
  Historické náměstí  C3  Historické náměstí  C3
Historické jádro města v dnešní podobě vzniklo koncem 16. století 
a je součástí městské památkové rezervace. K nejvýznamnějším 
domům na náměstí patří dům U Rytířů, který je zdobený renesančními 
sgrafi ty s biblickými a antickými výjevy. Dalším významným 
objektem jsou kanovnické domy, původně vybudované pro kanovníky 
mikulovské kapituly, založené v roce 1625. 
Dominantou náměstí je Sousoší Nejsvětější Trojice, nazývané též 
někdy Morovým sloupem. Jeho sochařskou výzdobu vytvořil Ignác 
Lengelacher. V horní části náměstí se nachází kašna z počátku 
18. století, se sochou Pomony s rohem hojnosti a štítem s rodovým 
znakem Dietrichsteinů. Kašna dříve sloužila jako zdroj vody pro 
obyvatelstvo města.

  Kostel sv. Václava   Kostel sv. Václava B3B3

Kostel se čtyřpatrovou renesanční věží je nejvýznamnější církevní 
stavbou ve městě. Hlavní oltář zdobí monumentální obraz Zavraždění 
sv. Václava. V oltáři severní kaple Panny Marie loretánské je 
umístěna soška Madony s dítětem z cedrového dřeva. V kostele byly 
instalovány také mramorové epitafy Václava Viléma Popela 
z Lobkovic (1626) a jeho manželky Markéty Františky, rozené 
z Dietrichsteina (1617), s portréty zemřelých. V současnosti je kostel 
sídlem kolegiátní kapituly, založené kardinálem z Dietrichsteina roku 
1625. Pod kostelem je umístěna kostnice v Lobkovické kryptě. 
Kontakt: Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4, tel. 737 382 622,
e-mail: pavelfox36@gmail.com, www.farnostimikulovska.cz
Otevřeno: duben–říjen Po–Ne: 10–18

    Kostelní věž    B3B3
Mikulov jako na dlani – to si řeknete po vystoupání 135 schodů na 
vyhlídku z věže kostela sv. Václava, která v roce 1584 vyhořela a byla 
znovu postavena v renesančním stylu. Zážitkem není jen jedinečný 
panoramatický výhled, ale i samotný výstup. Na patrech věže probíhají 
výstavy místních umělců, procházet budete kolem obřích zvonů ze 
17. století i kolem vyřazeného hodinového stroje, děti si mohou 
poskládat obří puzzle. Novinkou roku 2020 je expozice bytu věžníka. 
Kontakt: tel. 739 313 415, e-mail: kostelnivezmikulov@gmail.com, www.kostelnivez.cz, FB, IG
Otevřeno: duben, říjen Pá–Ne: 10–18; květen, září Pá–Ne: 10–19; červen, srpen Po–Ne: 
10–20; červenec Po–Ne: 10–21; listopad Pá–Ne: 10–17
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  Kostel sv. Jana Křtitele   Kostel sv. Jana Křtitele C3C3

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického 
gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá 
nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. 
Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel sloužil od roku 1784 jako 
farní kostel. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je kostel uzavřen.
Kontakt: Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4, tel. 737 382 622,
e-mail: pavelfox36@gmail.com, www.farnostimikulovska.cz 

  Kostel sv. Mikuláše   Kostel sv. Mikuláše D2D2

Původně evangelický kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v novogotickém 
slohu roku 1903 pro potřeby místních německých evangelíků. V druhé 
polovině 90. let 20. století odkoupila kostel pravoslavná církev. Po 
přeměně chrámu na pravoslavný restauroval původní výmalbu malíř 
Nikos Armutidis. 
Kontakt: Pravoslavná církevní obec v Mikulově, Nádražní 27, tel. 723 984 537, 
e-mail: fl aviu.badelita@seznam.cz, http://pravoslavmikulov.wz.cz/
Otevřeno: celoročně během bohoslužeb 

