
Gemeinde Novosedly gehört zu 

bedeutendsten Weinbaudörfern 

in der Tschechischen Republik. 

Es gibt hier zahlreiche Weinkeller, 

wo man hiesige Weine verkosten 

kann. Zu Sehenswürdigkeiten 

dieser Gemeinde gehört auch das 

Museum der tschechoslowakischen 

Befestigung aus dem Jahr 1938.

www.novosedlynamorave.cz

NOVÝ PŘEROV
Vinařská obec s ojedinělými 

klimatickými podmínkami, 

které dodávají zdejším vínům 

nezaměnitelný charakter. Lahodná 

vína pak zrají ve vinných sklepech 

pod Přerovským vrchem, 

z jehož vrcholu se návštěvníkům 

otevírá krásný výhled do okolní 

krajiny. / Weinbaugemeinde mit 

einmaligen Klimabedingungen, 

welche den hiesigen Weinen ihren 

unverwechselbaren Charakter 

verleihen. Die köstlichen Weine 

werden dann zur Reifung in 

Weinkellern unter dem Hügel zu 

Přerov gelagert, von dessen Gipfel 

aus die Besucher die prächtige 

Aussicht in die umliegende 

Landschaft genießen können. 

www.novyprerov.cz

WILDENDÜRNBACH 
Rakouská obec Wildendürnbach 

se nachází v severní části 

Weinviertelu na okraji Laáské 

roviny. Pěstování vinné révy 

a výroba vína zde má již 

stoletou tradici. Ve vzdálenosti 

přibližně jednoho kilometru 

od obce leží kopec s názvem 

Galgenberg (Šibeniční vrch), 

který se svými 184 vinnými 

sklípky patří k místům s oblibou 

navštěvovaným. 

Die österreichische Gemeinde

Wildendürnbach befi ndet sich

im nördlichen Weinviertel

am Rande der Laaer Ebene.

Der Anbau der Weinrebe und

Weinherstellung haben hier bereits

eine hundertjährige Tradition.

Ungefähr einen Kilometer von der

Gemeinde entfernt liegt der Hügel

namens Galgenberg (Šibeniční

vrch), welcher mit seinen 184

Weinkellern zu den mit Vorliebe

besuchten Orten gehört.

www.wildenduernbach.gv.at

NEURUPPERSDORF, 
POTTENHOFEN
Obě vesničky patří k obci Wilden-

dürnbach. V Neuruppersdorfu si 

můžete v předzahrádkách domů 

prohlédnout různé bylinky. V obci 

Pottenhofen najdete malebné 

zákoutí s vinnými sklípky, které 

dodává kraji charakteristický 

půvab a je pozoruhodnou 

ukázkou krásné kultury regionu 

Weinviertel.  

Die beiden Dörfer Neuruppersdorf

und Pottenhofen gehören eben-

falls zur Gemeinde Wildendürnbach. 

In Neuruppersdorf kann man

verschiedene Kräuter in den

Vorgärten der Häuser besichtigen.  

In Pottenhofen befi nden sich

malerische Winkel mit Weinkellern,

welche der Landschaft den

charakteristischen Reiz verleihen

und ein sehenswertes Denkmal

der prachtvollen Kultur der

Weinviertelregion darstellen.

www.wildenduernbach.gv.at

BŘEZÍ 
Obci Březí, která v minulosti 

proslula knofl íkářstvím, šitím 

rukavic, výrobou sítěk na vlasy, 

okurkářstvím a vinohradnictvím, 

dělají i nadále dobré jméno zdejší 

vynikající vína, o čemž se můžeme 

přesvědčit při návštěvě místních 

sklepních uliček. / Der Gemeinde

Březí, welche in der Vergangenheit

durch Knopfmacherei,Handschuh- 

schneiderei, Haarnetzproduktion,

Gurkenanbau sowie Weinbau

berühmt war, verschaff en auch

weiterhin ihren guten Ruf die

hiesigen ausgezeichneten Weine,

worüber sich jedermann beim

Besuch der Weinkellergassen vor

Ort selbst überzeugen kann.

www.brezi.cz

DOBRÉ POLE
V této vinařské obci můžete vidět 

jednu z evropsky cenných lokalit 

slanomilných rostlin. Za pozornost 

stojí také sakrální stavby a objekty –

kostel sv. Cecílie z 18. století, 

kaplička za obcí, kříž u kostela, 

dřevěný kříž, sochy sv. Floriana 

a sv. Jana Nepomuckého.  

