
 Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4
 www.farnostimikulovska.cz
  leden–prosinec Po–Ne: 10–17

Kostelní věž
Jedinečnou vyhlídku z věže kostela sv. Václava si vychutnáte 
po vystoupání 135 schodů. Na patrech věže probíhají výstavy 
místních umělců a vidět je možné také obří zvony ze 17. století 
nebo vyřazený hodinový stroj. 

  Kostelní náměstí 3    739 313 415 
 kostelnivezmikulov@gmail.com  www.kostelnivez.cz
  duben Pá–Ne: 10–18; květen Pá–Ne: 10–19; červen Po–
Ne: 10–20; červenec Po–Ne: 10–21; srpen Po–Ne: 10–20; 
září Po–Ne: 10–19; říjen Po–Ne: 10–18; listopad Pá–Ne: 
10–17
  plné 50 Kč, snížené 30 Kč (děti do 15 let, senioři 65+), 
rodinné 120 Kč (2 dospělí s neomezeným počtem dětí do 
15 let), neomezený roční vstup 200 Kč

Kostnice
Je umístěna pod kostelem v Lobkovické kryptě.  

  Kostelní náměstí 3    739 313 415 
 kostelnivezmikulov@gmail.com  www.kostelnivez.cz
  duben Pá–Ne: 10–18; květen Pá–Ne: 10–19; červen Po–
Ne: 10–20; červenec Po–Ne: 10–21; srpen Po–Ne: 10–20; 
září Po–Ne: 10–19; říjen Po–Ne: 10–18; listopad Pá–Ne: 
10–17
  volně přístupná

Kostel sv. Jana Křtitele
Barokní kostel patřící k areálu piaristického gymnázia skrývá 
nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře 
F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Nyní je kostel 
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřen.

 Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4
 www.farnostimikulovska.cz

Kostel sv. Mikuláše
Původně evangelický kostel sv. Mikuláše byl vystavěn 
v novogotickém slohu roku 1903 pro potřeby místních 
německých evangelíků. V druhé polovině 90. let 20. století 
byl přeměněn na pravoslavný chrám. Jeho původní výmalbu 
restauroval malíř Nikos Armutidis.

 Pravoslavná církevní obec v Mikulově, Nádražní 27
 723 984 537
 flaviu.badelita@seznam.cz  www.pravoslavmikulov.wz.cz
 celoročně během bohoslužeb

Památky židovské komunity

Židovská obec v Mikulově byla od poloviny 16. století 
politickým, kulturním a duchovním centrem moravských 
Židů a sídlem moravského zemského rabína. V původní 
židovské čtvrti se dochovala řada původních domů. Projděte 
se Naučnou stezkou židovskou čtvrtí, jejíž součástí jsou také 
synagoga, mikve či židovský hřbitov.  

Synagoga
Původně renesanční stavba, barokně přestavěná v originální 
prostor zaklenutý čtveřicí kupolí reprezentuje poslední 
zachovanou synagogu polského typu v naší republice. 
V synagoze je umístěna expozice s názvem Rabi Löw 
a židovská vzdělanost na Moravě.

 Husova 13  727 914 223
 synagoga@rmm.cz  www.rmm.cz
  duben, říjen, listopad Pá–Ne: 9–12, 13–16; květen, červen, 
září Út–Ne: 9–12, 13–17; červenec, srpen Po–Ne: 9–12, 
13–18
 www.rmm.cz

Mikve – židovská lázeň
Židovská lázeň sloužila k symbolickému rituálnímu očištění 
ortodoxních Židů před začátkem šabatu a svátků a nachází 
v místech bývalého Lázeňského náměstí.  

 Brněnská (U Stare brány)  731 484 500
 info@ckmerlin.cz
  duben, říjen, listopad Pá–Ne: 9–12, 13–16; květen, červen, 
září Út–Ne: 9–12, 13–17; červenec, srpen Po–Ne: 9–12, 
13–18
 volně přístupné

Židovský hřbitov a obřadní síň
Židovský hřbitov patří mezi nejvýznamnější a největší 
v českých zemích. Naleznete zde až 4000 stojících náhrobků, 

Zámek – Regionální muzeum v Mikulově

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek je 
již několik století nepřehlédnutelnou dominantou Mikulova. 
K nejzajímavějším částem barokního zámku patří zámecká 
knihovna či sál předků. Naleznete zde také mnoho zajímavých 
expozic. 