  Synagoga   Synagoga   B3B3
Židovské osídlení Mikulova je datováno do první poloviny 16. století 
a město se postupně stalo významným centrem moravských Židů 
a sídlem moravského zemského rabína. Po roce 1848 se židovská obec 
stala samostatným subjektem s vlastním starostou i dalšími správními 
orgány. V dobách rozkvětu žilo v Mikulově kolem 3 500 Židů, kterým 
sloužilo dvanáct synagog a modliteben. V bývalé židovské čtvrti se 
zachovala řada domů pocházejících již z poloviny 16. století 
a synagoga. Takzvaná Horní synagoga byla postavena roku 1550 a je 
jedinou zde dochovanou židovskou modlitebnou. Původně renesanční 
stavba, barokně přestavěná v originální prostor zaklenutý čtveřicí 
kupolí, je svým architektonickým řešením jedinečná. Reprezentuje 
poslední zachovanou synagogu polského typu v naší republice. 
V synagoze je umístěna expozice s názvem Rabi Löw a židovská 
vzdělanost na Moravě.
Kontakt: Husova 13, tel.: 727 914 223, e-mail: synagoga@rmm.cz, www.rmm.cz
Otevřeno: od 27. 3. 2020 do 29. 11. 2020; 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
Informace o vstupném: www.rmm.cz
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 TURISTICKÉ CÍLE        

    Pěší turistika    Historie, památka, prohlídkový objekt

  Židovská historie, památka     Církevní památka

  Naučná stezka
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  Zámek – Regionální muzeum v Mikulově B3, C3  Zámek – Regionální muzeum v Mikulově B3, C3
Zámek v Mikulově je staré šlechtické sídlo s historií sahající až do 
počátku 13. století, kdy byl na vrcholu dnešního Zámeckého vrchu 
vybudován zeměpanský hrad. Ten přešel v roce 1249 do rukou rodu 
Liechtensteinů, kteří své sídlo dále rozšiřovali, o čemž svědčí několik 
gotických věží dodnes dochovaných v areálu současného zámku. 
Pozdější renesanční přestavba je skryta v barokní úpravě, která byla 
dokončena v první polovině 18. století. Obě tyto stavební fáze, které 
představují defi nitivní přerod původního středověkého hradu v barokní 
zámek, jsou již spojeny s novými majiteli Mikulova, kterými byli od 
roku 1575 Dietrichsteinové. 
Nákladnost barokních úprav je stále zřejmá – již ve vstupním Čestném 
dvoře se zahradní branou zdobenou elegantními kovářskými 
a sochařskými pracemi, ve velkém zámeckém sále, který byl původně 
renesanční míčovnou a později barokní jízdárnou, v zámecké 
knihovně umístěné v někdejší budově renesančního divadla, v sale 
terreně s dochovanými freskami, v obnovované zámecké zahradě.
Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a svými 
expozicemi představuje návštěvníkům římskou dobu na počátku 
letopočtu, historii zámku a rodu Dietrichsteinů a tradici vinařství.
Kontakt: Zámek 1/4, tel. 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz, www.rmm.cz
Rezervace – tel. 777 061 230, pokladna@rmm.cz
Otevřeno: od 27. 3. 2020 do 29. 11. 2020, 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 
Nekomentované prohlídky: D – Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, E – Víno napříč 
staletími; F – Zámecká kaple; G – Výstava
Informace o vstupném: www.rmm.cz
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Zámecká zahrada  B3, C3

Od svého založení na přelomu 16. a 17. století do konce druhé světové 
války patřila mikulovská zámecká zahrada mezi významná díla 
zahradní architektury. Raně barokní zahradu připomíná nově postavená 
oranžérie a obnovené velké lomené schodiště postavené na zděné 
rampě, které na počátku 18. století spojovalo salu terrenu se zahradou.

