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CHKO Pálava nabízí návštěvníkům široké možnosti jejího pozná-
vání, od značených cest pro pěší a cyklisty přes naučné stezky, až po muzea 
či prohlídku zámku.

Přes vápencová bradla vede nejoblíbenější stezka – červeně znače-
ná hřebenovka 
z Dolních Věsto-
nic do Mikulova. 
Nejprve pozvolně 
míjí vinohrady, 
následuje prud-
ké stoupání na 
Dívčí hrady. Na 
zdejším rozcestí 
se nabízí několik 
možností jak po-
kračovat dále – 
po západním sva-
hu Děvína vede 
modrá stezka, po východním zelená. Hřebenová těsně míjí vrcholek Dě-
vína a pokračuje k Sirotčímu hrádku, Stolové hoře a přes Turold do Miku-
lova. Zde se stýká se značkou modrou, spojující Mikulovské nádraží přes 
Svatý Kopeček a Mušlovské rybníky se Sedlecem. Oblíbený je také kratší 
nástup k Děvičkám z Pavlova. značený zeleně. Zejména horolezci pak 
využijí zelenou stezku z Horních Věstonic, která je dovede na Martinku – 
jedinou lokalitu, kde je povoleno provozování horolezecký sportů. 

Cyklistům se také nabízí více druhů značených cyklostezek, vedou-
cích po rovině nebo jen mírných kopcích, často po bočních cestách mezi 
vinohrady. Pavlov a Mikulov spojuje Moravská vinná stezka č. 5044, ze 
které na Bavory a Pernou odbočuje Vinařská naučná stezka Mikulov. Po 
severovýchodním okraji CHKO, v první části podél dolní nádrže Nových 
Mlýnů, vede z Dolních Věstonic do Bulhar cyklotrasa č. 5043, naopak na 
jižním okraji je mezi Mikulovem a Sedlecem značena stezka č. 41. 

Naučné stezky

Zájemci o hlubší poznání oblasti mohou využít některou z nauč-
ných stezek. Nejrozsáhlejší z nich je NS Děvín, která na patnácti zastave-
ních, rozmístěných na značených cestách okolo masivu Děvína, informu-
je především o krajině a přírodě CHKO. Najdeme zde tabule věnované 
jednotlivým geobiocenózám, vodnímu či lesnímu hospodářství, ale také 
Dívčím hradům a historii osídlení krajiny. Celková délka trasy dosahuje 
asi 11 km. 

V okolí vrchu Turold se nachází stejnojmenná naučná stezka, dosa-
hující délky 400 m a obsahující 8 panelů. Ty se věnují jednak živé přírodě 
NPR Turold, jednak obecněji geologii a speleologii. Doplněním stezky je 
geopark, kde najdeme 17 bloků hornin ze všech koutů republiky, spo-
jených s krátkou charakteristikou a popisem jejich vzniku. V květnu až 

říjnu je zde také možnost navštívit jeskyni Na Turoldu – prohlídka o délce 
kolem 300 m trvá asi 40 minut.

Poslední z naučných stezek má název Umění bez hranic a najdeme 
ji v Mikulově. Má pět zastavení, které se věnují historii města, zámku 
a mikulovským umělcům. 

Muzeum

Regionální muzeum v Mikulově provozuje několik stálých expozic. 
První z nich je věnována Římanům a Germánům v kraji pod Pálavou, se 
kterými návštěvníky seznamuje prostřednictvím archeologických nálezů. 
V galerii Dietrichsteinů jsou kromě obrazů (především portrétů ze 17. 
až 20. století) také exponáty k dějinám města a zámku. S vývojem život-
ního stylu od gotiky po empír nás informuje stejnojmenná expozice, 
kde najdeme nejrůznější umělecké předměty z těchto období. Expozice 
Vinohradnictví a vinařství je rozdělena do tří částí – v zámeckém skle-
pě je vystaven největší český sud na víno, v dalších prostorách je galerie 
dřevěných vinařských lisů a expozice Tradiční vinařství na Pálavě. Výše 
uvedené výstavy jsou umístěny na zámku Mikulov, spolu s galerií malíře 
Wenze Gröla a zámeckou knihovnou, která je přístupná i v rámci pro-
hlídky zámku.

V mikulovské horní (staré) synagoze, využívané jako koncertní 
a výstavní sál, najdeme expozici Židovská čtvrť v Mikulově a v domku 
bratří Mrštíků v Divákách památky na jejich život a dílo.

Další bohatá archeologická expozice je v Dolních Věstonicích, zde 
se věnuje především období starší doby kamenné. Mimo jiné informuje 
o archeologických pracích a výzkumech, vývoji člověka a uměleckých 
předmětech – nechybí zde replika proslavené Věstonické venuše. 

Služby

V každé obci je možnost alespoň malého občerstvení, ve většině 
jsou restaurace. S ubytováním také není problém – ve všech obcích najde-
me jak penziony či hotely, tak i nabídku ubytování v soukromí. Informace 
o aktuálních turistických i kulturních akcích získají návštěvníci v Turistic-
kém informačním centru na mikulovském náměstí.        
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