 Zámek 1/4   777 061 230
 rmm@rmm.cz  www.rmm.cz 
  duben, říjen, listopad Pá–Ne: 9–16; květen, červen, září: 
Út–Ne: 9–17; červenec, srpen Po–Ne: 9–18

Komentované prohlídky: 
A – Historie; B – Zámecká knihovna; C – Zámecký sklep 
s obřím sudem; D – zámecká zahrada
Nekomentované prohlídky: 
D – Římané a Germáni v kraji pod Pálavou; E – Víno napříč 
staletími; F – Zámecka kaple; G – Sezónní výstavy

 www.rmm.cz

Zámecká zahrada
Byla založena kardinálem Františkem z Dietrichsteina při 
velkolepé přestavbě renesančního hradu na reprezentační 
zámek (1624). Současná kompozice zahrady se svým 
charakterem navrací k původní italské barokní zahradě. 

Historické náměstí

Historické jádro města je součástí městské památkové 
rezervace. K nejvýznamnějším objektům na náměstí patří dům 
U Rytířů s renesančními sgrafity s biblickými a antickými výjevy, 
kanovnické domy, Sousoší Nejsvětější Trojice, nazývané též 
Morovým sloupem nebo kašna z 18. století se sochou Pomony.  

Dietrichsteinská hrobka

Původní kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše 
z italského Loreta byl po zničujícím požáru města v roce 1784 
přestavěn na hrobku rodu Dietrichsteinů. Poté byly do hrobky 
přesunuty pozůstatky členů tohoto rodu.

  Náměstí 5    720 151 793
 hrobka@mikulov.cz  ww.mikulov.cz
  duben, říjen: So–Ne: 10–16; květen, červen, září Út–Ne: 
10–17; červenec, srpen Po–Ne: 9–18 
  plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč

Církevní památky

Kostel sv. Václava
Kostel se čtyřpatrovou renesanční věží je nejvýznamnější 
církevní stavbou ve městě. V oltáři severní kaple Panny 
Marie loretánské je umístěna soška Madony s dítětem 
z cedrového dřeva. 

mezi nimiž lze spatřit náhrobky renesančního, barokního 
a klasicistního typu. Židovská pohřební síň byla vybudována 
roku 1898. Nyní se zde nachází expozice o historii mikulovské 
židovské obce a hřbitova.

 Kozí hrádek 11   731 484 500
 info@zidovskyhrbitovmikulov.cz 
 www.zidovskyhrbitovmikulov.cz
  květen, červen, září Po–Ne: 10–17; červenec–srpen
Po–Ne: 10–18, říjen Út–Ne: 11–16
 plné 40 Kč, snížené 25 Kč (děti, studenti, důchodci)

Svatý kopeček

Je jednou z nejvýraznějších přírodních dominant Mikulova. 
Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin 
a živočichů bylo jeho území v roce 1946 vyhlášeno za přírodní 
rezervaci. S poutní tradicí i přírodou v lokalitě Vás seznámí 
Naučná stezka na Svatý kopeček v Mikulově. 

Křížová cesta na Svatý kopeček
Jde o jednu z nejstarších křížových cest v českých zemích. 
Jejím zakladatelem byl majitel mikulovského panství 
kardinál František z Dietrichsteina. Je tvořena celkem 
sedmnácti zděnými objekty – čtrnácti kapličkami, dále kaplí 
sv. Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu. V roce 2018 byla 
prohlášena národní kulturní památkou.

Kapličky
Původně bylo na Svatém kopečku situováno pouze sedm 
volně stojících soch pašijových zastavení. Sochy byly pak 
skryty v nově vybudovaných zděných kapličkách. Později bylo 
vybudováno i dalších sedm kapliček. 

Kaple sv. Šebestiána 
Kapli nechal postavit František z Dietrichsteina jako poděkování 
Bohu za překonání morové epidemie. Základní kámen byl 
položen roku 1623 a byla první stavbou křížové cesty na Svatý 
kopeček.  

 Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4
 www.farnostimikulovska.cz

Zvonice
Samostatně stojící objekt zvonice byl dokončen roku 1632. 
V průběhu staletí byla zvonice mnohokrát poškozena, ať 
už větrnými poryvy či požárem vzniklým po zásahu blesku. 
Poslední obnova zvonice byla provedena v roce 2015. 

 Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4
 www.farnostimikulovska.cz

Kaple Božího hrobu
Kaple je kopií původního Božího hrobu v Jeruzalémě, kam byl 
uložen Ježíš po svém ukřižování. V zadní menší místnosti je 
umístěna socha mrtvého Ježíše Krista.

Kozí hrádek – vyhlídková věž

Již v 15. století byla na Kozím vrchu vybudována dvoupatrová 
dělostřelecká tvrz Kozí hrádek s ochozem a střílnami  
a zabezpečovala tak odedávna ochranu města. 