  Dietrichsteinská hrobka  C3  Dietrichsteinská hrobka  C3
Dietrichsteinská hrobka, původně loretánský kostel sv. Anny, kde se 
poutníci klaněli Černé Madoně loretánské. Toto poutní místo založené 
kardinálem Dietrichsteinem bylo také vzorem pro výstavbu pražské 
Lorety. Po požáru kostela sv. Anny v roce 1784 se zachovaly pouze 
obvodové zdi kostela s fasádou navrženou Johanem Bernardem 
Fischerem z Erlachu. Zázračná soška byla přenesena do farního 
kostela sv. Václava. V polovině 19. století ruinu kostela sv. Anny 
přestavěli Dietrichsteinové na rodinnou hrobku. Nyní se zde nachází 
45 rakví a 3 urny s ostatky příslušníků rodu Dietrichsteinů. 
Slavné poutnické minulosti města a historii lorety – nynějšího 
hrobního kostela rodu – je věnována výstava Od loretánského kostela 
k hrobce Dietrichsteinů, která je umístěná v patře této významné 
mikulovské památky. Instalaci doplňují i hrobové nálezy získané 
zde při antropologickém výzkumu, zajímavostí jsou zrestaurované 
hedvábné šaty Karolíny Maxmiliány, kněžny z Dietrichsteina, v nichž 
byla v roce 1734 v hrobce pohřbena.
Kontakt: Náměstí, tel. 720 151 793, e-mail: hrobka@mikulov.cz, www.mikulov.cz
Otevřeno: duben, říjen So–Ne: 10–16, květen, červen, září Út–Ne: 10–17; červenec, 
srpen Po–Ne: 10–18; listopad–březen pouze pro skupiny od 10 osob, nutná telefonická 
rezervace
Vstupné duben–říjen: plné 70 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 190 Kč 
Vstupné listopad–březen: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč
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  Mikve – židovská lázeň    Mikve – židovská lázeň    B3B3
Mikve se nachází v místech bývalého Lázeňského náměstí. Byla 
nalezena ve sklepě obytného domu, kompletně zachovaná, pouze 
zavalená sesutým stropem. Její stáří bylo odhadnuto na 300 let, 
tj. mohla vzniknout během 17. století. Židovská lázeň mikve sloužila 
k symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních Židů před začátkem 
šabatu a svátků.
Kontakt: Brněnská (U Staré brány), tel. 519 512 368, e-mail: info@ckmerlin.cz
Otevřeno: duben, říjen Pá–Ne: 9–16; květen, červen, září Út–Ne: 9–17; červenec, srpen 
Po–Ne: 9–18
Vstupné: volně přístupné

  Židovský hřbitov a obřadní síň B3  Židovský hřbitov a obřadní síň B3
Židovský hřbitov patří mezi nejvýznamnější a největší v českých 
zemích. Jde o mimořádně cenné pohřebiště s náhrobky renesančního, 
barokního a klasicistního typu. Nachází se zde na 4000 stojících 
náhrobků, přičemž nejstarší pocházejí z počátku 17. století. Židovská 
pohřební síň byla vybudována roku 1898 podle návrhu vídeňského 
architekta Maxe Fleischera. V hlavním sále probíhalo rozloučení se 
zesnulými, navazující místnosti sloužily k poslední očistě. Nyní zde 
naleznete expozici o historii mikulovské židovské obce a hřbitova.
Kontakt: Zámek 1, Mikulov, tel. 731 484 500, 519 512 368, 
e-mail: info@zidovskyhrbitovmikulov.cz, www.zidovskyhrbitovmikulov.cz 
Otevřeno: duben Út–Ne: 10–16; květen, červen Po–Ne: 10–17; červenec–září Po–Ne:
10–18; říjen Út–Ne: 11–16 (poslední prohlídka půl hodiny před zavírací dobou). 
Prohlídky s průvodcem lze objednat telefonicky na čísle 731 484 500 nebo e-mailem: 
info@zidovskyhrbitovmikulov.cz
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč (děti, studenti, důchodci)
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  Kozí hrádek – vyhlídková věž B3  Kozí hrádek – vyhlídková věž B3
Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová 
dělostřelecká tvrz s ochozem a střílnami. Kozí hrádek se tak odedávna 
podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní 
a zabezpečení ochrany města. Věž Kozího hrádku je veřejnosti 
přístupná a nabídne vám překrásný pohled na Mikulov a okolí.
Kontakt: tel. 608 002 976, e-mail: hrdlicka.mikulov@seznam.cz, www.mikulov.cz 
Otevřeno: je-li vyvěšena vlajka, jinak dle telefonické domluvy
Vstupné: plné 25 Kč, snížené: děti od 7 let, studenti, senioři 15 Kč; děti do 6 let 
a ZTP zdarma

  Svatý kopeček C4  Svatý kopeček C4
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. Svatý kopeček se  může pochlubit zajímavou historií 
a významnou poutní tradicí. V roce 2018 byl Svatý kopeček vyhlášen 
národní kulturní památkou.

