začátek trasy – Hotel Happy Star – Hnanice,
po silnici směr Šatov – místní značení

0,00

0 000

0,0

Malovaný sklep Šatov – prohlídka

0,35

2 100

1,5

1,00

Moravský sklípek Šatov – prohlídka – privátní boxy,
staré odrůdy – degustace i oběd

0,45

2 833

1,9

1,00

vojenské opevnění – pěchotní srub Zahrada Šatov – prohlídka

1,15

4 167

2,9

0,30

po znojemské cestě zpět do Hnanic, Hotel Happy Star
– konec trasy, občerstvení, koupání

2,15

8 407

5,9

1,00

obtížnost: lehká trasa
charakter trasy: asfaltové cesty, polní cesta

doporučená
doba zdržení
(hod.)

Zajímavosti trasy:

4.
5.
6.
7.

8.

7/8

pěchotní srub
„ZAHRADA“

6 morový sloup

bývalá
keramika
0 km

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

4. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy

Trasy Klubu českých turistů

Vysvětlivky použitých symbolů:

TRASA č. 1

8

10
9

9.
10.

Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Mariánský sloup v Šatově – barokní památka z roku 1712.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého – ikonograﬁcky mimořádně bohatá sochařská práce.
Kostel sv. Martina – na původním gotickém kostele ze 13. století, z něhož se dochovala spodní část věže, stojí barokní
stavba z roku 1656. Zajímavá fara u kostela se připomíná již v roce 1220.
Malovaný sklep – evropský unikát – lidový malíř maloval obrazy přímo na stěny pískovcového sklepa.
Pravidelné prohlídky s ochutnávkou vín. (str. 36)
Moravský sklípek – s restaurací, terasou, vinařskou stodolou a vinicí starých odrůd a labyrintem podzemních
sklepení s privátními boxy na víno. Vynikající kuchyně a vína. (str. 37)
Morový sloup v Šatově – památka kulturně historické povahy z roku 1697.
Pěchotní srub „Zahrada“ – velké obranné opevnění z roku 1938, plně vybavené, zpřístupněné.
Lze zde zakoupit „Pevnostní víno“. Zrekonstruovalo a provozuje Technické muzeum Brno s Klubem historického
vojenství Brno. (str. 37)
Kaplička sv. Anny – kaplička připomínající matku Panny Marie, svatou Annu, patronku Florencie, Insbrucku
a Neapole, jejíž uctívání dosáhlo vrcholu v 15. a 16. století.
Kostel sv. Wolfganga – unikátní gotický poutní kostel s románskou kaplí a léčivou studánkou v tajemné obci Hnanice.
Penzion Vinohrad – s restaurací a přilehlými penziony umístěnými v mystickém místě na náměstí okolo
kostela sv. Wolfganga v Hnanicích.

Z HAPPY STAR

Z
1.
2.
3.

1 km

km

Mariánský sloup 1
sousoší sv. Jana Nepomuckého 2

kroky

ochutnávkový
stánek

čistý čas
chůze
(hod.)

7

Doporučení:
Určeno i pro rodiny s dětmi a všem ubytovaným v penzionech a hotelích v Šatově a Hnanicích.

5

4 Malovaný sklep

Pohodová kratší procházka za historií a vínem

3
kostel
sv. Martina

„GENUS LOCI“ HNANIC A ŠATOVA

Trasa č. 1

Moravský sklípek

Znojmo

Trasa č. 1

morový
sloup

pěchotní srub
„ZAHRADA“

kostel
sv. Martina

Moravský sklípek

Romantická procházka milovníků přírodních scenérií, květeny, vinic a vína
Doporučení:
Příjemná procházka se spoustou dojmů. Nástup od hotelu Happy Star, Moravského sklípku, nebo ubytovaným
v některém zařízení v Hnanicích, Havraníkách nebo Šatově. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Hotel Happy Star – Hnanice,
po silnici směr Šatov – místní značení

0,00

0 000

0,0

Malovaný sklep Šatov – prohlídka

0,35

2 100

1,5

1,00

sklepní ulicí k Moravskému sklípku v Šatově – prohlídka,
degustace, občerstvení, staré odrůdy

0,45

2 833

1,9

1,00

po polní cestě směr Havraníky – sklepní ulice,
Havranická vyhlídka (bývalá vojenská hláska)

2,00

7 485

5,3

zpět na hlavní cestu do Znojma, u fotbalového hřiště okolo vinice
ke stánku na Staré vinice – prohlídka, degustace

2,45

9 935

7,0

0,30

zpět do Hnanic přes vřesoviště po modré,
Hnanice, Hotel Happy Star – konec trasy, občerstvení, koupání

3,40

13 876

9,7

1,00

Trasa č. 2

Z
1.
2.
3.
4.
5.

9

8

6.
7.
8.

Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Mariánský sloup v Šatově – barokní památka z roku 1712.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého – ikonograﬁcky mimořádně bohatá sochařská práce.
Kostel sv. Martina – na původním gotickém kostele ze 13. století, z něhož se dochovala spodní část věže, stojí barokní
stavba z roku 1656. Zajímavá fara u kostela se připomíná již v roce 1220.
Malovaný sklep – evropský unikát – lidový malíř maloval obrazy přímo na stěny pískovcového sklepa.
Pravidelné prohlídky s ochutnávkou vín. (str. 36)
Havranická vyhlídka, bývalá vodárna (hláska) – místo, kde dříve stávalo pozorovací stanoviště bývalé
Pohraniční stráže, překrásná vyhlídka na všechny strany.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
Vyhlídka do okolí
Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.

