Lokální trať Retz–Drosendorf
Cyklistická trasa – Reblaus

Drosendorf–Retz
Strana 1
popis cyklistické trasy podél trarě Reblaus DROSENDORF – RETZ
(E-mail odpověď ing. Alfreda POLTA jedné matce)

Dopřejte sobě a i svým dětem tuto cyklistickou trasu! To si myslím především, protože píšete, že vaše děti jezdí dobře na kole a moje zkušenosti
ukazují, že právě děti vydrží více než dospělí. Především, když se jim výlet líbí. A právě proto jsme vymysleli tuto trasu z Drosendorfu do Retzu. Je
sice bohužel ne zcela dostatečně označená a jsou zde pouze občasná značení, ale přesto je zcela lehké jí sledovat. Takže začínáme (orientujte
se podle přiložené mapy).
1.)

V DROSENDORFU musíte absolvovat sjezd do údolí a následný výstup, proto je lepší, abyste sledovali značení KTM (Kamp-Thaya-

March-Radweg) - zachytíte toto stoupání hned na hlavní silnici. Pak raději cestu přes Haidweg! Sice je „krátká a bolestná“, ale má výhodu - po klidné
asfaltové silnici musíte asi 1 km stoupat do kopce, ale stoupání končí na kraji lesa. A to bude v podstatě zdolán ten nejtěžší úsek na celé trase.
Přes pole se dostanete na kamenitou cestu do HEINRICHSREITHU. (Dávejte pozor na křížení dvou cest do širší kamenité cesty „Alte Postsstraße“,
kde musíte odbočit ostře doprava.)

2.)

Zde se nachází první možnost zastavení. Určitě se bude před dalším sportovním výkonem hodit také vzhledem k denní době (cca

12:30). Poté sjeďte vyjímečně po hlavní silnici (1 km) směrem k LANGAU. U velké odbočky zatočte doprava podél WOLFSBACHU ve směru
GERAS/KOTTAUN a pokračujte po cestě až na kraj lesa po pravé straně. Tam stojí ukazatel KTM, který vás navede na lehce zanedbanou cestu
do LANGAU. Po ní jeďte až do vesnice a na první křižovatce odbočte vlevo na hlavní cestu. Ta je velmi dlouhá a má několik sjezdů. Hned vedle
restaurace „APFELTALER“ se nachází velmi zajímavé muzeum volného času v Langau (NÖ-Card). Zhruba po 70 m za cukrárnou „Blei“ (na pravé
straně) zabočte doprava na náměstí (kostel). Tam se nachází příjemná restaurace „Zur Post“.

3.)

Tam to pokračuje dále, trochu do kopce, kolem dvou čerpacích stanic, ke křižovatce nedaleko řeznictví KÖPPL. Odbočíte doleva,

dojete k železniční závorám nádraží v LANGAU, před kterými musí Reblaus Express vždy zastavit a strojvedoucí ručně zvednout závory. Hned
poté zabočíte ostře doleva. Jedna tabule označuje cestu do „rybářského ráje“ Anglerparadies Hessendorf. Paralelně ke kolejím poklidně jedete
po vedlejší cestě k malé vesnici Hessendorf. Na konci vesnice zabočíte doleva podél velikého seníku, přejedete koleje. Pozor na stopku! Hned
za lesem opustíte tuto asfaltovou zemědělskou cestu doprava podél dřevěných závor a sjedete do „rybářského ráje“. Ten má čtyři velké chovné
rybníky, boudu, ve které se vaří, nádraží a – to nejdůležitější – velké a pěkné přírodní hřiště.

4.)

Po krátkém zastavení pojedete přes malou louku mezi rybníky a kolejemi k malému železničničnímu přejezdu a mysliveckého posedu.

Pozorně se rozhlédněte vpravo i vlevo, přejeďte přejezd, jeďte po polní cestě rovnoběžné s kolejemi až k zemědělské cestě a po ní až ke
zrušené zastávce OBERHÖFLEIN. Odbočíte doleva, znovu přejedete koleje. Vlevo se nachází jelení a dančí obora. Poté, co minete odbočku na
Nesselbach, odbočte vpravo na polní cestu. Následuje asi 2,5 km dlouhá, pěkná cesta podél trati, skrz les, podél další obory (daňci a krocani) na
úbočí s poli. Po delším sjezdu přichází opět stoupání. Rychle dojedete na křižovatku mezi WETERSFELDEM a RIEGERSBURGEM. Vpravo se
otevírá pohled na lokální trať, která vede podél lesa. Na této křižovatce pojedete doprava a zvolna klesáte dolů, k mostu přes „Fugnitz“. Na závěr
je opět velké stoupání do mírné zatáčky a po 1,5 km se přijede do WEITERSFELDU. Dvě velké silážní věže vám poskytnou dobrou orientaci. U
nádraží opět přejedete koleje, pak opět z kopce dolů na hlavní cestu. Odbočíte doleva a jedete po hlavní silnici.
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5.)