  Křížová cesta na Svatém kopečku  C4  Křížová cesta na Svatém kopečku  C4
Na vrchol Svatého kopečku vás zavede křížová cesta, která patří mezi 
nejstarší křížové cesty v českých zemích. Jejím zakladatelem  na vrchu 
Tanzberg (od té doby zvaný Svatý kopeček) byl majitel mikulovského 
panství olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina. Křížová 
cesta má celkem 17 zděných objektů: 14 kapliček křížové cesty, kapli 
sv. Šebestiána, zvonici, kapli Božího hrobu. Křížová cesta na Svatý 
kopeček se stala také součástí Svatojakubské cesty.

    Kapličky  C4
Původně bylo na vrcholku Svatého kopečku situováno sedm 
pašijových zastavení, které byly ztvárněny pomocí volně stojících 
soch. Kaple samotné byly v barokním slohu postaveny až o něco 
později –  dnes jsou to kaple s čísly 1, 8, 10, 11, 12, 13 a 14. 
V letech 1750–1776 bylo vybudováno dalších sedm kapliček – dnes 
s pořadovými čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9. Většina z nich je částečně 
zapuštěna do skály a jsou celkově menší než původní barokní kaple.
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    Kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku  C4
Kaple zasvěcená sv. Šebestiánovi byla zřejmě první stavbou, která 
byla na vrcholu Svatého kopečku vybudována. Kapli nechal postavit 
František z Dietrichsteina (1570–1636) jako poděkování Bohu za 
překonání morové epidemie. Její základní kámen byl vysvěcen roku 
1623. Původní kaple sv. Šebestiána však v 17. století vyhořela 
a na jejím místě byla v letech 1672–1679 vybudována nová svatyně, 
kterou je nynější orientovaná centrální stavba na půdorysu řeckého 
rovnoramenného kříže. Později pak byla ke kapli na jejím východním 
průčelí přistavěna barokní sakristie a objekt tak získal svoji 
dnešní podobu. 
Kontakt: Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4, tel. 737 382 622, 
e-mail: pavelfox36@gmail.com, www.farnostimikulovska.cz
Otevřeno: červenec, srpen So: 10–16, Ne: 10–14

    Zvonice   C4
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 a současně zde byla nově zřízena expozice. 
Na sedmi panelech této expozice se můžete seznámit se zajímavou 
historií Mikulova i Svatého kopečku.
Kontakt: Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4, tel. 737 382 622, 
e-mail: pavelfox36@gmail.com, www.farnostimikulovska.cz
Otevřeno: červenec, srpen So: 10–16, Ne: 10–14

    Kaple Božího hrobu   C4
Je kopií původního Božího hrobu v Jeruzalémě, kam byl uložen 
Ježíš po svém ukřižování. V zadní menší místnosti je umístěna socha 
mrtvého Ježíše Krista.

