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Pavlovské vrchy jsou útvarem patřícím dnes jak na jižní 
Moravu, tak i k Dolnímu Rakousku. Jejich hlavní část spa-
dá pod českou chráněnou krajinnou oblast (Pálava), jižní 
segmenty pak zase ochraňuje rakouský Naturpark (Leiser 
Berge). Vše na vzdálenosti několika desítek kilometrů od 
sebe. Obě území jsou velmi dobře a charakteristicky pozna-
telná z dálkových pohledů.

Dominantou Mikulovska jsou vápencové Pav-
lovské vrchy (Pálava), jejichž hřeben se táhne 
v severojižním směru v délce 12 kilometrů 

od Dolních Věstonic k Mikulovu. Nejvyšším vrcholem je 
Děvín (550 m. n. m.), dalšími typickými vrchy jsou Stolová 
hora, Turold, Svatý kopeček a Šibeničník. Pálava, s mno-
ha přírodními rezervacemi s teplomilnou stepní a skalní 
květenou, které přitahují turisty zejména v jarním období, 
patří mezi nejteplejší oblasti České republiky. Stejně přitaž-
livé jsou ale i podzimní, barvami hýřící lesy a vinohrady. 
Od roku 1976 jsou Pavlovské vrchy a jejich okolí chráně-
nou krajinnou oblastí (CHKO), která byla v roce 1986 pro 
své přírodní zajímavosti a lidské využívání zapsána také do 
seznamu Biosférických rezervací UNESCO. V CHKO je 
vyhlášeno celkem 15 maloplošných chráněných území růz-
ných kategorií, s různě přísnými režimy ochrany přírody.

Pálava

  Víte, že ...
Na Pálavě najdete zříceniny dvou středověkých hradů 
(Dívčí hrady, Sirotčí hrádek) a na jejím úpatí se nachází 
významná archeologická naleziště, například naleziště svě-
toznámé Věstonické venuše. Krajina Mikulovska je velmi 
vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku, významným tu-
ristickým střediskem této oblasti je město Mikulov s domi-                                                                                               
nantami zámku, Kozího hrádku a křížové cesty s kaplí       
sv. Šebestiána na Svatém kopečku. Severně od Mikulova, 
v odtěženém vápencovém lomu, se až 50 metrů pod zemí 
ukrývá jeskyně Na Turoldu s netradiční krasovou výzdobou. 

Při toulkách jarní přírodou nelze přehlédnout kvetoucí 
kosatce a koniklece na svazích Děvína, hlaváčky na Milo-
vické stráni nebo dymnivky a sněženky v lesích na úpatí 
vrchů. Při troše štěstí a pozornosti zde návštěvníci mohou 
v létě pozorovat vyhřívající se chráněnou ještěrku zelenou, 
s končícím létem na stepích poletující kudlanku nábožnou, 
anebo na konci zimy slyšet houkající výry velké ve stěnách 
opuštěných vápencových lomů.  
V nivě nedaleké řeky Dyje se střídají lužní lesy s loukami             
a mokřadními nebo vodními společenstvy, odkud do kraji-
ny vylétají orli mořští a rozbíhají se mladí bobři. 
Pálava je krajem bohatým na krásnou a vzácnou přírodu, 
stejně jako krajem milých a pohostinných obyvatel, proto 
stojí za to ji navštívit.
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  Nezapomeňte navštívit



Vzhledem ke zvláštní malebnosti krajiny  
a ekologické hodnotě byla oblast Leiser 
Berge v roce 1970 vyhlášena vládou spol-
kové země Dolní Rakousko chráněnou 

krajinnou oblastí a přírodním parkem. Druhově bohaté 
suché a polosuché stepní trávníky, které byly obdělávány 
člověkem už od neolitu, skýtají ideální útočiště četným 
vzácným vápnomilným rostlinám. 
Přírodní park Leiser Berge (plocha cca 4 000 ha) s kopcem 
Buschberg (491 m), který tvoří nejvyšší vrchol, se nachá-
zí pouhých 40 km na sever od Vídně a patří do „zóny 
Waschbergu“ (bradlové pásmo v oblasti Weinviertel), geo-
logické jednotky spojující dolnorakouský region Weinvier-
tel a Jižní Moravu.

Zóna Waschbergu tvoří pás, který se táhne od vrcholů 
Waschberg (388 m) a Michelberg (409 m) u Stockerau přes 
masiv Leiser Berge (Buschberg 491 m), vrcholy Staatzer 
Klippe (332 m) a Falkenstein (415 m) až po Pálavské vrchy 
u Mikulova.

Lokalita tohoto přírodního parku, která je tvořena zales-
něnými kopci s vřesovišti, zčásti plochými, se velmi hodí 
pro pohodlné rodinné procházky. Z vrcholů pohoří Leiser 
Berge se nabízí překrásný výhled do celé oblasti Wein-      
viertel. Z rozhledny, vysoké 23 m, na kopci Oberleiser Berg 

(457 m n. m.), jehož vrchol tvoří náhorní plošina o rozloze 
7 ha, zahlédnete Pálavu, Karpaty, pohoří Schneeberg a Rax 
a za jasného počasí i Ötscher.
Přírodní park Leiser Berge nabízí vycházky s průvodcem, 
bylinkářské exkurze, výpravy do minulosti a pro děti tábor 
lovců pokladů. Také návštěva obory v Ernstbrunnu je pro 
rodiny s dětmi pěkným zážitkem. Přírodním parkem vedou 
národní a mezinárodní turistické a cyklistické trasy. Areál 
pro horská kola Mountainbike Arena Leiser Berge – Ernst-
brunn nabízí všem sportovním nadšencům sedm různých 
značených tras. Místní drezínou můžete „šlapat“ po starých 
železničních kolejích, které vedou poblíž parku Grafensulz 
s chovem lamy alpaka i přírodním parkem Leiser Berge. 
Přes přírodní park vede také část Svatojakubské cesty           
a dálková trasa č. 632.

Autem se do přírodního parku Leiser Berge dostanete 
snadno po B6 přes Laa / Th aya nebo po B40 přes Mistel-
bach. Na kopci Buschberg a v obci Oberleis jsou parkoviště 
vhodná i pro autobusy.
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