
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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TURISTIKA

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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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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VINAŘSTVÍ

Teplé a suché klima, vápencové podloží, mírné svahy a jílovo-hlinité 
půdy – to vše jsou faktory, které příznivě ovlivňují pěstování vinné révy na 
území CHKO Pálava. To zde má velmi 
dlouhou tradici – víno se zde nejspíš 
pěstovalo od dob pobytu římských le-
gií, tedy od začátku našeho letopočtu, 
o čemž svědčí nález vinařského nože 
na Římském vrchu. K původu vína 
na Pálavě se vztahuje pověst vyprá-
vějící o loupeživém pánu Chotěšovi, 
jehož hrad stál na jednom z Pálavských 
vrcholků. Chotěš byl proslulý svou 
krutostí – ty, které oloupil, přivázal na 
svém hradu ke kůlu a nechal jim jednu 
ruku volnou, aby mohli odhánět kr-
kavce. Jednoho dne ale krajem táhlo 
cizí vojsko, které Chotěšův hrad vypá-
lilo a jeho samého přivázalo ke kůlu 
tak, jak to měl ve zvyku on – s jednou 
rukou nepřipoutanou. Pod ostrým pá-
lavským sluncem Chotěš časem vyschl 
a srostl s kůlem, s rukou vztaženou 
k nebi.

O mnoho let později šel kolem mládenec za svou milou. Od Cho-
těšovy vlády již uplynulo mnoho let a on o něm nic nevěděl. Spatřil 
kamennou sochu člověka, jakoby prosícího, s dlaní vtaženou k nebi. 
Jelikož měl dobrou náladu a lásku v srdci, vytáhl z kapsy svůj dukátek 
pro štěstí, památku po rodičích, dal jej do Chotěšovy kamenné dlaně 
a pokračoval dál svou cestou. Za dalších několik let, už jako hospodář, se 
dostal na toto místo znovu. Ruka byla obrostlá listím a mezi prsty byly 
hrozny plné jakýchsi bobulek, krásně vonících a sladkých. Protože rostlina 
smířila vinu, pojmenovali místní obyvatelé rostlinu vínem. Dukátek do 
Chotěšovy ruky vložila láska, a proto je pálavské víno jako ona – skrývá 
radost, štěstí, ale i soužení. 

Faktem je, že velký rozvoj vinohradnictví nastal za Velkomoravské 
říše, první písemné doklady pocházejí ze 12. století. Největšího rozmachu 
dosáhly vinice před třicetiletou válkou, po ní již nikdy nedosáhly takové 
rozlohy. V současnosti dosahuje rozloha viničních tratí, kterých je zde 

70, 2 868 ha, což je 34,6 % rozlohy CHKO. Z této plochy je osázeno 
1572 ha, tedy 54,8 %. Pěstují se zde zejména bílé odrůdy - nejrozšířeněj-
ší je Ryzlink vlašský, následovaný Veltlínským zeleným a Sauvignonem. 
Z modrých odrůd jsou nejvíce zastoupeny Frankovka, Svatovavřinecké 
a Zweigeltrebe. 

Právě v rámci České republiky unikátní geologické podloží ovlivňu-
je výslednou kvalitu a chuť zde pěstovaných vín. Vápník obsažený v půdě 
omezuje růst révy a zkoncentrovává ji, takže vína mají jedinečný pikantní, 
kořenný a hutný charakter. Vysoko položené horninové podloží nutí révu 
rozložit kořenový systém do větší plochy, ten je při deštích omýván vysoce 
mineralizovanou vodou, která vínu dodává hluboký minerální tón a vy-
soký extrakt. Vhodné klimatické podmínky pak umožňují plné dozrání 
hroznů, z nichž se vyrábějí vysoce kvalitní přívlastková vína.