  Jeskyně Na Turoldu  Jeskyně Na Turoldu A3A3
Leží v severní části města na území přírodní rezervace vrchu Turold. 
Nejstarší zpráva o jeskyních na Turoldu pochází již z roku 1669. 
V roce 2002 objevili místní speleologové propojení s vedlejší jeskyní 
Liščí díra. Jeskyně Na Turoldu tak vytváří s jeskyní Liščí díra systém, 
který tvoří svojí délkou 2 950 metrů, největší jeskynní systém 
v druhohorních vápencích v České republice. Jeskyně vás zaujme 
svojí unikátní výzdobou, stěny těchto jeskyní pokrývají kalcitové 
útvary, které připomínají mořskou pěnu. Pro návštěvníky je jeskyně 
z důvodů zimoviště kriticky ohroženého druhu netopýra vrápence 
malého otevřena od dubna do poloviny listopadu.
Kontakt: Přírodní rezervace Turold, Správa Jeskyně Na Turoldu, U Lomu 54, tel. 519 
321 718, e-mail: turold@caves.cz, www.caves.cz
Otevřeno: duben, listopad (1. 4.–15. 11.) Po–Pá: dle dohody pro skupiny od 10 osob, 
nutná telefonická rezervace nejméně 2 dny předem; květen Út–Ne: 9–16.30; 
červen–srpen Po–Ne: 9–17; září–říjen Út–Pá: prohlídky v 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
hodin, So–Ne: 9–16.30; červenec–srpen vždy každé pondělí večerní prohlídky při 
svíčkách od 19–21 hodin
Vstupné: plné 120 Kč, snížené (studenti do 26 let a senioři 65+) 100 Kč, děti 3–15 let 
60 Kč, děti do 3 let zdarma s výjimkou hromadných skupin
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  Geopark Turold A3  Geopark Turold A3
Nachází se v blízkosti jeskyně Na Turoldu a byl vybudován v roce 2006 
na umělém náspu, do něhož je zasazeno 17 druhů hornin z různých 
částí naší republiky. Horniny byly vybrány tak, aby reprezentovaly co 
nejširší škálu typických zástupců naší geologické historie.

  Procházkův lesopark A5, B5  Procházkův lesopark A5, B5
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, který nedávno prošel revitalizací.

  Pruský hřbitov  D3  Pruský hřbitov  D3
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. Při obnově 
hřbitova byl při terénních úpravách kromě drobných úlomků křížů 
objeven i neporušený mramorový kříž, věnovaný prvnímu pruskému 
důstojníkovi, který byl v Mikulově identifi kován. Na hřbitově byly 
rovněž usazeny repliky chybějících křížů.
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  Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“  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, záběr expozice je 
od velké války, přes druhou světovou válku, připomíná i odkaz 
Československých legií, zastoupeny jsou zbraně a exponáty z dob 
monarchie i Československa, zbraně ruské, německé ale i jiných států. 
Postupnou obnovou prochází i samotné zařízení pěchotního srubu.
Kontakt: tel. 773 567 403, e-mail: kvh-pevnostmikulov@seznam.cz, www.kvh.g6.cz
Otevřeno: sezona květen–září, So–Ne: 10–17 v každou celou hodinu. Mimo uvedenou 
dobu je možné objekt navštívit po předchozí telefonické domluvě (služba pro zájezdy 
a větší skupiny). Poslední prohlídka začíná v 16 hodin.
Vstupné: plné 80 Kč, snížené (děti do 15 let) 40 Kč 

  Svatojakubská cesta  Svatojakubská cesta
Svatojakubská cesta vás z nedaleké obce Klentnice přivede přes 
vrch Turold až do Mikulova, kde si můžete vybrat ze dvou variant 
této poutní cesty. Hlavní trasa Svatojakubské cesty vede od jeskyní 
Na Turoldu po žluté turistické značce ulicemi U Lomu a Habánská 
na vrchol Svatého kopečku. Křížovou cestou sejdete dolů a na 
konci ulice Svobody se napojíte na alternativní trasu Svatojakubské 
cesty, která od jeskyní Na Turoldu vede ulicemi Vinohrady, Kozí 
hrádek, Brněnská až na mikulovské náměstí a dále ulicemi Piaristů 
a Republikánské obrany až na území Rakouska, kde Svatojakubská 
cesta pokračuje do obcí Kleinschweinbarth a Falkenstein. V Rakousku 
se můžete na Svatojakubskou cestu napojit také v Drasenhofenu, 
poblíž nepřehlédnutelného skalnatého vrchu s křížem (Schweinbarther 
Berg – Südmährerkreuz).

  Naučná stezka židovskou čtvrtí  Naučná stezka židovskou čtvrtí
Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje zhruba na kilometrové trase 
celkem 14 zastavení. Trasa vede centrem města a je napojena na pěší 
turistické trasy. Mezi její nejvýznamnější zastavení patří: synagoga, 
mikve, židovský hřbitov s obřadní síní.