Vysvětlivky použitých symbolů:
4. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
0 km

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Trasy Klubu českých turistů

9.

TRASA č. 2

doporučená
doba zdržení
(hod.)

Zajímavosti trasy:

1 km

Z

sousoší sv. Jana Nepomuckého

Mariánský sloup 1

HAPPY STAR

7

ZA VINICEMI NA OKRAJI
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

obtížnost: lehká trasa
charakter trasy: asfaltové cesty, polní cesty, vřesoviště

2

ochutnávkový
stánek

3

6

5

4 Malovaný sklep

Znojmo

Trasa č. 2

9/10

1,30

2 840

2,0

0,30

Moravský sklípek Šatov, vinice starých odrůd, privátní boxy
– prohlídka, degustace

2,00

4 174

2,9

1,00

Malovaný sklep Šatov – prohlídka

2,15

4 911

3,4

1,00

směr Hnanice na znojemskou cestu

3,15

8 379

5,8

po ní zpátky na nádraží Šatov – konec trasy

4,30

12 385

8,7

Zajímavosti trasy:

12.

Vysvětlivky použitých symbolů:
4. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
11/12

9 HAPPY STAR

12

7.
8.
9.
10.
11.

10
11

6.

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

5.

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

3.
4.

Trasy Klubu českých turistů

2.

Nádraží Šatov – historické nádraží na trati Znojmo – Šatov – Vídeň
Viniční trať Peklo – viniční trať ve tvaru sedla, kde jsou hrozny vystaveny žáru doslova jako v pekle.
Název může být odvozen i od nedalekého Šibeničního vrchu, kde od roku 1497 stávala šibenice, která podle kroniky
patřila pouze šatovským a jejích dětem – „Das Galten gehört uns unzerem Kindern.“
Pěchotní srub Zahrada – velké obranné opevnění z roku 1938, plně vybavené, zpřístupněné, pravidelně
otevřené. Lze zde zakoupit „Pevnostní víno“. Zrekonstruovalo a provozuje Technické muzeum Brno s Klubem
historického vojenství Brno. (str. 37)
Morový sloup v Šatově – památka kulturně historické povahy z roku 1697.
Moravský sklípek – s restaurací, terasou, vinařskou stodolou a vinicí starých odrůd a labyrintem podzemních
sklepení s privátními boxy na víno. Vynikající kuchyně a vína. (str. 37)
Malovaný sklep – evropský unikát – lidový malíř maloval obrazy přímo na stěny pískovcového sklepa.
Pravidelné prohlídky s ochutnávkou vín. (str. 36)
Kostel sv. Martina – na původním gotickém kostele ze 13. století, z něhož se dochovala spodní část věže, stojí barokní
stavba z roku 1656. Zajímavá fara u kostela se připomíná již v roce 1220.
Mariánský sloup v Šatově – barokní památka z roku 1712.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Šatově – ikonograﬁcky mimořádně bohatá sochařská práce.
Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Kostel sv. Wolfganga – unikátní gotický poutní kostel s románskou kaplí a léčivou studánkou v tajemné obci Hnanice.
Penzion Vinohrad – s restaurací a přilehlými penziony umístěnými v mystickém místě okolo kostela sv. Wolfganga
v Hnanicích.
Kaplička sv. Anny – kaplička připomínající matku Panny Marie, svatou Annu, patronku Florencie, Insbrucku a Neapole,
jejíž uctívání dosáhlo vrcholu v 15. a 16. století.

TRASA č. 3

Z
1.

1 km

podél kolejí směr Unterretzbach, Retz – Viniční trať Peklo,
dále po Gottwaldově cestě k pěchotnímu srubu Zahrada

0 km

0,0

1

0 000

část trasy vedoucí
po bývalé
„železné oponě“

0,00

bývalá
keramika

začátek trasy – nádraží Šatov

pěchotní srub
„ZAHRADA“

doporučená
doba zdržení
(hod.)

6

km

Mariánský sloup
8
7
sousoší sv. Jana
Nepomuckého

kroky

obtížnost: lehká trasa
charakter trasy: asfaltové a polní cesty

ochutnávkový
stánek

čistý čas
chůze
(hod)

Trasa č. 3

5 Malovaný sklep

Doporučení:
Pro ty, kteří chtějí přijet vlakem ať už z České republiky nebo z Rakouska a prožít ochutnávku znojemských vín,
gastronomii a příjemnou procházku. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

2

Romantika vesnice ve vinařském pohraničí na bývalé „želené oponě“
Historie, romantika, přírodní scenérie s vinicemi a vínem

4 Moravský sklípek
kostel
3 morový
sv. Martina
sloup

Znojmo

VLAKEM ZA VÍNEM

NÁDRAŽÍ
ŠATOV

Z VLAKOVÉ

Trasa č. 3

NÁDRAŽÍ
ŠATOV

Z VLAKOVÉ

Trasa č. 4

DUŠEVNÍ POHODA
Doporučení:
Pro ty pohodáře, kteří chtějí spojit nádherné výhledy na českou a rakouskou vinorodou stranu s mystickými
místy a pohodovou trasou, kde nepotkáte příliš mnoho lidí ani restaurací. Lze nastoupit kdekoliv, ať už přijedete
autem nebo vlakem.

