
HISTORIE A PAMÁTKY

Území CHKO bylo lidmi osídleno již v nejstarších dobách, a to 
díky výhodným přírodním podmínkám – blízkosti vodního toku Dyje 
a Pavlovským vrchům, které pravěkým lidem skýtaly ochranu. 

Velmi významný je nález sídliště lovců mamutů pocházejícího 
z mladšího paleolitu 
(před 34 až 25 000 
léty), zahrnující 
pozůstatky zahlou-
bených stanových 
obydlí a hlavně 
doklady umělecké 
činnosti tehdejších 
lidí, jako jsou řezby 
do mamutích kos-
tí, hliněné fi gur-
ky zvířat a známá 
Věstonická Venuše. 
V 6. tisíciletí př. 
Kr. byla tato oblast, 
stejně jako mnoho 
dalších, ovlivněna 
příchodem prvních 
zemědělců (někdy 
se hovoří o tzv. 
neolitické revolu-
ci), kteří si zde vybudovali mnoho sídlišť s domy dlouhými až 40 met-
rů. Z této doby pochází také první nálezy keramických nádob, sloužících 
pravděpodobně k ukládání zemědělských produktů. Již v době bronzové 
(2000 až 750 let př. Kr.) se projevuje neblahý vliv člověka na zdejší kra-
jinu: mnohé části zdejší krajiny byly odlesněny, aby lidé získali dostatek 
půdy pro zemědělství. V mladší době bronzové (1300 až 950 př. Kr.) 
byla vybudována opevněná hradiska na Stolové hoře, Kotli a na temeni 
Děvína. Právě poslední jmenované sídliště se řadí svou rozlohou okolo 
25 ha k vůbec největším. 

Kolem roku 400 př. Kr. obsadili území jižní Moravy Keltové, kteří 
se zasloužili o rozvoj mnoha oborů, například používání hrnčířského kru-
hu a nebo zavedení mincovních platidel. O jejich pobytu v oblasti Pavlov-
ských vrchů svědčí neopevněná sídliště v Klentnici, Pavlově, Milovicích 
a také nález zlatých mincí pravděpodobně domácí výroby v Dolních 
Věstonicích. Po odchodu Keltů zaujímají jejich místo germánské kmeny. 
Ty se dostávají ve 2. století po Kr. do konfl iktu s Římany. Z tohoto obdo-
bí pochází několik nálezů, které, přestože se nenacházejí přímo na území 
CHKO, si svým významem zaslouží být zde zmíněny. Jedná se o římský 
vojenský tábor na Hradisku (Burgstall) u Mušova. Ve dvacátých létech 
minulého století zde archeolog Anton Gnirs objevil základy dvou zděných 
budov lázní a obytného domu. Vznikla hypotéza o římské stanici. Pozděj-
ší vykopávky, které odhalily také civilní charakter tábora prokázaly, že šlo 

o daleko důležitější lokalitu – spekuluje se dokonce i o možném 
centru nové provincie Markomanie. Nedaleko tohoto sídliště byl roku 
1988 objeven velmi bohatý hrob germánského krále, obsahující skoro 
200 předmětů, mj. součásti výstroje a výzbroje jak germánské, tak římské, 
stříbrné a zlaté šperky, překrásně zdobené soupravy opaskového kování, 
ale i téměř úplná souprava nástrojů k pečení a vaření, což lze považovat za 
místní raritu. 

Už v 6. stol. sem v rámci stěhování národů přicházejí první Slované. 
V Pavlově si založili vesničku ze zahloubených domů s doškovými stře-
chami a ohništi či pecemi. Známé je rovněž hradisko v lokalitě Petrovy 
louky u Strachotína pocházející z první poloviny 11. stol. (dnes se nachází 
pod hladinou Dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny) a slovanské sídliště 
Vysoká zahrada v Dolních Věstonicích. Za dob Velkomoravské říše, 

zvláště po příchodu Cyrila a Metoděje r. 863, se i zde šíří křesťanství 
a vzniká řada církevních staveb. 

