
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – Rakousko 2007 – 2013. 
 
Projekt je realizován Mikulovskem, dobrovolným svazkem obcí a rakouskou obcí 
Wildendürnbach. 

 

Na kole k sousedům  
 (trasa Mikulov – Nový Přerov  
– Wildendürnbach) 
 
 
 
 
 
 
 
Brno – 12. ledna 2012 



 stavební obnova úseku hraniční cesty, dnes 
využívané mj. jako cyklostezky 

 
 předmětný úsek cyklostezky je v obou směrech 

přímým napojením na turistické hraniční přechody – 
Mikulov-Ottenthal a Nový Přerov-Wildendürnbach  

 
 trasa na české straně – Mikulov – Březí – Dobré 

Pole – Novosedly – Nový Přerov (10,625 km) 
 
 trasa na rakouské straně – Wildendürnbach – 

Ottenthal (opravený úsek 1,7 km) 

  



Na kole k sousedům – nenáročný turistický okruh 30 km 



 obnova stávající komunikace, která v minulosti 
sloužila jako signální komunikace pro pohraniční 
stráž a byla ve velmi špatném stavebně-technickém 
stavu - stav komunikace byl z hlediska jejího využití 
jako cyklostezky zcela nevyhovující, až havarijní  



 výstavba a modernizace dopravní infrastruktury 
regionu s důrazem na zvýšení kvality spojení 
příhraničního regionu (místní a regionální sítě, 
napojení přechodů, turistické a cyklistické 
stezky) 
 

 rekonstrukce komunikace s vyloučením 
automobilové dopravy a zvýšení bezpečnosti 
uživatelů 
 

 značená jako cyklostezka, vjezd hospodářské 
techniky povolen 
 

 vodní toky 
 
 
 
 
 
 



Zahraniční partner: Obec Wildendürnbach 
 
Dokončení stavby:  11/2011 
 
 
Celkové předpokládané výdaje na projekt  
na české straně  
 stavební část: 719 tis. EUR  
 celkové výdaje včetně projektové přípravy,  
 inženýrské činnosti, managementu  
 a propagace projektu odhadujeme do 20 mil. Kč 
 spolufinancování: ERDF, SR, JMK, zapojené obce 
Celkové předpokládané výdaje na rakouské straně 
 180 tis. EUR 
 



 
 
 
 
 

Cyklotrasy, které na opravené úseky navazují,  
nebo jsou jejich součástí (např.) 
 EuroVelo 9,  EuroVelo 13 – Stezka železné opony 
 Greenways Praha – Vídeň 
 Haló sousedé 
 Jantarová stezka 
 Moravská vinná stezka 
 Stezka a naučný vinařský okruh Stará hora 
 KTM 
 



Projekt Jihomoravského kraje:  
Zažít kraj vína a památek na kole 
 



Turistické cíle a atraktivity na cyklotrase 
 
 Mikulov, krásné a nezapomenutelné pohledy na 

krajinu a na ne příliš známé panorama Mikulova 
z jižní strany 

 Březí – koupaliště 
 koně a jiná zvířátka v Novém Přerově a 

Novosedlech 
 sklepy – v každé obci  
 



Turistické cíle a atraktivity na cyklotrase 
 severní Weinviertel 
 Galgenberg se 184 vinnými sklepy u Wildendürnbachu 
 bylinkářský Neuruppersdorf 
 Pottenhofen s malebnými zákoutími s vinnými sklepy 
 nedaleký „Jihomoravský kříž“ s vyhlídkou poblíž Kleinschweinbarthu 

 
 



Turistické cíle a atraktivity na cyklotrase 
Muzeum československého opevnění  
U Starého lomu Novosedly z let 1935-1938 
 otevřeno od přelomu dubna/května do 

konce října – vždy nejméně jeden víkend v 
měsíci od 9:00 do 16:00 h. – vlajka 

 pro skupiny 5+ po předchozí dohodě se 
správci kdykoliv 

 v době otevření je u všech vjezdů do obce 
Novosedly instalováno značení trasy až 
k muzeu 

 informace www.muzeum-opevneni-
novosedly.estranky.cz 
 

 

http://www.muzeum-opevneni-novosedly.estranky.cz/
http://www.muzeum-opevneni-novosedly.estranky.cz/


Turistické cíle a atraktivity na cyklotrase 
Nově budovaná turistická rozhledna 
v Drnholci 
 v polní trati zvané U Křížku, celková výška cca 11 m 
 krásné výhledy: Alt-Prerau, Mitterhof, Wildendürnbach, 

Falkenstein, Staatz, Mikulov, Pálava, Hrušovany nad 
Jevišovkou, přírodní park Bobrava, Střelický les aj.  

 v těsné blízkosti cyklostezky, která vede kolem 
drnholeckých vinných sklepů a nedaleko mezinárodní 
cyklostezky - Jantarové stezky Krakow - Morava - 
Wien.     

 slavnostně bude otevřena 12. června 2012 
 volně kdykoliv přístupná, bez průvodce 
 informace Obec Drnholec, www.obecdrnholec.cz 

 
 

http://www.obecdrnholec.cz/


 
Děkujeme za pozornost  

Kontakt: 
Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, www.mikulovskoregion.cz 

Jozef Pavlík, předseda DSO 
Marcela Effenbergerová, manažerka projektu 

tel.: 519 444 571, 604 216 909 
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