1

Znojmo

bývalá
keramika

aneb mystickou cestou po česko-rakouské hranici – železné oponě

čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – nádraží Šatov

0,00

0 000

0,0

podél kolejí směr Unterretzbach, Retz – viniční trať Peklo

0,30

po mezinárodní cestě směr Hnanice,
mezinárodní přechod a dále ke Svatému kameni

1,30

2 833

1,9

po žluté směr Hnanice na znojemskou cestu
a zpět na nádraží Šatov – konec trasy

3,30

13 748

9,6

Trasa č. 4
obtížnost: lehká trasa
charakter trasy: asfaltové cesty, polní cesty

Zajímavosti trasy:

2

HAPPY STAR

Z
1.

2.

část trasy vedoucí
po bývalé
„železné oponě“

4.

5.

Vysvětlivky použitých symbolů:

3

více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
0 km

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Trasy Klubu českých turistů

TRASA č. 4

4

1 km

5

3.

Nádraží Šatov – historické nádraží na trati Znojmo – Šatov – Vídeň
Viniční trať Peklo – viniční trať ve tvaru sedla, kde jsou hrozny vystaveny žáru doslova jako v pekle.
Název může být odvozen i od nedalekého Šibeničního vrchu, kde od roku 1497 stávala šibenice, která podle kroniky
patřila pouze šatovským a jejích dětem – „Das Galten gehört uns unzerem Kindern.“
Kaplička sv. Barbory – na samé hranici s Rakouskem blízko Urlaubsmarter stojí kaplička sv. Barbory, patronky
horníků, zedníků, kovářů a dělostřelců. Barbora žila během 3. století v Turecku a vlastní otec ji sťal mečem za to,
že přijala křesťanskou víru.
Heiliger Stein – Svatý kámen – prastaré kultovní místo se silnými geomantickými zónami, které jsou zde vyznačeny
a s nádhernou vyhlídkou na českou stranu a rakouské vinice.
Viniční trať Knížecí vrch – vinici se severní orientací najdete přímo na hranicích s Rakouskem. Je osázena převážně
odrůdou Sauvignon, které se zde mimořádně daří. Vinice je vpravdě „Knížecí viniční tratí“ nejen svým názvem,
ale i kvalitou vín.
Viniční trať U Chlupa – vinice ležící v bývalem hraničním pásmu u Hnanic, kde byl v září 1938 zastřelen příslušníky
„Freikorpsu“ poručík Otmar Chlup, na jehož počest zde stojí i pomník. Na vinici jsou vysázeny aromatické bílé odrůdy:
Tramín červený, Muškát moravský a Irsai Oliver.

13/14

NÁDRAŽÍ
ŠATOV

Z VLAKOVÉ

2

kroky

km

začátek trasy – nádraží Šatov

0,00

0 000

0,0

po hlavní cestě okolo bývalé keramičky, vinařská ﬁrma Znovín –
info, bývalá vojenská rota PS, pěchotní srub Zahrada – prohlídka

0,20

1 036

0,7

0,30

Moravský sklípek Šatov – prohlídka, degustace

0,50

2 370

1,6

1,00

Malovaný sklep Šatov – prohlídka

1,10

3 112

2,1

1,00

po hlavní cestě směr Hnanice okolo hotelu Happy Star, dál
kolem bývalé roty směr Horecký kopec po žluté – Svatý kámen

3,10

9 997

7,0

po cestě směr Šatov – nádraží (přes viniční trať Peklo) – konec
trasy

4,45

16 874

11,8

1

obtížnost: lehká trasa, charakter trasy: asfaltové cesty, polní cesty

19

Nepomuckého

Z
1.
2.
3.
4.
5.

část trasy vedoucí
po bývalé
„železné oponě“

18

14

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1 km

15.
16.

18.
19.

17

20.