V rámci projektu biologizace vinohradnictví (součásti programu 
ochrany biodiverzity) byl v letech 1884 – 1996 zaveden tzv. integrovaný 
systém hospodaření. Cílem tohoto projektu bylo “ozelenit” hospodaře-
ní ve vinohradech. Do té doby se v masovém měřítku používaly postři-
ky (nejrůznější herbicidy jako DDT nebo triaziny) aplikované letecky, 

které vlivem složitého proudění vzduchu okolo pálavských bradel dopa-
daly (leckdy až 80 %) mimo cílové plochy. Velké množství minerálních 
hnojiv mělo za následek snížení odolnosti révy proti houbovým choro-
bám i škodlivému hmyzu a roztočům. Z vinic vymizely téměř všechny 
organismy včetně těch pro vinnou révu užitečných. V rámci projektu se 

proto začalo s ekologickým vzděláváním vinařů, do vinohradů byl zno-
vu zaveden dravý roztoč Typhlodromus pyri, který požírá rostlinožravé 
roztoče škodící révě. Chemické insekticidy byly nahrazeny biopreparáty, 
v meziřadí vinic byla zasazena bylinná vegetace, která brání větrné i vod-
ní erozi, dodává do půdy humus, snižuje teplotu povrchů listů a zvyšuje 
relativní vlhkost. Její kořeny hostí půdní organismy, které půdu prokypřují 
a tím dále pozitivně působí na révu. Do takového prostředí se znovu vrá-
tily původní druhy hmyzu, jako například střevlíci (v počtu 30 druhů) 
nebo motýli (celkem více než 250 druhů). Celkově lepší stav vinic se 
samozřejmě projevuje na kvalitě hroznů a tím i vína.    

Dalším místním unikátem je největší český (a druhý největší 
evropský) sud na víno, který je uložen ve sklepě Mikulovského zámku. 
Je dlouhý 6,5 metrů, průměr se pohybuje od 4,5 do 6,2 metrů a obsah 
je neuvěřitelných 101 400 litrů. Prázdný váží 26,1 t. Byl vyroben bedná-
řem Christofem Spechtem s několika pomocníky přímo ve  sklepě v roce 
1643, což jim trvalo 250 dní. K původnímu účelu byl používán asi 30 let, 
po té se stal kuriozitou - například v něm hrála zámecká kapela.

Výroba vína

Péče o vinohrad obnáší mnoho námahy téměř po celý rok. Již 
kolem velikonoc se zelené výhonky přivazují ke drátům, aby se zajistil rov-
noměrný přístup světla a růst. Tento úkon se během roku ještě několikrát 
opakuje. V květnu se vylamují přebytečné letorosty, aby neodčerpávaly 
sílu keře a v srpnu zkracují hlavní letorosty o zhruba jednu třetinu – to 
zastaví jejich růst a umožní jejich lepší zdřevnatění i vývin hroznů. Kromě 
toho je třeba vinohrad okopávat, odstraňovat plevel, postřikovat, hnojit, 
zavlažovat, sledovat zdravotní stav révy… 

Po Svatém Vavřinci (10. srpna) se ve vinařských obcích koná slav-
nost zarážení hory. Podle staré tradice po této slavnosti nikdo nesměl 
vkročit po 19. hodině do vinice, a pokud snad někdo zákon porušil, byl 
přísně potrestán – ve středověku často i useknutím ruky. Tím získaly hroz-
ny čas na dozrání.

Vyvrcholením vinařova roku je pak vinobraní, leckde spojené s růz-
nými slavnostmi a zvyky, které bývá (podle počasí a odrůdy) koncem záři 
až začátkem října. 

Další zpracování natrhaných hroznů se již provádí uvnitř. V lisovně 
se hrozny nejprve na odzrňovačích zbaví třapin, rozdrtí a vzniklý rmut 
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scedí. Dále se postup u bílých a červených vín liší. U bílých vín se rmut 
hned vylisuje, šťáva (neboli mošt) se dá do kvasných nádob, kde za zvý-
šených teplot kvasí a tím vzniká alkohol a kysličník uhličitý. Na dně se 
usazuje sedlina, obsahující mrtvé kvasinky, zbytky slupek nebo dužiny. 
Proto se mladé víno několikrát stáčí a různými dalšími postupy, například 
fi ltrováním nebo čířením dále čistí. 

Při výrobě červených vín se rmut nechává zhruba deset dní 
nakvasit, jelikož červené barvivo a tanin se rozpouští pouze v alkoholu. 
Poté se nakvasený mošt přelije do kvasných nádob, scezený rmut vylisuje 
a nechá dokvasit v ležáckých nádobách. Dále je postup stejný jako u vín 
bílých.