In dieser Winzergemeinde 

kann man eine der europaweit 

wertvollsten Lokalitäten der 

salzliebenden Pfl anzen besichtigen. 

Sehenswert sind auch zahlreiche

Sakralbauwerke und -objekte –

Cäcilienkirche aus dem 18. Jh.,

Kapelle hinter dem Dorf, Kreuz

an der Kirche, Holzkreuz,

Heiligenstatuen - St. Florian

und St. Johannes von

Nepomuk.

www.dobrepole.cz

MIKULOV 
Toto starobylé vinařské město 

leží v Chráněné krajinné oblasti 

Pálava. K nepřehlédnutelným 

dominantám města patří 

mikulovský zámek s expozicemi 

regionálního muzea a Svatý 

kopeček, jehož silueta se 

stavbami křížové cesty 

a kostelem sv. Šebestiána 

spoluvytváří nezaměnitelné 

panoráma města. V historickém 

centru dále můžete navštívit 

Dietrichsteinskou hrobku, kostel 

sv. Václava s kostnicí nebo 

Horní synagogu. Vyhledávaným 

turistickým cílem je také zdejší 

unikátní velmi rozsáhlý židovský 

hřbitov. / Die altertümliche 

Winzerstadt liegt im 

Landschaftsschutzgebiet Pálava. 

Zu unübersehbaren 

der Stadt dominierenden 

Bauwerken gehören das 

Schloss zu Mikulov mit seinen 

Ausstellungsräumen des 

Regionalmuseums sowie der 

Heilige Berg (Svatý kopeček), 

dessen Silhouette mit den 

einzelnen Kreuzwegstationen 

und der Sebastiankirche das 

unverwechselbare Stadtpanorama 

darstellen. Im historischen 

Stadtkern können Sie weiterhin 

die Dietrichsteiner Gruft, die 

St. Wenzelskirche mit dem 

Ossarium oder die Obere 

Synagoge besichtigen. Ein oft 

besuchtes Wanderziel ist auch 

der hiesige einzigartige und sehr 

ausgedehnte jüdische Friedhof.

www.mikulov.cz

NOVOSEDLY
Novosedly patří k nejvýznam-

nějším vinařským obcím v České 

republice. Najdete zde mnoho 

vinných sklepů, kde máte 

možnost ochutnat místní vína. 

K zajímavostem této obce patří 

také Muzeum československého 

opevnění z roku 1938.  

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM MIKULOV
Náměstí 1, 692 01 Mikulov 

tel.: +420 519 510 855 

e-mail: tic@mikulov.cz

www.mikulovskoregion.cz 

  TOURISMUS–UND INNOVATIONSVEREIN 
LAND UM LAA
Stadtplatz 43, A-2136 Laa an der Th aya

tel.: +43 (0) 2522 2501 52

e-mail: tourismus@laa.at  

www.landumlaa.at

 GEMEINDEAMT WILDENDÜRNBACH
A-2164 Wildendürnbach

tel: +43 (0) 2523 8252

e-mail: gemeinde@wildenduernbach.gv.at

www.wildenduernbach.gv.at

 DOPORUČUJEME/WIR EMPFEHLEN
www.cyklo-jizni-morava.cz

www.cykloserver.cz

www.nakole.cz

www.cyklistevitani.cz

INFORMACE / INFORMATIONEN 

PARTNEŘI PROJEKTU / PROJEKTPARTNER: 

www.cyklotoulky.cz

www.stezky.cz

www.noel.gv.at

www.greenways.cz

Vydal / herausgegeben von: DSO Mikulovsko, 2011
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V období od března do listopadu 

2011 realizoval dobrovolný svazek 

Mikulovsko společně s rakouskou 

obcí Wildendürnbach rozsáhlou 

rekonstrukci trasy cyklostezky, 

která vede přes pět katastrálních 

území a propojuje město Mikulov 

s obcí Nový Přerov, v níž plynule 

navazuje na cyklostezku ve 

Spolkové zemi Rakousko. Dnešní 

cyklostezka mezi Mikulovem 

a Novým Přerovem sloužila 

v minulosti jako signální 

komunikace pohraniční stráže.

Na české straně byla 

zrekonstruována trasa v délce 

10,6 km a vede přes Mikulov, 

Březí, Dobré Pole, Novosedly 

a Nový Přerov. V Rakousku leží 

opravený úsek dlouhý 1,7 km 

mezi obcemi Wildendürnbach 

a Ottenthal. Díky tomu mohou 

turisté využívat nový okruh, který  

prochází územím v blízkosti 

dvou turistických hraničních 

přechodů Mikulov–Ottenthal 

a Nový Přerov–Wildendürnbach. 