Nádraží Šatov – historické nádraží na trati Znojmo – Šatov – Vídeň
Keramička v Šatově – bývalá – vyhlášenou dlažbu z šatovské keramiky najdete ve městech po celé ČR i v zahraničí.
Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově – hlavní středisko společnosti – sklepy, lahvovna, odbyt, administrativa. (str. 52)
Vojenská rota pohraniční stráže – bývalá
Bývalá cihelna – pozůstatek bývalé cihelny Griebler. Původně zde stávalo více staveb a vysoký komín.
Pěchotní srub Zahrada – velké obranné opevnění z roku 1938, plně vybavené, zpřístupněné, pravidelně
otevřené. Lze zde zakoupit „Pevnostní víno“. Zrekonstruovalo a provozuje Technické muzeum Brno s Klubem
historického vojenství Brno. (str. 37)
Morový sloup v Šatově – památka kulturně historické povahy z roku 1697.
Moravský sklípek – s restaurací, terasou, vinařskou stodolou a vinicí starých odrůd a labyrintem podzemních
sklepení s privátními boxy na víno. Vynikající kuchyně a vína. (str. 37)
Malovaný sklep – evropský unikát – lidový malíř maloval obrazy přímo na stěny pískovcového sklepa.
Pravidelné prohlídky s ochutnávkou vín. (str. 36)
Kostel sv. Martina – na původním gotickém kostele ze 13. století, z něhož se dochovala spodní část věže, stojí barokní
stavba z roku 1656. Zajímavá fara u kostela se připomíná již v roce 1220.
Mariánský sloup v Šatově – barokní památka z roku 1712.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Šatově – ikonograﬁcky mimořádně bohatá sochařská práce.
Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.
Kaplička sv. Václava – poklona je zasvěcena sv. Václavovi a symbolizuje svobodu, suverenitu státu a českého národa.
Je umístěna na nejkrásnějším místem nad Hnanicemi s výhledem na kostel sv. Wolfganga.
Kaplička sv. Vojtěcha – poklona je zasvěcena sv. Vojtěchovi, jednomu z nejvýznamnějších postav českých dějin,
který žil v 10. století a pocházel ze slavného rodu Slavníkovců.
Kaplička sv. Huberta – poklona je zasvěcena patronovi lesníků a myslivců, ale také řezníků, kožešníků, slévačů
i matematiků. Dle legendy v 8. století na Velký pátek při lovu sv. Hubert spatřil jelena se zářícími parohy ve tvaru kříže.
Heiliger Stein – Svatý kámen – prastaré kultovní místo se silnými geomantickými zónami, které jsou zde vyznačeny
a s nádhernou vyhlídkou na českou stranu a rakouské vinice.
Bývalý hraniční přechod Hnanice
Kaplička sv. Barbory – na hranici s Rakouskem blízko Urlaubsmarter stojí kaplička patronky horníků, zedníků, kovářů
a dělostřelců. Barbora žila během 3. století v Turecku a vlastní otec ji sťal mečem za to, že přijala křesťanskou víru.
Viniční trať Peklo – viniční trať ve tvaru sedla, kde jsou hrozny vystaveny žáru doslova jako v pekle.
Název může být odvozen i od nedalekého Šibeničního vrchu, kde od roku 1497 stávala šibenice.

Vysvětlivky použitých symbolů:

0 km

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Trasy Klubu českých turistů

17.

TRASA č. 6

doporuč.doba
zdržení (hod.)

čistý čas
chůze (hod)

Trasa č. 6

20

pěchotní srub
„ZAHRADA“

5

Doporučení: Všem, kteří chtějí absolvovat příjemnou procházku téměř z poloviny přímo po česko-rakouské
hranici a spojit romantiku i tajemno s nostalgií v zajímavé přírodní scenérii vinic a starobylých pohraničních vesnic.
Doporučujeme přijet ať už z české strany nebo rakouské i vlakem z Vídně do Šatova. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

bývalá
keramika

3

4

morový
sloup

6
kostel
sv. Martina

7

Moravský sklípek

11
10 9
sousoší sv. Jana

Mariánský sloup

Po hranicích železné opony aneb rakousko-české pohraničí dnes – hranice, vojenské opevnění,
Malovaný sklep, Heiliger Stein, vinice, pomníky, kapličky, pohraniční vesnice z české strany

6.
7.

16

15

PARADOXY „ŽELEZNÉ OPONY“ viz. str. 52

Zajímavosti trasy:

13

12 HAPPY STAR

8 Malovaný sklep

Kostel
sv. Martina

Znojmo

Trasa č. 6

2. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
17/18

0 000

0,0

bývalá vojenská rota PS, k pěchotnímu srubu Zahrada – prohlídka

0,20

1 036

0,7

0,30

Moravský sklípek Šatov – prohlídka, degustace

0,50

2 370

1,6

1,00

1,10

3 112

2,1

1,00

po polní cestě – souběžná s hlavním směrem Havraníky, vyhlídka
(hláska), dále k fotbalovému hřišti na viniční trať Staré vinice,
stánek – ochutnávka

1,55

5 536

3,9

0,30

zpět do Hnanic přes vřestoviště (po modré) na znojemskou cestu
zpět k nádraží Šatov – konec trasy

4,30

15 193

10,6

9

8

Malovaný sklep Šatov – prohlídka – vše po místním značení

4
3

0,00

pěchotní srub
„ZAHRADA“

začátek trasy – nádraží Šatov, po hlavní cestě okolo
bývalé keramičky, Znovín Znojmo, a.s., info centrum

obtížnost: lehká trasa
charakter trasy: asfaltové a polní cesty, vřesoviště

doporučená
doba zdržení
(hod.)

5

km

6

kroky

7 Malovaný sklep

čistý čas
chůze
(hod)

Trasa č. 7

Moravský sklípek

Doporučení:
Všem milovníkům vycházek, kteří mohou přicestovat novým vlakovým spojením mezi Znojmem a Vídní.

1

2

Historie, romantika a přírodní scenérie s vinicemi a vínem

bývalá
keramika

ROMANTIKA VESNICE VE VINAŘSKÉM
POHRANIČÍ NA BÝVALÉ „ŽELEZNÉ OPONĚ“ viz. str. 52

VLAKOVÉ
Z
NÁDRAŽÍ
ŠATOV

Znojmo

Trasa č. 7

Vysvětlivky použitých symbolů:
2. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
19/20

1 km
0 km

14.
15.

15

12.
13.

13
14

11.

11

10.

10

8.
9.

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

7.

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

6.

Trasy Klubu českých turistů

5.