Nicméně první hrady, které přetrvaly až do dnešních dnů, byly 
založeny až na počátku 13. stol. – např. mikulovský hrad, Dívčí hrady 
(neboli Děvičky), na přelomu 13. a 14. stol. potom Sirotčí hrádek. Při-
bližně ve stejné době vznikají také první obce, většinou kolonizačního 

původu: Pavlov, Bulhary, Milovice, Mikulov. Ty si podržely české šlech-
tické rody až do doby, kdy český král Přemysl Otakar II. získal rakous-
ké země. Poté přešlo panství mikulovské a také Děvičky do vlastnictví 
Liechtensteinů, kteří se zasloužili o rozvoj vinařství. Ve 13. stol. dochází 
k rozsáhlé německé kolonizaci. Na jižní Moravě, narozdíl od Čech, zůsta-
lo husitství spíše okrajovým hnutím, což bylo způsobeno také značným 
podílem (v některých městech, například Mikulově, dokonce převahou) 
německého obyvatelstva. Přesto události spojené se šířením učení Mistra 
Jana Husa zasáhly i kraj pod Pálavou – roku 1426 byl husity vypálen 
Mikulov. 

Kvůli zadlužení rodu Liechtensteinů získal mikulovské panství ve 
2. pol. 16. stol. rakouský rod Dietrichsteinů. Roku 1490 vzniklo městeč-
ko Dolní Věstonice. Když v Německu skončila selská válka neúspěchem, 
přicházeli k nám v hojném počtu novokřtěnci. Jednalo se o nábožen-
skou sektu neuznávající křty dětí. Katolická vrchnost se novokřtěnce (též 
habány) pochopitelně snažila vyhnat, dostávalo se jim však díky velké 
pracovitosti podpory šlechty. Vynikali zejména v hrnčířství, hodinářství, 
nožířství a vinařství. Habáni zakládali samostatné obce – významné byly 
třeba v Nových Mlýnech, Mikulově, Pavlově, Sedlci, Perné a Dolních 
Věstonicích, a žili odděleně od místního obyvatelstva. Za třicetileté války 
císařský generál Dampierre podnikal výpady (velmi často pustošící oby-
vatele obcí na Mikulovsku) z hradů Děvičky a Mikulov. V letech 1645 
až 1646 obsadili tyto tvrze Švédové, kteří před svým odchodem zapálili 
Děvičky, čímž tento hrad odsoudili k zániku. 

Jelikož v 70. letech 17. stol. došlo k pronásledování Židů v Ra-
kousku, mnoho jich emigrovalo právě na Moravu a usídlili se hlavně 
v Mikulově (Mikulov byl významným sídlem Židů už od 15. stol, pobýval 
tu mezi jinými i slavný rabi Löw). Ve městě vznikla celá židovská čtvrť, 
v níž měli Židé své školy, synagogu a hřbitov. Ten patří k největším ži-
dovským hřbitovům v České republice. Na téměř 200 ha je zde kolem 
4 000 náhrobků, většina z nich je vytesána do bílého mramoru nebo míst-
ního vápence. Nejnavštěvovanějším místem je tzv. rabínský vrch, kde jsou 
kromě zdejších pohřbeni i moravští zemští rabíni. 

V roce 1938 bylo celé Mikulovsko na základě Mnichovské dohody 
obsazeno wehrmachtem a připojeno k Říši. Vzhledem k vysokému podílu 
německého obyvatelstva (v některých obcích až 88 %) byl Adolf Hitler 
při své návštěvě Mikulova bouřlivě přivítán. Ihned po obsazení začalo pro-
následování Židů, antifašistů, konfi skace jejich majetku a poněmčování 
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obcí. To pokračovalo během celé války. Byly rovněž zřizovány německé 
školy namísto českých. Mikulov se stal na dlouhou dobu centrem vede-
ní místní NSDAP. Na jaře 1945 se konečně Češi dočkali osvobození od 
sovětských vojsk. Nejprve byly 22. dubna osvobozeny Bulhary, Milovice 
a Sedlec, a ještě téhož dne večer byl osvobozen Mikulov. Prchající nacisté 
však stihli zapálit mikulovský zámek a tím jej téměř úplně zničit.