  Naučná stezka Po stopách novokřtěnců  Naučná stezka Po stopách novokřtěnců
Naučná stezka vás na 5 panelech seznámí s obdobím, kdy v roce 1526 
přišla do Mikulova zcela nová vrstva obyvatel – novokřtěnci. Trasa 
naučné stezky je dlouhá cca 1,5 km. První panel se nachází vedle 
Dietrichsteinské hrobky. Trasa vás zavede také do menšího parčíku na

ulici Bezručova, kde je umístěna dřevěná skulptura novokřtěnce 
a dále do Procházkova lesoparku. Poslední zastavení stezky navazuje 
na naučnou stezku Svatý kopeček v Mikulově.

NauNauNauNauNauNauauNaNauNa čnáčnáčnáčnáččnčnn stststststststtezkezkezkezkezkezkezkezkkkkka Pa a PPPa Pa Pa PPa Pa o so so so so so so so so sooo toptoptoptopoptoptoptopáchácháchácháchácháááááá nononooononon vokvokvokvokvokvokvokkkkkkkkřtěřtěřtětěřtěřtěěřtěěěncůncncůncůncůncůncůncůců SteSteSteSteSteSteSteSSteSteSteSteSteSteSteSteSSStSSSteStetSSteSteSSSteteSteSteteSteeS ezkazkazkazkazkakazkazkazkazkazkazkazkazkaazkazkazkaz akzkzzzz svsvsvsvsvssvsvsvsvsvsvsvsvvsvssvvsvsvsvvsvsvssvs oboobooboobooboobooboobooboobooboobobobooboobooboobooboboboo oobooboobobobboboody dy dy dydy y dy dy dy dy dydy dy dydydy dy dy ddyydyddy ddydy ddydy dyddydyddyyyy – B– B– – B– B– B– B– B– B– B– B– B– B– B– B–– B– BB– B–– – BBBBránránránránránánráránránránránránránránránánánránránnráánráráána ka ka ka ka ka kka kka ka ka ka ka a ka ka ka kaa kka keeee se se sse se se se se see se sse ssse se se sse se ssse se sssvobvobvobvobvobvovobvobbvobvobvobvobvobvobbvvvvvobovobovovoboděoděoděoděoděoděoděoděěoděoděděoděoděoododěoděodododěoděododěděodděd

  Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově  Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově
Přístup na tuto naučnou stezku vám umožní čtyři nástupní místa 
s informačními panely. Na dalších sedmi panelech se můžete blíže 
seznámit nejen s chráněnými rostlinami a živočichy přírodní rezervace 
Svatý kopeček, ale také s historií samotné křížové cesty. Stezka také 
navazuje na naučnou stezku Po stopách novokřtěnců, po které se 
snadno dostanete zpět do města.

  Naučná stezka Stezka svobody  Naučná stezka Stezka svobody
Na třinácti informačních panelech, umístěných podél hraniční cesty, 
jsou popsány dramatické pokusy lidí o překonání nepropustné hranice. 
Stezka je určena pro turisty i cyklisty a je dlouhá 2,5 km. Začíná na 
mikulovském zámku, vede ke Staré Celnici a končí v Sedleci. Stezku 
doplňuje památník s názvem Brána ke svobodě.

  Pálava  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. Je to jedna z druhově 
nejpestřejších lokalit s velkým počtem společenstev rostlin 
a živočichů. Dobrým tipem na celodenní výlet je prohlídka zřícenin 
hradů Sirotčí a Děvičky či návštěva nejvyššího vrchu Děvína (550 m 
n. m.). V CHKO je vyhlášeno celkem 15 maloplošných chráněných 
území různých kategorií, s různě přísnými režimy ochrany přírody. 
S přírodou Pálavy seznamují dvě naučné stezky, Děvín a Turold.