Kromě těchto základních druhů existují i méně obvyklé, jako jsou 
růžová vína a klarety. Klaret vzniká rychlým vylisováním hroznů modré 

odrůdy bez jejich drcení a kvašení rmutu, takže víno má světlou barvu. 
Růžové víno (nebo-li Rosé) se vyrábí odčerpáním a prokvašením růžového 
moštu, získaného z rozdrcených modrých hroznů, případně také společ-
ným zpracováním bílých a modrých hroznů. Po dostatečně dlouhém zrání 
v sudech se víno může stáčet do lahví, kde jeho vývoj pokračuje. 

Výrobci vín

Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s. produkuje ročně 14 druhů bílého 
vína v celkovém množství okolo 200 000 litrů a 7 odrůd vína červeného 
v množství cca. 50 000 litrů. Specializací vinařství je odrůda Ryzlink vlaš-
ský, ze které se vyrábějí vína ve všech přívlastkových kategoriích. Vína této 
společnosti jsou pravidelně zařazována do Národního salónu vín, získávají 
národní (medaile z Valtických vinných trhů, Sommeliérská pečeť) i mezi-
národní (medaile z Winemaster Challenge, Portugalsko) ocenění.
Vinařství Hrbáček a Vojáček z Milovic patří k tradičním menším pod-
nikům. Specializací je místní odrůda Pálava, kromě ní se zde vyrábí i další 
bílá a červená vína v kategoriích jakostních a přívlastkových vín. 
Vinařství Galant Mikulov vzniklo v roce 2004. Celková rozloha vino-
hradů dosahuje 27,5 ha, pěstují se zde především bílé odrůdy, na zhruba 
2 hektarech i odrůdy modré - Frankovka a Cabernet Sauvignon. Ty se 
používají na výrobů vín růžových nebo klaretů. Vína jsou vyráběna tra-
diční technologií gravitačního vinařství, produkují se výhradně jakostní 
a přívlastková vína. Společnost vyrábí také sekty, a to tradiční šampaňskou 
metodou druhotného kvašení v lahvi. Vína byla zařazena do Salónů vín 
a TOP 10 českých a moravských vín.  
Vinařství Turold Mikulov je rodinná fi rma, založená v roce 1992. Její 
roční produkce se pohybuje okolo 100 000 litrů. Zastoupeny jsou modré 
i bílé odrůdy, z nichž vyrobená vína dosáhly úspěchů na různých výsta-
vách, jako jsou Vinařské Litoměřice, Valtické vinné trhy či Výstava vín 
šampionů v Mikulově.
Vinařství Reisten, jehož sklepy najdeme v Pavlově, vzniklo v roce 1999, 
vlastní vinohrady byly vysazeny v roce 2001. Objem roční výroby je 
kolem 120 000 lahví nejen tradičních odrůd, jako je ryzlink vlašský, ale
i těch v oblasti méně rozšířených – například Riesling, Maidenburg, Pinot 
Gris či Gewuerztraminer. Vína získala ocenění na výstavách Vinex, Vino-
forum Praha a Bratislava a byla zařazena do salónu vín České republiky.
Vinařský dům Vinohrad Horní Věstonice se kromě výroby a pěstování 
vlastních vín zaměřuje také na prodej vín ostatních menších vinařství.   
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Odrůdy révy k výrobě bílých vín

Aurelius je původní moravská odrůda vzniklá křížením Neuburského 
s Ryzlinkem rýnským, dávající velmi kvalitní vína, chutí připomínající 
Ryzlink rýnský. 

