
HOSPODÁŘSTVÍ

Krajina pod Pálavou je člověkem využívána od pravěku. Vliv prv-
ních obyvatel na krajinu byl malý, jelikož se živili především lovem a sbě-
rem. K větším zásahům došlo až s neolitickou revolucí, která znamenala 

počátek zemědělství. Půda na pastviny a pole byla získávána na úkor lesa, 
jehož plošný podíl se od té doby několikanásobně zmenšil (nyní je nece-
lých 30 %). 

Zemědělství

V současné době převažuje rostlinná výroba nad živočišnou, při-
čemž na její druhovou skladbu mají vliv zejména klimatické a půdní fak-
tory. Díky teplému a suchému klimatu a úrodným půdám se zde pěstuje 
pšenice a kukuřice, na zavlažovaných plochách je významné pěstování ze-
leniny (okurky, rajčata či papriky). Velký podíl mají olejniny – například 
řepka nebo slunečnice. Orná půda zabírá téměř 40 % plochy CHKO. 

Zcela mimořádný význam pak má pěstování vinné révy a ovocnář-
ství. Sady tvoří více než 1 % rozlohy, přičemž nejčastěji se pěstují meruň-
ky a broskve. Vinohradnictví (podíl velkoplošných vinohradů na rozloze 
je přes 10 %, dalších několik desítek ha je rozdrobeno na malé pozemky) 
je věnována zvláštní kapitola. 

Průmysl

Průmyslová výroba je soustředěna hlavně do okolí Mikulova. Ze-
jména v minulosti byla významná těžba kvalitního vápence, který tvoří 
bradla pavlovských vrchů. Ten nejprve sloužil zejména pro potřeby města 

Mikulov jako stavební kámen, postupem času byl vyvážen a těžba se roz-
šiřovala. Na území CHKO je více než 20 opuštěných lomů, ze kterých se 
vápenec svážel do Mikulova a odtamtud putoval dále po železnici. Nej-
větším z lomů byl lom na Turoldu, otevřený v roce 1872. Během jeho 
osmdesátiletého provozu byl kopec ze dvou třetin odtěžen, čímž zanikly 
mnohé krasové jevy. Ty, které zde zbyly dodnes, jsou pouhým zbytkem 

z dřívějšího rozsahu. Během 30. let dvacátého století došlo na nátlak ve-
řejnosti k zastavení těžby ve všech lomech kromě Janičova kopce – se-
verovýchodní části Svatého kopečku, do dnešní doby téměř kompletně 
odtěžené. Hloubková těžba zde pokračuje dosud. Těžen byl i písek a hlína 
pro výrobu cihel. Kromě toho zde je lehká strojírenská výroba (SMP Mi-
kulov, AZ Klima Milovice, Strojírny Pálava Mikulov a TMP Mikulov), 
významný je prodej vinařských potřeb.

Služby

Zejména v poslední době nabývá stále většího významu cestovní 
ruch a služby. Rozvíjí se ubytovací a stravovací služby, specialitou jsou 
speciální turistické vinařské programy, umožňující poznat proces výroby 
vína od práce ve vinohradu až po jeho stáčení.  
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39,0 % 29,2 % 10,3 % 5,6 %

1,6 %2,5 %3,7 %4,2 %