Podél „Café Traude“ a podél nápadného modře nabarveného domu dojedete na náměstí s Infocentrem (veřejné toalety) a obecní úřadem.

Zde můžete i přenocovat. Ale ještě není tak pozdě, takže zabočte hned vedle restaurace, vlevo je malá ulička, přejeďte „Prutzendorferbach“ a
parkoviště hasičů a poté odbočte do “Milchausgasse“. Tou jeďte 150 m. Zatáčí doprava do kopce, ale krátce, k vyústění více ulic, které vedou
zprava. Vypadá to komplikovaně, ale není to tak. Vyberte si hned druhou odbočku vedoucí do OBERFLADNITZ. Zavede vás tam i malá zelená
tabulka s bílou lokomotivou. Tudy opustíte toto místo.

6.)

Tato málo používaná silnice do OBERFLADNITZU vede na vrchol úbočí, které tvoří tzv. „Umlaufberg“. Silnice stoupá lehce k lesu, pak

více (900 m) a směřuje do další malé vesnice. Tam odbočíte u malé hasičárny doprava – směr HOFERN, popř. RETZ. U další křižovatky jeďte
doleva. Přímo na kraji lesa odbočíte doleva na asfaltovou cestu. Tak pohodlně přijedete do NIEDERFLADNITZ. Uprostřed polí dojedete k mohutné
křižovatce. Tam se nachází opět ukazatel Kamp -Thaya – March - Radweges. Jeďte doprava na označenou polní cestu. Tak se dostanete rychle
na cestu vedoucí do HOFERN.
Za deště nebo přílišného vedra doporučuji z OBERFLADNITZ pokračovat po hlavní ulici a dojet přes stinný les přímo do HOFERN. Musíte ale
zdolat dlouhé stoupání vesnicí po dlážděné silnici.

7.)

Když dojedete na hlavní cestu, odbočíte vlevo. Cesta je vydlážděná a příkře stoupá. Naproti vyústění polních cest se nachází otevřené

koupaliště. Ještě kousek do kopce ke kolejím (vedle je zastávka) se stopkou. Zde můžete opět použít Reblaus Expres. Přímo za tímto křížením
nás zavede polní doprava lehce klesající cesta označená KTM do RETZU. Pod Heurigem rodiny SCHAUAUS přijedeme k železničnímu přejezdu
s výstražnými světly, se po kterých je poslední stoupání (asi 300m) po asfaltové cestě, lesem (s jelení oborou), kde na úbočí otáčí retzský větrný
mlýn. Pozor - na druhé mýtině nesmíte přehlédnout odbočku s ukazatelem vlevo k mlýnu!

8.)

Tato 5 km dlouhá klesající cesta je odměnou za námahu na „Reblaus-cyklistické-cestě“. Ještě jeden tip! Vlevo jsou vinohrady a na

začátku vinohradu vpravo se rozvětvují malé krátké stezky. Nimi přijedete do nejvyššího bodu, odkud je za pěkného počasí překrásný výhled
na okolní krajinu až do Alp na horu Schneeberg (2075m), „Leiser Bergen“ (nejvyšší bod Weinviertlu je Buschberg 491m), „Malé Karpaty“ na
SLOVENSKU, „Staazer Klippe“ u LAA/THAYA a „Pavlovské vrchy“ (530 m) v ČESKÉ REPUBLICE. Také u Heurigu rodiny BERGMANN u větrného
mlýna máte překrásný výhled na Weinviertel a město RETZ, které se před vámi malebně rozkládá.

Přejeme vám příjemný pobyt v „Retzer Land“ a budeme se těšit na naše opětovné shledání v Reblaus Expresu!
S přátelskými pozdravy
Ing. Alfred POLT
Tento popis cyklistické trasy Reblaus Expresu z Drosendorfu do Retzu je také ilustrováno obrázky PDF a doplněno krátkými popisky,
získat je múžete také na internetových stránkách www.reblaus-express.at
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