KonKonKoKonKonKonKoKonnKonKonKKKonnKononKK iikiiklklikliklikliiklikikiii ecec ec ec eceeec ccc velvelvelvvevevelvelvv lvvvevelvvvvvelvelvvelkkkkkokokkokkokkokkokkkkkkko větvětětětětětětětěttětětětětěětttětv ýýýýýýýýýý SSkSkSkokokSkSkokokokSSSkS kakanananananaakananakan hhnhnhnhnhhhhhhhhnědýdýdýdýdýýýýdýýýědýýýdýýýdýědýdědýýdddýýdýýddýýý

  Naučná stezka Děvín  Naučná stezka Děvín
Naučná stezka Děvín spojuje Pavlov a Klentnici s vrcholem Děvín. 
Celková délka stezky je cca 11 km. Trasa naučné stezky je vedena 
po značených turistických trasách (červená, zelená, modrá) s nástupy 
z Horních Věstonic, Pavlova a po dvou cestách od silnice mezi 
Pavlovem a Klentnicí. Na patnácti zastaveních stezka seznamuje se 
skladbou zdejší vegetace, se suťovými poli, s vodohospodářskou 
a zemědělskou problematikou, geologickou stavbou Pálavy, historií 
a osídlením hradu Děvičky a s lesním hospodářstvím a myslivostí.
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  Naučná stezka Turold  Naučná stezka Turold
Naučná stezka Turold je určena pro pěší návštěvníky. Je dlouhá cca 
300 metrů, celoročně přístupná a z větší části je shodná s přístupovou 
cestou k jeskyni Na Turoldu. Na osmi informačních panelech se 
dozvíte o rostlinách, živočiších, geologické stavbě, paleontologických 
a archeologických nálezech a jeskyni Na Turoldu.
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INFORMACE
Turistické informační centrum Miku-
lov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov,
tel. 724 987 900   C3
Banky
Česká spořitelna, a. s., 
Komenského 224/1, tel. 956 756 340   C3
Komerční banka, a. s., 
Piaristů 1001/2, tel. 955 556 381  C3 
Poštovní spořitelna – Česká pošta,s.p.
Česká 143/7, tel. 954 269 201  B3 
Bankomaty
Bankomat České spořitelny, 
Komenského 224/1     C3
TESCO Supermarket,
28. října 985/14 C2
Bankomat ČSOB, Era, Supermarket 
BILLA, Republikánské obrany 916/7 D2
Bankomat MONETA Money Bank, a. s. 
TESCO, 28. října 985/14    C2
Bankomat Komerční banky, 
Piaristů 1001/2   C3
Náměstí 158/1 (podloubí TIC)  C3
Směnárny
CK Merlin, spol. s r.o., Kostelní 
náměstí 2, tel. 519 512 368 B3
Česká spořitelna a.s., 
Komenského 224/1,tel. 956 756 340   C3
Komerční banka, 
Piaristů 1001/2, tel. tel. 955 556 381  C3 
HOTEL MAROLI MIKULOV, 
K Vápence 609, tel. 601 392 744  B2
Směnárna Mikulov, 28. října 606, 
tel. 519 512 077 (CLO-ZOLL)
Směnárna Mikulov (prodejna Kik), 
28. října 68, tel. 736 610 005   D2
Směnárna (Supermarket TESCO), 
28. října 985/14, tel. 736 610 005    C2
Kulturní zařízení
Amfi teátr, 
ul. Vinohrady, tel. 519 324 922  A3
Městská knihovna Mikulov, 
Brněnská 15, tel. 519 510 025  B3
Městské kino Mikulov, Česká 4,
tel. 725 500 726, 519 324 922 B3
Galerie
Galerie 27, Náměstí 27, 
tel. 519 511 610 C3
Galerie Adam a Eva, 
Náměstí 11, tel. 777 656 152 C3
Galerie EFRAM, 
Husova 4, tel. 723 329 770 B3
Galerie Konvent, Vrchlického 3, 
tel. 604 843 482, 603 520 833 C3
Galerie U ní, Brněnská 342/16, 
tel. 774 581 161, 776 881 161 B3
Galerie Závodný, 
Husova 3, tel. 723 362 472 B3
Literární galerie – Městská knihovna 
Mikulov, 
Brněnská 15, tel. 519 510 025 B3