V Mikulově byl po vydání Benešových dekretů zřízen internační 
tábor pro Němce, kteří měli být odsunuti. Jen na Mikulovsku jich muse-
lo opustit své domy, které byly zabrány stejně jako půda, téměř 20 500. 
Úbytek obyvatel německého původu byl nahrazen Čechy z obsazených 
oblastí a z Uherskobrodska, Hodonínska a okolí Uherského Hradiště. 

Po komunistickém puči v roce 1948 byl život v kraji ovlivňován 
bezprostřední blízkostí železné opony, oddělující české země od Rakous-
ka. 

Dívčí hrady (Děvičky)

Dívčí hrady byly vystavěny kolem roku 1222. Měly chránit 
obchodní stezku vedoucí přes jižní Moravu. Hrad prošel řadou stavebních 
úprav. Jelikož neměl hradní věž ani příkop, plnilo obrannou funkci zdivo. 
V 16. stol. byla přistavěna dělová bašta na obranu před útočníky použí-
vajícími palné zbraně. Za třicetileté války obsadili Dívčí hrady Švédové. 
Než jej po roce opustili, zapálili ho, takže se ocitl na pokraji zkázy a nebyla 
ani naděje na jeho případnou re-konstrukci či opravu. Dnešní podoba 
zříceniny je gotická.

K tomuto hradu se váže několik pověstí. Jedna z nich vypráví, 
že slavný tatarský chán měl dceru, která velice toužila poznávat kraje 
západních křesťanských pánů a rytířů. Na jedné ze svých cest dorazila 
k hradu Děvičky. Protože už bylo pozdě, hradní pán je přijal a ubyto-
val na noc. Při večeři nemohl spustit oči z princezniných drahých šperků 
a neustále přemýšlel, jak se jich zmocnit. Nakonec se rozhodl princeznu 
i s jejím doprovodem zabít, obrat je o všechny drahocennosti a svrhnout 
ze skály. Uprchnout se podařilo jen jednomu vojákovi, jenž hroznou novi-
nu donesl chánovi. Ten potom podnikl válečné tažení na Moravu. Hradní 
pán se ale ze svého lupu dlouho neradoval. Když se ráno podíval z okna, 
spatřil postavy zabitých, proměněné v kámen – a ty stojí na svém místě 
dodnes.

Neuhaus (Nový hrad)

Mezi Sirotčím hrádkem a Děvičkami můžeme najít u skály Mar-
tinka zbytky zdí a nádvoří Nového hradu. Ten byl postaven po roce 1368 
a měl, stejně jako Děvičky, chránit obchodní stezku. Byl zničen husity 
mezi léty 1420 až 1425. 

Kaple Sv. Antonína

Byla postavena v roce 1652 z prostředků sedláků jako dík bohu za 
předcházející mimořádnou úrodu vína. O zhruba století později byla kap-
le zrušena a v roce 1786 prodána na stavební materiál. Proto se do dnešní 
doby dochovaly jen zbytky jedné ze zdí. 

Mikulovský zámek

R. 1218 založil moravský markrabě Přemysl Otakar I. mikulovský 
hrad v gotickém slohu s obrannými věžemi, patrnými do dnešních dnů. 
V 50. létech 13. stol. dostali mikulovské panství Liechtensteinové. Ti dali 
na hradu přistavět další věž, ve vyšších patrech osmibokou, s gotickou 
kaplí. Na počátku 16. stol. byly zbudovány čtyři polokruhové bastiony. 
Když koupili hrad Dietrichsteinové, upravili ho na zámek s novou budo-
vou, určenou pro divadelní představení (od 18. stol. je v divadelním sále 
knihovna) a vykopali sklepy. Po požáru byly v 18. stol. přistavěny ještě 

jízdárny, stáje, jezdecká škola a budovy pro ubytování sloužících. V témže 
století byla zřejmě dokončena umělecká výzdoba.