Nádraží Šatov – historické nádraží na trati Znojmo – Šatov – Vídeň.
Keramička v Šatově – bývalá – vyhlášenou dlažbu z šatovské keramiky najdete ve městech po celé ČR i v zahraničí.
Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově – hlavní středisko společnosti – sklepy, lahvovna, odbyt, administrativa. (str. 52)
Vojenská rota pohraniční stráže – bývalá
Bývalá cihelna – uměle vzniklé údolí a uprostřed stavba – pozůstatek bývalé cihelny Griebler, která vyráběla
klasické cihly. Původně zde stávalo více staveb a vysoký komín. Šatovské cihly, stejně jako dlaždice a šatovské kostky
z nedaleké keramičky, byly vyhlášené. Doposud slouží nejen v obci Šatov, ale po celé České republice!
Pěchotní srub Zahrada – velké obranné opevnění z roku 1938, plně vybavené, zpřístupněné, pravidelně
otevřené. Zrekonstruovalo a provozuje Technické muzeum Brno s Klubem historického vojenství Brno. (str. 37)
Moravský sklípek – s restaurací, terasou, vinařskou stodolou a vinicí starých odrůd a labyrintem podzemních
sklepení s privátními boxy na víno. Vynikající kuchyně a vína. (str. 37)
Malovaný sklep – evropský unikát – lidový malíř maloval obrazy přímo na stěny pískovcového sklepa.
Pravidelné prohlídky s ochutnávkou vín. (str. 36)
Vyhlídka do okolí
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.
Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích – unikátní gotický poutní kostel s románskou kaplí a léčivou studánkou
v tajemné obci Hnanice.
Penzion Vinohrad – s restaurací a přilehlými penziony umístěnými v mystickém místě okolo kostela sv. Wolfganga.
Kaplička sv. Anny – kaplička připomínající matku Panny Marie, svatou Annu, patronku Florencie, Insbrucku
a Neapole, jejíž uctívání dosáhlo vrcholu v 15. a 16. století.

TRASA č. 7

Z
1.
2.
3.
4.

12 HAPPY STAR

Zajímavosti trasy:

TRASA č. 9

Trasa č. 9

Znojmo

Trasy Klubu českých turistů

SEALSFIELDŮV KÁMEN A HAVRANICKÉ
VŘESOVIŠTĚ

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Okrajem Národního parku Podyjí na úchvatnou vyhlídku ze Sealsﬁeldova kamene

5

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

Doporučení:
Všem, kteří chtějí zažít fascinující rozmanitost přírodních scenérií a vinic na východním okraji Národního parku
Podyjí. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Hotel Happy Star, Hnanice

0,00

0 000

0,0

kolem čerpací stanice, bývalý Gruberův mlýn,
po žluté – Sealsﬁeldův kámen

1,45

9 240

6,5

Popice za hostincem (po zelené)

2,10

11 942

8,4

Havraníky, viniční trať Staré vinice – stánek degustace
(po červené)

2,30

13 459

9,4

Hotel Happy Star, Hnanice, po modré – konec trasy

3,15

17 400

12,2

Trasa č. 9
obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: asfaltové, polní a lesní cesty, vřesoviště, kamenité cesty

doporučená
doba zdržení
(hod.)

0,30

4
6

Zajímavosti trasy:
Z Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
1. Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.
2. Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
3. Devět mlýnů – Papírna – zachovalý splav posledního z šesti mlýnů, které byly na řece Dyji postaveny.
Na místě posledního byla později papírna a v její blízkosti byl postaven nyní zbořený mlýn a hotel Gruber.
4. Kamenné moře – velmi zajímavé rozsáhlé svažité plochy balvanů, vzniklé zvětráváním skalního Dyjského masivu.
5. Sealsﬁeldův kámen – monumentální skalní stěna s vyhlídkou na údolí Dyje v Národním parku Podyjí, oblíbené místo
spisovatele Charlese Sealsﬁelda, rodáka z nedalekých Popic.
6. Kaplička Popice – kaple s posezením.
7. Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka.
8. Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami, ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
9. Vyhlídka do okolí

7
3

8

9
2
bývalá
„rota“

Vysvětlivky použitých symbolů:
8. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
23/24

1
0 km

Z

HAPPY STAR

1 km

TRASA č. 10

Trasa č. 10

8

Trasy Klubu českých turistů
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

SEALSFIELDŮV KÁMEN – LOUCKÝ KLÁŠTER

2

Fascinující údolí řeky Dyje, lesy, stepi a vinice

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

Doporučení:
Všem, kteří chtějí spojit historii Louckého kláštera ve Znojmě s překrásnými panoramaty údolí řeky Dyje,
vinicemi, havranickým vřesovištěm a lesy v Národním parku Podyjí.

3

LOUCKÝ
KLÁŠTER

4

Z

1

čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Loucký klášter Znojmo

0,00

0 000

0,0

podél řeky Dyje ke znojemské přehradě, dřevěný most

0,45

3 857

2,7

po červené – Kraví hora, Konice, Popice, Havraníky – Staré vinice
– stánek – degustace

2,36

10 424

7,3

dále po zelené – Havranické vřesoviště na Sealsﬁeldův kámen

3,30

15 507

10,9

po žluté – znojemská přehrada – Loucký klášter – konec trasy

6,00

27 463

19,2

Trasa č. 10
obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: asfaltové, polní a lesní cesty, vřesoviště, kamenité cesty

doporučená
doba zdržení
(hod.)

