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Mikulovská vinařská stezka
Z kterékoliv světové strany zamíříte ke středověkému městu Mikulovu, budete okouzleni až nečekanou podobností tohoto kousku vinařské země s Toskánskem. Nad svahy vinic učesanými obřím hřebenem do pravidelných řádků, ční bílé vápencové bralo, vyzdvižené ze dna pravěkého moře. Zejména
z jihu, směrem od Vídně se Vám nad siluetou zámku a městských střech zastaví dech – ano, tohle je
Florencie severu!
Pro cyklisty zde začíná dovolená snů. A to nejen počtem kilometrů dobře upravených cest křižujících vinice, ale také romantickými místy, které lákají k zážitkům doslova na každém kilometru. Je
škoda ztrácet čas opisem samotné trasy, na které díky dobrému značení nemůžete zabloudit, protože
kamkoliv si to na kole namíříte, otevírají se vám úchvatné a rozmanité pohledy. Mikulovská vinařská
stezka je stuhou uvázanou kolem masivu dvou nízkých hřebenů, Pálavy a Dunajovických kopců. Nad
všechna slova bude, když se posadíte na práh jednoho z malých sklepů nad Dolními Dunajovicemi a
pohlédnete před sebe. Na jihu začíná křivka horizontu majestátní věží Mikulovského zámku, pokračuje zříceninou strážní věže nad městem a drsnými konturami vápencových skal, které pak na severu,
pod opevněním středověkého hradu Děvičky, padají k hladině vodních nádrží Nové mlýny. Mezi vámi
a vrchy Pálavy leží Moravský Grand Canyon. Zelené údolí vinic, slibující skvělá vína.
Milovníkům vína stačí říct, že na zdejším „vápně“, jak místní zkracují odborný výraz „vápencové podloží“ se daří široko daleko nejlepším Vlašským ryzlinkům. Ale nejen touto zásaditou půdou obdařil
pán bůh zdejší vinaře, přidal i jihozápadně a jihovýchodně orientované strmé svahy a nejvyšší roční
průměr slunečných dní i teplot v celém našem státě. Pokud hledáte opravdu místní víno, ptejte se
po odrůdě Pálava. Nejenže dostala jméno podle těchto kopců, ale byla i v obci Perná vyšlechtěná. Ve
sklenici tohoto vína uvidíte a ucítíte zlatavé slunce, větrem nesenou vůni květenství a nezaměnitelnou
medovou dochuť. Bohatou škálu všech zde pěstovaných bílých odrůd Pinot, Chardonnay, Ryzlink nebo
Tramín, doplňují červená vína Modrá Frankovka a Zweigeltrebe.
TIP NA VÝLET
Dávat tipy na výlety do nejnavštěvovanějších památek České republiky je opravdu zbytečné. Její 82km
dlouhý okruh však nejsou jen Valtice a Lednice. NA trase objevíte pohodové cyklostezky mezi sklepními ulicemi v Novosedlech a Brodem nad Dyjí, golfové hřiště v Horních Věstonicích, muzeum s Věstonickou Venuší v Dolních Věstonicích a svým způsobem si můžete vychutnat i táhlé a příkré stoupaní
od Novomlýnských nádrží k Pavlovu a Klentnici – opravdu dobrý tréninkový kopec. Pokud hledáte
tip na výlet spojený s akcí, najdete jich v kalendáři desítky, od dubna do října. Zkuste třeba festival
otevřených sklepů!

Duben nebo listopad – každé dva roky se v Mikulovské oblasti koná Festival otevřených sklepů, na
který se schází milovníci autentické atmosféry sklepů i znalci a obchodníci, hledající poklady ukryté
sudech malých vinařů. www.otevrenesklepy.cz

Květen – Zahájení turistické sezóny (Pasohlávky) – rytířské souboje, sedmihlavý drak, pohádkový rej, projížďky na ponících nebo na lodi, to je jen malá ukázka toho, co budete moci zažít v kempu
Merkur při zahájení turistické sezóny. www.pasohlavky.cz
Září – Pálavské vinobraní (Mikulov)
Vinobraní zahajuje tu nejkrásnější část práce ve vinohradu – sběr hroznů, lisování, výrobu burčáku.
Oslavte společně s vinaři další bohatou úrodu a užijte si největší vinařskou slavnost na jižní Moravě.
www.palavske-vinobrani.cz