Od 17. stol., kdy probíhaly barokní úpravy, je zámek obklopen 
zahradou, budovanou podle plánů zahradního architekta Jeana Trehe-

ta. Kvůli nedostatku rovné plo-
chy byla uspořádána terasovitě. 
V 19. stol. byla zahrada osáze-
na stromy a přeměněna na an-
glický park. Za ojedinělý prvek 
mikulovského zámeckého parku 
lze považovat vápencové skály se 
zbytky původní květeny pálavské 
stepi.

 Zámek se zapsal do ev-
ropské historie, jelikož tu do-
šlo k uzavření míru s uherskou 
šlechtou r. 1622, uskutečnila se 
zde také mírová jednání po bitvě 
u Slavkova a byla tady podepsá-
na mírová smlouva mezi Pruskem 
a Rakouskem r. 1866. Valná část 
zámku bohužel podlehla na konci 

druhé světové války požáru, založenému nacisty před útěkem.
Dnes se v části zrekonstruovaného zámku (nově i v dosud nepří-

stupném sklepení) nachází expozice Regionálního muzea v Mikulově 
a každoročně se tu odehrávají letní kytarové koncerty.

Svatý kopeček

Taneční hora a Venušina hora – původní názvy tohoto vrchu, leží-
cího na jihovýchodním okraji Mikulova napovídají, že se tu kdysi nejspíš 
odehrávaly pohanské rituály. 

Jisté je však jen to, že v roce 1623, po epidemii moru, nechal kar-
dinál František Dietrichstein postavit na Taneční hoře kapli sv. Šebestiána 
jakožto ochránce před morem, a také zvonici, k nimž byla v letech 1623 
až 1673 vybudována cesta s patnácti poutními zastaveními. Hora také 
dostala své současné jméno. Jelikož byly stavby několikrát zasaženy bles-
kem a poškozovány špatnými povětrnostními podmínkami, musely být 
přestavovány a opravovány. Roku 1672 byl na půdorysu řeckého kříže 
postaven kostel s osmibokou kupolí, který byl také mnohokrát postižen 
požáry, naposledy r. 1945.

Od 18. století se každoročně v září konají na Svatý kopeček pouti se 
sochou Černé mikulovské madony.

Sirotčí hrádek

Sirotčí hrad (někdy též označovaný jako Růžový hrad – z němec-
kého Rassenstein, a jeho zkomoleniny Rossenstein) založil ve 13. století 
Sigfried Sirotek z rodu Wehingenů. Zřejmě ve 14. stol. jej obdrželi Liech-
tensteinové. Pravděpodobně již začátkem 16. století zpustl.

Hrad se rozkládá na dvou skalních útesech, spojených v minulos-
ti nejspíš mostem. Na jižním útesu jsou pozůstatky stavby zachovalejší, 
dodnes je patrný hradní dvůr. U hradu stávala ještě kaple sv. Mikuláše.

Podle pověsti byl kdysi hradním pánem rytíř Čičos. Oženil se 
s Růženou (kolem hradu nechal vysázet růže, odtud Růžový hrad) a mělo 
se jim narodit dítě. Proto, když byla válka, nešel bojovat. Rozlítil tím kom-
tura, který jej při své návštěvě hradu obvinil ze zrady. Růžena komtura 
požádala, aby pojmenoval narozené dítě. Ten se nerozpakoval, pojmeno-
val ho Orphanus (Sirotek) a ihned poté zavraždil Čičose.

Kozí hrádek

Stejně jako dva hrady, o nichž už byla řeč, měl rovněž Kozí hrá-
dek střežit cestu, probíhající z Vídně do Brna pod Pavlovskými vrchy. Na 
Kozím vrchu byla v 15. stol. vybudována dělostřelecká věž, která zlepšila 
obranu mikulovského panství. Dnes zůstaly z hradu jen trosky.
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