstonic. Po vzniku českého státu v oblasti 
vyrostlo několik strážních hradů a pevností, jejichž 
pozůstatky lze vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na 
Stolové hoře (Sirotčí hrádek). Jiný osud potkal hrad 
v Mikulově, který byl přestavěn na pohodlnější 
zámek. Dnes slouží jako muzeum, jehož nejznámější 
expozice je věnovaná vinohradnictví a vinařství a 
zlatým hřebem prohlídky je Obří sud v zámeckém 
sklepení s úctyhodným objeme 101 tisíc litrů. 

Mikulov nabízí množství zajímavých památek 
soustředěných v městské památkové rezervaci. K 
nejvýznamnějším patří Dietrichsteinská hrobka, farní 
kostel sv. Václava, sgrafitový renesanční dům „U 
rytířů“ nebo monumentální sousoší Nejsvětější 
Trojice. Nad městem se vypíná Svatý kopeček, který 
je od poloviny 17. století významné poutní místo s 
nepřerušenou tradicí mariánských poutí. Už bezmála 
čtyř století věřící první zářijovou neděli vynášejí do 
kostela sv. Šebestiána černou mikulovskou madonu. 

V Mikulově můžete najít také významné židovské 
památky, především Horní synagogu, která jako 
jediná z někdejších 14(!)mikulovských synagog a 
modliteben přečkala až do dnešních dnů a slouží 
jako výstavní expozice. Unikátní je rozsáhlý židovský 
hřbitov z 15. století a nedávno byla při stavebních 
pracích znovu objevena a zpřístupněna rituální 
lázeň, tzv. mikve. Památky židovské čtvrti 
představuje místní naučná stezka. 

Z nejzajímavějších příkladům lidové architektury 
oblasti Pálavy připomeňme alespoň soubor 
unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově, který 
je spolu se selskými grunty chráněn jako vesnická 
památková rezervace. 

 