Září – Mistrovství světa ve sběru hroznů (Valtice)
Chcete si vyzkoušet práci ve vinici na vlastní kůži a pomoci vytvořit rekord v počtu sesbíraných hroznů
za 15 minut? Pak si oblečte montérky a hurá na valtické Mistrovství světa ve sběru hroznů! Odměnou
vám bude veselá nálada a pocit dobře vykonané práce. www.vsvaltice.cz/Kalendar-vinarskych-akci

TURISTICKÉ CÍLE

Mikulov
Ve městě vaše první kroky povedou jistě na zámek. Již v dobách prvních českých panovníků zde stával
románský kamenný hrad, od 13. století v rukou Lichtenštejnů, kteří začali s jeho gotickou přestavbou.
Ta pokračovala pod Dietrichštejny až do začátku 18. století. Tehdy už zámek odpovídal stylu baroka.
Stavba jako učebnice uměleckých slohů přežila dva požáry i ten poslední při osvobozování města
Sovětskými vojsky na konci druhé světové války. S brožurou o této historii můžete sedět na zdi opevnění, pod větrem pokřivenou borovicí a užasle hledět na siluetu Svatého kopečku na východě nebo
nedozírné roviny, náhle se pod zámkem otevírající k jihu a západu. Brožuru můžete koupit v zámeckém
vinařském muzeu, vlastnícím také obří sud s objemem 101 400 litrů! (je osmý největší v Evropě). Muzeum Mikulov, Zámek 22/1, tel.: +420 519 309 014, www.rmm.cz

Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál je nejrozsáhlejší upravenou krajinou na světě, která je zapsaná na seznam
památek UNESCO. Rozprostírá se mezi městy Valtice, Lednice a Břeclav a kromě výstavních zámků
rodu Lichtenštejnů v Lednici a Valticích v něm najdete řadu romantických staveb rozesetých po krajině. V zámecké zahradě v Lednici je to např. 23 metrů vysoký Obelisk, připomínající uzavření míru mezi
Francií a Rakouskem, či orientální Minaret. Příjemným zpestřením je výletní plavba po řece Dyji od
lednického zámku až k Janohradu, uměle vystavěné romantické zřícenině, která sloužila Lichtenštejnům jako lovecký zámeček. (www.lednickovalticky-areal.cz)

Valtice
Dlouhé doby od první zmínky o městě ve 12. století, prožívalo toto hraniční město doby rozkvětu i nebývalého pustošení. Tři největší způsobily třicetiletá válka, Napoleonské tažení a komunistická vláda
v čase studené války. Dnes jsou Valtice hlavním městem vinařství a po zásluze i centrem turistiky
v regionu. Jak jinak než dominantně působí zámek, barokní skvost, sloužící na konci 17. století jako
rezidenční sídlo Lichtensteinů. Ve sklepení zámku najdete Národní Salon vín s expozicí a ochutnávkou
100 nejlepších vín každého ročníku Česka. V nadzemní části je hotel, muzeum a unikátní bylinková
zahrada. Zámek Valtice, tel.: +420 519 352 423, www.zamek-valtice.cz; Salon vín Valtice, Zámek 1, tel.:
+420 519 352 744, www.salonvin.cz

Lednice
Působí vedle Valtic jako menší dvojče, ovšem jen do chvíle, kdy zhlédnete impozantní park obklopující
neméně úžasný zámek s průčelím, imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Je mimo Prahy nejnavštěvovanější památkou Česka, což svědčí o tom, že lidé milují romantiku starých časů. Zde ji najdete
na každém kroku. Zámek Lednice, tel.: +420 519 340 128, www.zamek-lednice.com

Pavlov
Příběh této obce je také o tom, jak se z ní stalo bohaté vinařské městečko a pak zase obec. Ležíce na
úpatí nejvyšší hory Pálavy – Děvína – náležela již od 13. století k zeměpanskému hradu Děvičky. Jeho
zřícenina, která se vypíná nad obcí, nabízí úchvatný výhled na vodní nádrže Nové mlýny a celý kraj
pod Pálavou. Bohatství, které přinášelo zdejší vyhlášené víno, je patrné ze zdobených barokních štítů
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