
 

 
                  Kontakt: Turistické informační centrum Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
                   tel./fax: 519 510 855, e-mail: tic@mikulov.cz, www.mikulov.cz, www.mikulovskoregion.cz  

 
Tisková zpráva    17/07/2010 

 

Mikulov – ráj turistů, umělců a milovníků vína 

Návštěva Mikulova je inspirativní zážitek. Snad za to může jedinečné panorama Pálavy a 
krásy její přírody, které jsou k vidění jen pár kroků od architektonických skvostů tohoto 
starobylého města. Svůj podíl na tom ale jistě má také pohostinnost místních lidí, a vynikající 
mikulovská vína. V každém případě je výsledkem jedinečná atmosféra, kterou vyhledávají 
turisté, umělci, milovníci umění i vína. 

 

Turisté své poznávání Mikulova mohou začít na jeho 
okraji, kde se nacházejí dvě chráněná území. Vrch 
Turold, je na první pohled mezi pálavskými kopci 
celkem nenápadný, to ale neplatí pro jeho podzemí. 
To skrývá zpřístupněné jeskyně známé díky osmi 
druhům netopýrů, kteří zde žijí, a velmi zajímavé 
krasové výzdobě, která připomíná květák a vyskytuje 
se pouze na několika málo místech na světě. Na 
východ od městského centra leží Svatý kopeček, 
který neodmyslitelně patří k panoramatu Mikulova. 
Určitě stojí podniknout dvacetiminutový výšlap a 
prohlédnout si Mikulov z jeho vrcholu. Vyhřáté 
vápencové skály, zpěv ptáků, poletující zlatohlávci a 
nádherný výhled daleko do kraje uchvátí každého. A 
místo je inspirativní i po duchovní stránce, protože 
právě sem už od 17. století vede slavná pouť. Černá 
madona je slavnostně vnesena do kostela svatého 
Šebestiána na vrcholu a zvon z nedaleké kampanily, 
zvonice, do daleka vyzvání. 

Mikulov inspiroval významné umělce, jako byl 
vídeňský malíř 18. století František Antonín 
Maulbertsch nebo známý současný výtvarník Nikos 
Armutidis. Ve městě několikrát pobýval malíř Alfons 
Mucha a přímo ve městě působili dva malíři, s jejichž 
díly se můžete setkat na mikulovském zámku – 
Rudolf Gajdoš a Wenz Groll. O tom, jak inspirativním 
místem Mikulov je, se každý rok přesvědčují také 
účastníci uměleckého workshopu Dílna. V průběhu 
prázdnin tvoří skupina umělců svá díla, která po 
dokončení zůstávají ve městě a dotvářejí jeho genius 
loci. Mikulov však nevábí jen výtvarníky, ale také 
hudebníky nejrůznějších žánrů. Pravidelně hostí 
Mezinárodní kytarový festival, cyklus koncertů 
Concentus Moraviae, ale také folklórní akce, jako je 
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například přehlídka dětských cimbálových muzik, 
folkový festival nebo festival Eurotrialog Mikulov, kde 
si dávají dostaveníčko příznivci moderní hudby. 

A Mikulov a víno? Toto spojení prokazuje svou 
vysokou kvalitu už řadu staletí. Mikulov dal jméno 
významné vinařské podoblasti. Nachází se tady 
muzejní expozice s Obřím sudem i desítky rodinných 
vinných sklepů.Velkým svátkem je Pálavské 
vinobraní, při nichž můžete ochutnat zdejší veltlíny, 
vlašské a rýnské ryzlinky nebo zwigeltrebe, merloty 
či svatovařinecké. Inspirativní může být také 
putování po vinařských a naučných stezkách. 

 