0,30

1,00

7
Zajímavosti trasy:
Z 1. Loucký klášter – monumentální dílo obrovského kláštera založeného roku 1190 a zrušeného v roce 1784
Josefem II. Prohlídky, ochutnávky vín, prodej vín, turistický vláček, komfortní koupaliště. (str. 35)
2.
Restaurace U Obří hlavy – příjemné posezení v country stylové restauraci na břehu řeky Dyje.
3.
Kraví hora – zalesněný hřbet spojující Znojmo s Konicemi. Od Znojma nádherné vyhlídky a zajímavé rostlinstvo.
Směrem ke Konicím viniční trať Kraví hora.
4.
Vrbkův kámen – pamětní deska v nádherné scenérii a vyhlídek na nejvyšším vrcholku Kraví hory. Byla postavená na
památku velkého milovníka historie Znojma.
5.
Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka.
6.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
7.
Sealsﬁeldův kámen – monumentální skalní stěna s vyhlídkou na údolí Dyje v Národním parku Podyjí, oblíbené místo
spisovatele Charlese Sealsﬁelda, rodáka z nedalekých Popic.
8.
Znojemská přehrada – postavená v roce 1963. Plní funkci zásobárny pitné vody pro město Znojmo a také vyrovnává
nepravidelné odtoky z Vranovské přehrady. Na levém břehu je Eliášova skála s pověstmi opředenou kapličkou.

5

Vysvětlivky použitých symbolů:

6
0 km

1 km

1. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
25/26

TRASA č. 11

Trasa č. 11

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Fascinující údolí řeky Dyje, lesy, stepi i vinice
Doporučení: Všem, kteří chtějí zhlédnout úchvatné scenérie údolí řeky Dyje v Národním parku Podyjí, „Genus
Loci“, vinice Šobes i harvranického vřesoviště. Trasa je vhodná pro vyspělejší milovníky walkingu, kteří chtějí
mít během jednoho dne zážitky, jež je možné zažít jen v úchvatných scenériích pod Znojmem.
čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Hotel Happy Star, Hnanice

0,00

0 000

0,0

u kapličky sv. Wolfganga směr Havraníky, viniční trať Staré vinice
– stánek (po modré)

0,45

3 941

2,8

Popice (po červené)

1,10

5 000

3,5

Konice – Kraví hora (po červené), dřevěný most pod přehradou

2,30

10 050

7,0

po žluté na Sealsﬁeldův kámen

4,15

18 149

12,7

dále po žluté na první lávku (cesta Jaroslava Krejčího),
viniční trať Šobes – stánek – degustace

6,00

27 050

18,9

zpět Hotel Happy Star, Hnanice – konec trasy

7,00

30 470

21,3

obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: asfaltové, polní a lesní cesty, vřesoviště, kamenité úseky

8

Trasy Klubu českých turistů

SV. WOLFGANG – VLČÍ POCHOD

Trasa č. 11

9

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

7

doporučená
doba zdržení
(hod.)

6

0,30

10
1,00

Zajímavosti trasy:
Z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.
Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka.
Kaplička Popice – kaple s posezením.
Vrbkův kámen – pamětní deska v nádherné scenérii a vyhlídek na nejvyšším vrcholku Kraví hory. Byla postavená na
památku velkého milovníka historie Znojma.
Kraví hora – zalesněný hřbet spojující Znojmo s Konicemi. Od Znojma nádherné vyhlídky a zajímavé rostlinstvo.
Směrem ke Konicím viniční trať Kraví hora.
Restaurace U Obří hlavy – příjemné posezení v country stylové restauraci na břehu řeky Dyje.
Znojemská přehrada – postavená v roce 1963. Plní funkci zásobárny pitné vody pro město Znojmo a také vyrovnává
nepravidelné odtoky z Vranovské přehrady. Na levém břehu je Eliášova skála s pověstmi opředenou kapličkou.
Sealsﬁeldův kámen – monumentální skalní stěna s vyhlídkou na údolí Dyje v Národním parku Podyjí, oblíbené místo
spisovatele Charlese Sealsﬁelda, rodáka z nedalekých Popic.
Kamenné moře – velmi zajímavé rozsáhlé svažité plochy balvanů vzniklé zvětráváním skalních masívů.
Devět mlýnů – Papírna – zachovalý splav posledního z šesti mlýnů, které byly na řece Dyji postaveny.
Na místě posledního byla později papírna a v její blízkosti postaven nyní zbořený hotel Gruber.
Visutý most – první lávka – jedna ze tří přes Dyji. V roce 2002 ji strhla velká voda a o rok později byla obnovena.
Vinice Šobes – historická vinice na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje v Národním parku Podyjí.
Jedna z nejkrásnějších a dle záznamů i v současnosti jedna z nejlepších evropských viničních tratí. (str. 38)
Kaplička sv. Huberta – poklona je zasvěcena patronovi lesníků a myslivců, ale také řezníků, kožešníků, slévačů
i matematiků. Dle legendy v 8. století na Velký pátek při lovu sv. Hubert spatřil jelena se zářícími parohy ve tvaru kříže.
Kaplička sv. Vojtěcha – poklona je zasvěcena sv. Vojtěchovi, jednomu z nejvýznamnějších postav českých dějin,
který žil v 10. století a pocházel ze slavného rodu Slavníkovců.
Kaplička sv. Václava – Poklona je zasvěcena sv. Václavovi a symbolizuje svobodu, suverenitu státu a českého národa.
Je umístěna na nejkrásnějším místem nad Hnanicemi s výhledem na kostel sv. Wolfganga.