 608 002 976
 hrdlicka.mikulov@seznam.cz  www.mikulov.cz
 je-li vyvěšena vlajka, jinak dle telefonické domluvy
  plné 30 Kč, snížené: 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč (rodiče 
a neomezený počet děti), děti od 7 let, studenti, senioři 15 
Kč; děti do 6 let a ZTP zdarma

 
Portz Insel

Nachází se 4 km jihovýchodně od středu města Mikulova na 
vyvýšenině zvané Tichý ostrov (dříve Portz Insel). S lokalitou 
Vás seznámí Naučná stezka Portz Insel. 

Letohrádek Portz Insel
V první polovině 17. století na ostrově v rybníku Portz dal 
vystavět kardinál z Dietrichteina letohrádek s květinovou 
výzdobou a lesní zahradou. Letohrádek byl později přebudován 
na lovecký zámeček. 

Cihlový most, Portz Insel
Letohrádek na ostrově byl přístupný pouze po tomto sto 
metrů dlouhém cihlovém mostu. Nově zrekonstruovaný 
barokní most ze 17. století s patnácti mostními oblouky 
je unikátní stavbou nejen v ČR a byl vyhlášen Památkou 
roku 2020.

Turold

Patří k nejstarším přírodním rezervacím na území dnešní 
chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Pálava. 
Navštívit zde můžete také Naučnou stezku Turold. 

Jeskyně Na Turoldu
Leží na území přírodní rezervace vrchu Turold a společně 
s Liščí jeskyní vytváří svou délkou 2 950 metrů největší jeskynní 
systém v druhohorních vápencích v České republice. Unikátní 
výzdoba jeskyně připomíná mořskou pěnu. 

  Přírodní rezervace Turold, Správa Jeskyně Na Turoldu, 
U Lomu 54
 519 321 718   turold@caves.cz  www.caves.cz
  duben, listopad po dohodě, květen Út–Ne: 9–16.30; 
červen–srpen Po–Ne: 9–17; září–říjen Út–Pá: 10-16, 
So–Ne: 9–16.30; červenec–srpen vždy každé pondělí 
večerní prohlídky při svíčkách, nutná telefonická rezervace
  plné 150 Kč, snížené (studenti do 26 let a senioři 65+) 120 Kč, 
děti 3–15 let 80 Kč, děti do 3 let zdarma s výjimkou 
hromadných skupin

Geopark Turold
Byl vybudován na umělém náspu, do něhož je zasazeno 
17 druhů hornin z různých částí naší republiky. 

Procházkův lesopark
Roku 1911 byla Okrašlovacím spolkem na Janičův vrch 
v severovýchodní části města vybudována vycházková cesta 
s alejí, jejíž výsadbu sponzoroval Dr. Karel Procházka. Později 
zde vznikl park. 

Pruský hřbitov
Nedaleko od Staré celnice se nachází pruský hřbitov. Bylo zde 
pohřbeno více než 200 vojáků královské pruské armády, kteří 
v roce 1866 po vítězném tažení proti Rakousku obsadili 
Mikulov a zemřeli v průběhu července až září 1866 na choleru. 

Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“
Pevnost, která se nachází směrem k obci Březí, pochází 
z r. 1938. V expozici si můžete prohlédnout výstroj a výzbroj, 
ruční palné zbraně, puškovou i dělostřeleckou munici. 

 773 567 403
 kvh-pevnostmikulov@seznam.cz  www.kvh.g6.cz

V současné době je objekt pro návštěvníky uzavřen. 

Pálava

Hřeben Pavlovských vrchů (Pálavy) se táhne severojižním 
směrem v délce 12 kilometrů od Dolních Věstonic k Mikulovu. 
Chráněná krajinná oblast (1976) je od roku 1986 zapsána na 
seznam biosférických rezervací UNESCO a od roku 2003 je 
součástí biosférické rezervace Dolní Morava. Dobrým tipem 
na celodenní výlet je prohlídka zřícenin hradů Sirotčí a Děvičky 
či návštěva nejvyššího vrchu Děvína (550 m n. m.). S přírodou 
Pálavy seznamují dvě naučné stezky, Děvín a Turold.

Svatojakubská cesta 
Vede z obce Klentnice přes vrch Turold až do Mikulova, odkud 
se dál dostanete až na území Rakouska, kde stezka pokračuje. 