Chardonnay pochází z Burgundska. Pro svou kvalitu, kořenitou harmo-
nickou chuť to je celosvětově nejoblíbenější odrůda. Je poměrně náročná 
na podmínky, proto se pěstuje na nejlepších polohách těch nejteplejších 
oblastí. 
Irsai Oliver je ranná maďarská muškátová odrůda, silně aromatická, 
s kořenitou chutí a nižším obsahem kyselin.
Müller-" urgau vznikl roku 1882 křížením Ryzlinku rýnského a Syl-
vánského zeleného ve Švýcarsku. Dává vysoké výnosy, jeho jemná vůně 
připomíná vanilku nebo muškát.
Muškát moravský je odrůda vyšlechtěná z Prachtraube a Muškátu 
Ottonel, oproti jemuž není tak pěstitelsky náročná. Má jemné muškátové 
aroma a nižší obsah kyselin.
Neuburské pochází z Rakouska, víno je plné, mírně kořenité, jasně žluté 
barvy.
Pálava je původní místní odrůda, vzniklá křížením Müller-( urgau a Tra-
mínu červeného. Víno je harmonické, plné, aromatické,jeho vůně připo-
míná vanilku. 
Rulandské bílé pochází z Francie, ale pěstuje se zde již několik století. 
Víno je vhodné k archivování. 
Rulanské šedé neboli Burgundské je také francouzská odrůda, víno je 
silné, alkoholické, s nižším obsahem kyselin. 
Ryzlink rýnský se na území České republiky pěstuje již od středověku, 
bývá nazýván králem odrůd. Víno je vynikající jakosti, s jemným brosk-
vovým arómatem, vhodné k ležení v láhvi.
Ryzlink vlašský (navzdory názvu nemá s ryzlinkem rýnským nic společ-
ného) se na Moravě pěstuje od začátku 20. století. Je to pozdní odrůda, 
víno je plné, harmonické chuti, se slabou ryzlinkovou vůní. 
Sauvignon je jedno z nejjakostnějších vín, chutí a vůní může připomínat 
broskev, kopřivu nebo černý rybíz.
Sylvánské zelené pochází z Rakouska, má lahodnou chuť, ale nevýrazný 
buket, proto se často sceluje s některým z ryzlinků.
Tramín červený je jedna z vůbec nejstarších odrůd, vzniklá volným 
křížením révy lesní. Víno je kvalitní, s jemnou kořennou chutí a vůní po 
růžích.
Veltlínské zelené je víno jemně nahořklé, s vůní připomínající lipový 
květ.

Odrůdy révy 
k výrobě červe-
ných vín

André je původní mo-
ravská odrůda, vznik-
lá křížením Frankovky 
a Svatovavřineckého, 
odolná proti mrazům. 
Víno je intenzivní červe-
né barvy, vhodné k archi-
vování.
Cabernet Sauvignon 
pochází z Bordeaux, vyža-
duje nejslunnější polohy. 
Víno má vysoký obsah 
taninů i kyselin, aroma 
připomíná černý rybíz, je 
vhodné k dlouhém zrání 

v sudech i lahví. 
Frankovka je kyselejší, s malým obsahem tříslovin, vhodné k víceletému 
uchování.
Modrý Portugal je nenáročná odrůda, dává velké výnosy. Víno má gra-
nátovou barvu.
Rulandské modré pochází Burgundska, dává vysoce jakostní plné víno 
hořkomandlové příchutě, vhodné k archivování.
Svatovavřinecké je poloraná odrůda, víno má tmavočervenou barvu 
a lehce natrpklou chuť, může několik let ležet v láhvi.
Zweigeltrebe pochází z Rakouska, kde vzniklo křížením Frankovky a Sva-
tovavřineckého. Je odolná proti mrazům, má vysoké výnosy. Obsahuje 
více kyselin a tříslovin, proto je vhodné k delšímu zrání v láhvi. 

Klasifi kace vín podle jakosti

Základní kvalitativní kategorie jsou vína stolní, zemská, jakostní 
a s přívlastkem. Pro vína stolní platí, že hrozny použité pro jeho výrobu 
musely dosáhnout cukernatosti alespoň 11°. Nesmí být označována názvem 
odrůdy ani oblasti. 
Zemská vína jsou vyrobena pouze z tuzemských hroznů povolené 
odrůdy, jejichž cukernatost je alespoň 15°. Zároveň nesmí výnos na vinici 
překročit 12 t/ha. Na rozdíl od stolních vín již smí být označeno roční-
kem, odrůdou a názvem oblasti. 
Jakostní vína (hrozny dosáhly cukernatosti alespoň 15°) mohou být od-

růdová (vyrobená z registrované odrůdy, příměs jiných může být max. 
15 %) nebo známková – jsou vyráběna podle stálé receptury, která zajišťuje 
jejich stálou jakost. 
Nejkvalitnější jsou pak vína s přívlastkem, která se dále dělí na kabinet 
(z hroznů o cukernatosti alespoň 19°), pozdní sběr (cukernatost nejméně 
21°), výběr z hroznů (cukernatost nejméně 24°), výběr z bobulí (cukerna-
tost alespoň 27°) a výběr z cibéb (hrozny s cukernatostí nad 32%). Zvlášt-
ními postupy vzniká ledové víno (hrozny o cukernatosti alespoň 27° byly 
sbírány za teploty -6 °C nebo méně) a slámové víno (cukernatost alespoň 
27°, hrozny musí být skladovány nejméně 3 měsíce na slámě či rákosu).   
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