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Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu 

Název projektu: 

Podpora a rozvoj cykloturistiky na Mikulovsku a v Laa a okolí 

Název žadatele: 

Město Mikulov 

Název partnera (partnerů): 

Tourism Innovations Verein Land um Laa 

Doba realizace projektu: 

18. 09. 2017 – 30.11.2018 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše vyplacené dotace EFRR: 

21.334,68 € / 18 134,48 € 

Stručný popis projektu: 

Realizovaný projekt řešil zmapování cyklistických tras v moravsko–rakouském příhraničí. Projekt se 

skládal z několika na sebe navazujících aktivit:  

Mapování tras a jejich zaznamenání. Provedení průzkumu pracovníkem v terénu. Bylo zmapováno 

celkem 30 vytipovaných okružních tras, které vedly po značených i neznačených úsecích. Výsledkem 

činnosti bylo vytvoření různě dlouhých přeshraničích okruhů seřazených dle náročnosti. Zachyceny 

byly i existující neznačené trasy.  

Zpracování kartografických dat do mapových výřezů. Převod dat do map pro další užití - 

vytvoření 30 okruhů pro web a také pro tištěné podklady (cyklomapy). Realizace: 04-05/2018.  

Překlady textů pro mapy (NJ, AJ), tlumočení na akci. Realizace: 05-09/2018. 

Vyhotovení fotografií pro cyklomapy a web. Realizace: 04-05/2018. 

Tištěné brožury cyklomapy. Grafické zpracování tiskoviny. Jazykové mutace tiskoviny: ČJ 6000 ks, 

NJ 3000 ks, AJ 1000 ks. Brožura obsahuje také povinnou publicitu.  

Nově vzniklá webová sekce cyklotrasy.mikulov.cz. Vznik nové ve 3 jazykových mutacích na 

stránkách www. mikulov.cz. Nově vzniklá sekce obsahuje 30 okruhů cyklotras. Sekce vznikla z 

důvodu lepší dostupnosti informací o možnostech cykloturistiky. V době dnešních technologií jako 

jsou chytré telefony, je vznik sekce velmi důležitou součástí. K dispozici jsou také ke stažení GPX 

souřadnice, neboť úseky některých tras mohou vést i po neznačených stezkách.  

Organizace společného setkání parterů projektu a veřejnosti. Závěrečnou akcí projektu byla 

společné setkání parterů projektu a veřejnosti. Šlo o organizovanou akci - přejezd po vytipované 

trase - Mikulov - Laa s cílem vzájemného seznámení a sblížení veřejnosti. Tato cykloakce se 

uskutečnila  1. 9. 2018. Název akce byl zvolen jako Sousedské setkání. Výjezd účastníků byl 

uskutečněn ze dvou míst a to z Laa an der Thaya a z Mikulova. Účastníci se setkali na půli cesty – v 

rakouském Galgenbergu.     

Fotodokumentace z realizace projektu: 

 



Verze 1 / 14.06.2017 

 

 