Celková délka okruhu činí 30 km.

Nově zrekonstruovaný úsek mezi 

Mikulovem a Novým Přerovem 

je součástí mezinárodních 

tras Greenways Praha–Vídeň, 

EuroVelo 9 s návazností na 

EuroVelo 13 – Stezku železné 

opony. Po trase zároveň vede 

Moravská vinná stezka, která 

tvoří páteřní trasu celého systému 

Moravských vinařských stezek. 

NA KOLE K SOUSEDŮM
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Cyklotrasy, které na okruh navazují/
An den Radrundweg anschließende Radelstrecken: 
• EuroVelo 9, EuroVelo 13

• Greenways Praha–Wien

• „Haló sousedé“/“Hallo Nachbarn“

• Jantarová stezka/Bernsteinroute 

• Moravská vinná stezka/Mährischer Weinradweg

• Mikulovská vinařská stezka/Winzerpfad Mikulov

• Stezka/Lehrpfad Stará hora 

• KTM

Hraniční přechod / Grenzübergang

Hranice CHKO / Landschaftsschutzgebietgrenze

Přírodní zajímavost / Natursehenswürdigkeit

Naučná stezka / Lehrpfad 

Pomník, kříž, kaple, kostel / Denkmal, Kreuz, Kapelle, Kirche

Muzeum, lidová architektura / Museum, volkstümliche Architektur

Kulturní památka / kulturelle Sehenswürdigkeit

Zámek / Schloss

Turistické pěší trasy značené / markierte Wanderstrecke

Vinařské cyklotrasy / Winzer-Radelstrecke

Značené cyklotrasy / markierte Radelstrecke

Informace / Information

Židovská památka / jűdische Gedenkstätte

Zřícenina / Burgruine

Parkoviště / Parkplatz

Ubytování, stravování / Unterkunft, Verpflegung

Penzion, chata, hotel / Pension, Bungalow, Hotel

Koupaliště / Freibad

Jezdectví, rybolov / Reitsport, Fischfang

Veřejné WC / öffentliche Toiletten

Autobus, vlak / Bus, Zug

Banka, policie, zdravotní středisko / Bank, Polizei, Gesundheits-Zentrum

Pošta / Postamt

Vinné sklepy, vinárna, vinotéka / Weinkeller, Weinstube, Vinothek

Půjčovna kol, opravna kol / Fahrradverleih, - service

Čerpací stanice PHM, LPG, elektro / Kraftstoff-, LPG-, Elektro-Tankstelle 

Legenda / Legende

Im Zeitraum vom März bis 

November 2011 wurde vom 

Freiwilligen Gemeindebund 

Mikulovsko in Zusammenarbeit 

mit der österreichischen 

Gemeinde Wildendürnbach 

komplexe Sanierung der Strecke 

des Radweges realisiert, welche 

durch fünf Katastralgebiete 

führt und die Stadt Mikulov 

mit der Gemeinde Nový Přerov 

verbindet, wo sie zügig an 

den Radwegabschnitt in der 

Bundesrepublik Österreich 

anschließt. Der heutige 

Radweg zwischen Mikulov 

und Nový Přerov diente in der 

Vergangenheit als Signalstraße 

der Grenzwache. Auf der 

tschechischen Seite wurde ein 

Abschnitt in Länge von 10,6 km

rekonstruiert, welcher von 

Mikulov über Březí, Dobré Pole, 

Novosedly und Nový Přerov 

führt. In Österreich beträgt 

der sanierte Abschnitt 1,7 km 

und verbindet die Gemeinden 

Wildendürnbach und Ottenthal. 

Dank dieser Maßnahme 

können Touristen diesen neuen 

Radrundweg benutzen, welcher 

im Gebiet in der Nähe von 

zwei Wander-Grenzübergängen 

Mikulov–Ottenthal und Nový 

Přerov–Wildendürnbach liegt.

Die Gesamtlänge des 

Radrundweges beträgt 30 km.

Der neu rekonstruierte 

Abschnitt zwischen Mikulov 

und Nový Přerov ist Bestandteil 

der Internationalen Radwege 

Greenways Prag–Wien, 

EuroVelo 9 mit Anbindung an 

den EuroVelo 13 – Europa-

Radweg Eiserner Vorhang. Die 

gleiche Strecke benutzt auch der 

Mährische Weinradweg, welcher 

das Rückgrat des gesamten 

Radwegsystems der Mährischen 

Winzerradwege darstellt.

ZUM NACHBARN RADFAHREN 
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