11
5
3
14
13
bývalá
„rota“

Vysvětlivky použitých symbolů:
3. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
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TRASA č. 12
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Trasa č. 12

Trasy Klubu českých turistů

ÚDOLÍM ŘEKY DYJE

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Cestou od Louckého kláštera ve Znojmě na unikátní vinici Šobes

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

LOUCKÝ
KLÁŠTER

13
12

Doporučení:
Všem, kteří chtějí spojit historii Louckého kláštera ve Znojmě s překrásnými panoramaty údolí řeky Dyje,
vinicemi, havranickým vřesovištěm a lesy v Národním parku Podyjí.

čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Loucký klášter, Znojmo

0,00

0 000

0,0

podél řeky Dyje ke znojemské přehradě, dřevěný most

0,45

3 857

2,7

po žluté na Sealsﬁeldův kámen

2,30

11 956

8,4

dále po žluté na první lávku – viniční trať Šobes – stánek
(cesta Jaroslava Krejčího)

4,15

20 857

14,6

0,30

zpět – bývalý Gruberův mlýn, čerpací stanice, po modré do
Havraníků, stánek viniční tratě Havraníky

5,30

27 597

19,3

0,30

po červené - Popice

6,00

27 597

19,3

Konice – Kraví hora – dřevěný most (pod přehradou)

7,20

33 706

23,6

Loucký klášter, Znojmo – konec trasy

8,00

37 563

26,3

Trasa č. 12
obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: asfaltové, polní a lesní cesty, vřesoviště, kamenité úseky

Z1
4

doporučená
doba zdržení
(hod.)

1,00

Zajímavosti trasy:
Z 1. Loucký klášter – monumentální dílo obrovského kláštera založeného roku 1190 a zrušeného v roce 1784
Josefem II. Prohlídky, ochutnávky vín, prodej vín, turistický vláček, komfortní koupaliště. (str. 35)
2.
Dřevěný most (pod přehradou) – ženijní most, důležitá spojnice pro turisty mezi Znojmem a Kraví horou.
3.
Znojemská přehrada – postavená v roce 1963. Plní funkci zásobárny pitné vody pro město Znojmo a také vyrovnává
nepravidelné odtoky z Vranovské přehrady. Na levém břehu je Eliášova skála s pověstmi opředenou kapličkou.
4.
Sealsﬁeldův kámen – monumentální skalní stěna s vyhlídkou na údolí Dyje v Národním parku Podyjí, oblíbené místo
spisovatele Charlese Sealsﬁelda, rodáka z nedalekých Popic.
5.
Kamenné moře – velmi zajímavé rozsáhlé svažité plochy balvanů vzniklé zvětráváním skalních masívů.
6.
Devět mlýnů – Papírna – zachovalý splav posledního z šesti mlýnů, které byly na řece Dyji postaveny.
Na místě posledního byla později papírna a v její blízkosti postaven nyní zbořený hotel Gruber.
7.
Visutý most, takzvaná první lávka – jedna ze tří přes řeku Dyji. V roce 2002 ji strhla velká voda a o rok později byla
obnovena.
8.
Vinice Šobes – historická vinice na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje v Národním parku Podyjí.
Jedna z nejkrásnějších a dle záznamů i v současnosti jedna z nejlepších evropských viničních tratí. (str. 38)
9.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami s ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
10. Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka
11. Kaplička Popice – kaple s posezením.
12. Vrbkův kámen – pamětní deska v nádherné scenérii a vyhlídek na nejvyšším vrcholku Kraví hory. Byla postavená na
památku velkého milovníka historie Znojma.
13. Kraví hora – zalesněný hřbet spojující Znojmo s Konicemi. Od Znojma nádherné vyhlídky a zajímavé rostlinstvo.
Směrem ke Konicím viniční trať Kraví hora.
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Vysvětlivky použitých symbolů:
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1. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
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9
TRASA č. 13

Trasa č. 13

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Větší okruh Národním parkem Podyjí přes Šobes, Znojmo a Havraníky
Doporučení:
Milovníkům scenérií uvnitř Národního parku Podyjí, vyhlídek, historie Znojma, Šobesu i přilehlých vesnic.
čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Hotel Happy Star, Hnanice

0,00

0 000

0,0

Hotel Happy Star, Hnanice – po žluté, viniční trať Šobes – stánek

0,30

3 420

2,4

rozcestí U Milíře – po červené

1,25

8 243

5,8

Nivky – Andělský mlýn – po žluté

2,45

16 077

11,2

Králův stolec – po zelené

3,10

18 073

12,6

obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: první část po asfaltových cestách, dále lesní cesty, vřesoviště

11

7

Trasy Klubu českých turistů

ZA KRÁSAMI NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

Trasa č. 13

10

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

doporučená
doba zdržení
(hod.)