Naučné stezky

Cyklotrasy v Mikulově a okolí 

Vinařské naučné stezky

Chráněná území a rezervace

PRŮVODCE MĚSTEM 
turistické cíle | plán města

www.mikulov.cz

Turistické informační centrum Mikulov
 Náměstí 1, 692 01 Mikulov
 +420 519 510 855 | +420 724 987 900
  tic@ticmikulov.cz
 www.ticmikulov.cz | www.mikulov.cz | www.mikulovsko.com

aktuální informace o službách, zajímavostech a kulturních 
akcích • rezervace ubytování • průvodcovské služby •
předprodej vstupenek • suvenýry • internet • WC
 

Otevřeno 
•  leden, únor, březen 

úterý–pátek 9.00–16.00, sobota 9.00–14.00

•  duben, říjen
pondělí–neděle 9.00–16.00

•  květen, červen, září
pondělí–neděle 9.00–17.00 

•  červenec, srpen,  
pondělí–neděle 9.00–18.00

•  listopad, prosinec 
úterý–pátek 9.00–16.00, sobota 9.00–14.00

www.mikulov.cz

Vydalo Město Mikulov © 2022

Fotografi e: archiv Města Mikulov

CYKLISTO SESEDNI Z KOLA
Náměstí
 

JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ
ul. Brněnská, Husova, Česká, 
Koněvova, Piaristů, Alf. Muchy, 
Náměstí



  Sportoviště, dětská hřiště

 Židovská památka

 Turistické informace

 Interaktivní nformační panel

 Pošta

 Supermarket

  Zdravotnické zařízení, lékárna

 Kostel, církevní památka

 Kaple, kříž

 Hřbitov

 Zastávka autobusu

 Nádraží

 Koupaliště

 Parkoviště

 Parkoviště pro autobusy 

 Autoservis 

 Čerpací stanice 

 Vyhlídka 

 Bankomat 

 Policie 

 Kino

 Tenisové kurty 

 Pěší trasy 

 Jakobsweg 

 Naučné stezky 

 Jeskyně

 Vinné sklepy

 Městská památková rezervace

 Jednosměrná ulice 

 Cyklostezka

 Cyklisto, sesedni z kola

 Přírodní rezervace

 SEZNAM ULIC
1. května  A4, B3, 4
22. dubna  B2, C2
28. října  A1, B1, C1, D2
Absolonova  B2
Alfonse Muchy  C2, 3
Bardějovská  A4
Bezručova  A4, 5
Brněnská  A1, B2, 3
Česká  B3
Čs. červeného kříže  D1, 2
Dukelská  A4, 5
Erbenova  B3
Gagarinova  A2, 3
Gorkého  A2, 3
Habánská  B4
Havlíčkova  A4, B4
Hliniště  A3, 4
Hraničářů  C1, 2
Husova  B2, 3, C2
Jiráskova  D1, 2
Jüttnerova  B2
Kamenný řádek  B3
Kapucínská  C3
Komenského  C3
Koněvova  C3
Kostelní náměstí  B3
Košuličova  B2
Kozí hrádek  B3
Kpt. Jaroše  C1, 2
Krautgartnerova  B2
K Vápence  B1
Lidická  B3
Lormovo náměstí  B3
Majakovského  A3
Mariánský mlýn   B5
Marie Majerové  A4
Mlýnská  B3
Na Hradbách  D2, 3
Na Jámě  A3, 4, B3
Nádražní  C1, 2, D1
Náměstí  C3
Nerudova  A4
Nová  B2, C2
Novokopečná  C3
Otakara Oplatka  B2

Park Franze von Sonnenfelse B3 
Pavlovská  A4, B3, 4
Piaristů  C3
Pod Hájkem  A2, 3, B2
Pod Platanem  C2, 3
Pod Strání  C2
Poštovní  B3
Purkyňova  C3
Republikánské obrany  C2, D2
Rudolfa Gajdoše  D3
Růžová  A4
Sadová  A2, 3, B2
Schärfova alej  C2
Sonnenfelsů  B2
Sportovní  D2
Stanislava Živného  C2
Střelnická  B3
Svobody  C3
Školní  B4
Teltscherova  B2
Tyršova  B2
U Bažantnice  D3
U Celnice  D3
U Lomu  A3, 4
U Staré brány  B2, 3
Valtická  D3, 4, 5
Venušina  B3, 4
Větrná  C2
Vídeňská  C3
Vinařská  C2
Vinohrady  A3, B3
Vrchlického  C3
Wolkerova  B3
Zámecká  C2
Zámek  B3, C3
Zdeňka Nejedlého  C2
Zlámalova  C3, 4
Žižkova  A5

Databáze služeb

Ubytování, stravování, víno, cykloslužby a další.

Ostatní služby

Lékárny, směnárny, taxi, veřejné toalety, autoservis, banky, 
bankomaty, veřejný internet a další.

Galerie

 LEGENDA