Lékárny
Lékárna Pilulka, 
Piaristů 26, tel. 519 510 208 C3
Lékárna Dům zdraví Mikulov, 
Svobody 2, tel. 519 305 927 C3
Lékárna Komenského, 
Komenského 224/1, tel. 518 326 787   C3
Lékárna U Lva, 
Husova 48, tel. 519 510 171 C3
Opravny kol
1. CykloPomoc, 
Pavlovská 34, tel. 773 523 120 B3
Opravna a prodejna jízdních kol 
Matušková,1. května 48  B4
Půjčovny kol
1. CykloPomoc, 
Pavlovská 34, tel. 773 523 120 B3
Apartmány Turold Mikulov, 
Gagarinova 83/39, tel. 776 130 192   A3
Funmorava.cz, tel. 777 661 440 
HOTEL MAROLI MIKULOV, 
K Vápence 609, tel. 601 392 744   B2
Hotel Templ, 
Husova 50, tel. 724 161 336   C3
Půjčovna jízdních kol Mikulov, 
Česká 14, tel. 607 170 069    B3
Půjčovna kol Fajka, 
Alfonse Muchy 18, tel. 732 833 147    C3
Topbicycle, 
Bezručova 661/47, tel. 519 511 572   A5 
pobočka Kostelní nám. 2,
tel. 519 512 368 B3
Rentbike.cz, 
(pobočka Hotel Galant****), 
tel. 776 767 775    B3 
Taxi
Fun Taxi, tel. 721 415 959
TAXI 24h, tel. 773 599 201
Taxi David Pechánek, 
tel. 607 856 205
Taxi Mikulov Nonstop, 728 505 000
Taxi Mikulov – Pavel Bund’álek, 
tel. 606 707 770
Taxi Patrik Špiřík, tel. 775 959 295
Veřejný internet
Městská knihovna Mikulov,
Brněnská 15, tel. 519 510 025 B3
TIC Mikulov, 
Náměstí 1, tel. 519 510 855 C3
Veřejná Wifi , Náměstí C3
Veřejné WC
HOTEL MARCINČÁK***, 
K Vápence 69 C1
HOTEL MAROLI MIKULOV, 
K Vápence 609  B2
Náměstí – u vstupu do zámku C3
Parkoviště Komenského C3
TIC Mikulov, 
Náměstí 1, tel. 519 510 855  C3
Zámek Mikulov – u pokladny   B3

 SEZNAM ULIC
1. května A4, 5, B4
22. dubna B3, C3
28. října B1, C2, D2
Alfonse Muchy C3
Bardějovská A5
Bezručova A4, 5
Brněnská A2, B2, 3
Česká  B3
Čs. červeného kříže                 D2
Dukelská  A4, 5
Erbenova B4
Gagarinova A2, 3
Gorkého A3
Habánská B4
Havlíčkova A4, B4
Hliniště A4
Hraničářů C2
Husova B3, C3
Jiráskova D1, 2
Kamenný řádek B4
Kapucínská C3
Komenského C3
Koněvova C3, 4
Kostelní náměstí B3
Kozí hrádek B3
Kpt. Jaroše C2
K Vápence B2, C1 
Lidická B3
Lormovo náměstí B3
Majakovského A3
Mariánský mlýn A5, B5
Marie Majerové A4
Mlýnská B3, 4
Na Hradbách D3, 4
Na Jámě A4, B3, 4
Nádražní C1, 2, D2
Náměstí  C3
Nerudova A5
Nová  B3, C2

Novokopečná C3, 4
Pavlovská A4, B3, 4
Piaristů C3
Pod Hájkem A3, B3
Pod Platanem C3
Pod Strání C2
Poštovní B3
Purkyňova C3
Republikánské obrany         C2, D2
Rudolfa Gajdoše D3
Růžová A4
Sadová  A2, 3, B3
Schärfova alej C3
Sportovní D2
Stanislava Živného C2
Střelnická B4
Svobody C3
Školní B4
Tyršova B3
U Bažantnice D3, 4
U Celnice D3, 4
U Lomu A4
U Staré brány B3
Valtická D4, 5
Venušina B4
Větrná C2
Vídeňská C3, 4
Vinařská C2
Vinohrady A3, 4, B3
Vrchlického C3
Wolkerova B4
Zámecká C3
Zámek C3
Zdeňka Nejedlého C2
Zlámalova C4
Žižkova A5

 TIP:
Vydejte se na kole z Mikulova do rakouského regionu 
Weinviertel. Širokou nabídku cyklookruhů najdete na

 
www.cyklotrasy.mikulov.cz


