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SVATÝ KOPEČEK V MIKULOVĚ
Svatý kopeček patří k jedné z nejvýraznějších přírodních dominant
Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svaje zde výskyt několika druhů parazitických záraz. Východní svahy pokrývají křoviny s dominantním hlohem,
severní svahy byly v minulosti zalesněny. Na stepích se hojně vyskytuje
teplomilný hmyz. Svatý kopeček představuje také velmi bohatou lokalitu
pro živočichy vázané na stepní a lesostepní biotopy. Z ptáků zde můžete
spatřit např. ťuhýka obecného nebo
drozda zpěvného, z plazů pak ještěrku obecnou či ještěrku zelnou a další.
V opuštěném lomu sídlí také jeden pár
výra velkého.
Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden
z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo
z jurských vápenců má tvar oválného
hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se
nalézá množství zákonem chráněných
druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946
vyhlášen botanickou rezervací a od
roku 1992 přírodní rezervací. Původní
rostlinné druhy se udržely ve stepním
společenstvu na vrcholu Svatého kopečku. Na jižních svazích roste druhově pestrá skalní step (kosatec nízký,
kavyl Ivanův, ožanka horská). Unikátní

tého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu
vás zavede křížová cesta. S přírodními zajímavostmi i historií Svatého
kopečku vás seznámí naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově.
Na vrchol kopce vede barokní křížová
cesta vybudovaná v letech 1626–
1723. S výstavbou barokního poutního kostela svatého Šebestiána se
začalo v roce 1623, dnešní podoby na

Vegetační kryt je silně ovlivněný lidskou činností. Ve štěrbinách skal Olivetské hory a na jiných místech lze nalézt společenstva chazmofytů s tařicí
skalní. Prudký západní svah obrácený
k městu hostí skalní stepi s pěchavou
vápnomilnou, jejíž menší porosty lze
ovšem nalézt i na jiných místech. Hřbet
a jižní až jihovýchodní svahy kryje pestrá mozaika skalní stepi s ožankou
horskou a drnové stepi s kostřavou
walliskou a pryskyřníkem ilyrským,
která je dobře vyvinuta i na vrcholové plošině. V letech 1992–1996 bylo
v rezervaci zaznamenáno celkem 330
druhů cévnatých rostlin.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY
Mapka s místy, která souvisí s otázkami,
je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1
Jaké písmeno je napsáno na štítu kaple –
Zastavení XI?
A ) Písmeno A
B ) Písmeno F
C ) Písmeno E

OTÁZKA Č. 2
Kolik má oken budova Zvonice?
A ) 12
B ) 11
C) 4

OTÁZKA Č. 3
Komu na skleněné pamětní desce děkuje
město Mikulov za významnou finanční podporu
na obnovu křížové cesty na Svatém kopečku
v Mikulově?
A ) Janu Kuderovi z Brna
B ) Rostislavu Koštialovi
C ) Václavu Havlovi

OTÁZKA Č. 4
Kolik je na Svatém kopečku celkem kapliček?
A ) 12
B ) 13
C ) 14

OTÁZKA Č. 5
půdorysu řeckého kříže nabyl po požáru v roce 1672. Sousední zvonice byla
postavena v roce 1631. Asi 300 m severovýchodně se v mělkém sedle nachází kaple Božího hrobu. Každoročně
od roku 1784 se první zářijovou neděli
konají na Svatém kopečku poutě k Černé Madoně mikulovské.
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Co je znázorněno v poslední kapličce s názvem
Vzkříšení?
A ) Socha
B ) Freska
C ) Socha i freska
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
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