12

8

13

0,30

pod přehradou Znojmo – restaurace U Obří hlavy

5,00

25 733

18,0

Kraví hora – Konice – Popice – po červené

6,20

30 783

21,5

1,00

Havraníky – Staré vinice – stánek

6,45

31 842

22,3

0,30

Hotel Happy Star, Hnanice – konec trasy

7,30

35 783

25,0

1,00

6

Zajímavosti trasy:
Z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.
Kaplička sv. Vojtěcha – poklona je zasvěcena sv. Vojtěchovi, jednomu z nejvýznamnějších postav českých dějin,
který žil v 10. století a pocházel ze slavného rodu Slavníkovců.
Kaplička sv. Huberta – poklona je zasvěcena patronovi lesníků a myslivců, ale také řezníků, kožešníků, slévačů
i matematiků. Dle legendy v 8. století na Velký pátek při lovu sv. Hubert spatřil jelena se zářícími parohy ve tvaru kříže.
Visutý most, první lávka – jedna ze tří přes řeku Dyji. V roce 2002 ji strhla velká voda a o rok později byla obnovena.
Vinice Šobes – historická vinice na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje v Národním parku Podyjí.
Jedna z nejkrásnějších a dle záznamů i v současnosti jedna z nejlepších evropských viničních tratí. (str. 38)
Rozcestí u Milíře – významná křižovatka turistických tras Národním parkem Podyjí.
Andělský mlýn – poslední dochovaný mlýn na území Národního Parku Podyjí – zajímavá renesanční stavba z 16. století
se sgraﬁtovou výzdobou a barokní úpravou.
Králův stolec – nádherná vyhlídka nad hladinou Znojemské přehrady, odkud roku 1683 polský král sledoval pochod
vojsk na pomoc Turky obležené Vídni.
Hradiště – velmi staré velkomoravské výšinné hradiště s mimořádnými archeologickými nálezy z poslední doby.
Úchvatné výhledy na Znojmo, „Genus Loci“ místa i kláštera sv. Hippolyta.
Znojemská přehrada – postavená v roce 1963. Plní funkci zásobárny pitné vody pro město Znojmo a také vyrovnává
nepravidelné odtoky z Vranovské přehrady. Na levém břehu je Eliášova skála s pověstmi opředenou kapličkou.
Restaurace U Obří hlavy – příjemné posezení v country stylové restauraci na břehu řeky Dyje.
Kraví hora – zalesněný hřbet spojující Znojmo s Konicemi. Od Znojma nádherné vyhlídky a zajímavé rostlinstvo.
Směrem ke Konicím viniční trať Kraví hora.
Vrbkův kámen – pamětní deska v nádherné scenérii a vyhlídek na nejvyšším vrcholku Kraví hory.
Byla postavená na památku velkého milovníka historie Znojma.
Kaplička Popice – kaple s posezením.
Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.

Vysvětlivky použitých symbolů:
5. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
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TRASA č. 14

Trasa č. 14

15

Trasy Klubu českých turistů
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

16

KRÁLOVSKÁ – KRÁLŮV STOLEC – LOUCKÝ KLÁŠTER

17

Velký okruh scenériemi Národního parku Podyjí mezi Znojmem a Šobesem

13

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

Doporučení:
Všem milovníkům delších vycházek, kteří chtějí v jednom dnu udělat mnoho pro zdraví při delší vycházce
úchvatnou lesnatou i stepní krajinou Národního parku Podyjí, vinice Šobes, údolí řeky Dyje, vinice a dobré víno.
čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Loucký klášter, Znojmo

0,00

0 000

0,0

podél řeky Dyje ke znojemské přehradě, dřevěný most

0,45

3 857

2,7

Kraví hora – Konice – Popice – po červené

2,05

8 907

6,2

Havraníky – Staré vinice – stánek

2,30

9 966

7,0

0,30

Hnanice, čerpací stanice – bývalý Gruberův mlýn, viniční trať
Šobes – stánek – po červené

3,45

16 706

11,6

1,00

rozcestí U Milíře – po červené

4,40

21 529

15,0

Nivky – Andělský mlýn – po žluté

6,00

29 363

20,5

Králův stolec – po zelené

6,25

31 359

22,0

pod přehradou Znojmo – restaurace U Obří hlavy

8,10

39 019

27,3

Loucký klášter – konec trasy

9,00

42 876

30,0

Trasa č. 14

2
3

14
4

LOUCKÝ
KLÁŠTER
Z

12

1

obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: asfaltové, polní a lesní cesty, vřesoviště, kamenité úseky

doporučená
doba zdržení
(hod.)

1,00

Zajímavosti trasy:
Z 1. Loucký klášter – monumentální dílo obrovského kláštera založeného roku 1190 a zrušeného v roce 1784
Josefem II. Prohlídky, ochutnávky vín, prodej vín, turistický vláček, komfortní koupaliště. (str. 35)
2.
Železniční most přes Dyji – byl postaven v roce 1871 na trati Praha-Vídeň podle projektu prof. J. Brika.
Je 220 m dlouhý a 48 m vysoký. V současné době po něm jezdí vlaky ze Znojma do Šatova a dále do rakouského Retzu.
3.
Kraví hora – zalesněný hřbet spojující Znojmo s Konicemi. Od Znojma nádherné vyhlídky a zajímavé rostlinstvo.
Směrem ke Konicím viniční trať Kraví hora.
4.
Vrbkův kámen – pamětní deska v nádherné scenérii a vyhlídek na nejvyšším vrcholku Kraví hory.
Byla postavená na památku velkého milovníka historie Znojma.
5.
Kaplička Popice – kaple s posezením.
6.
Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka.
7.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
8.
Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
9.
Visutý most – první lávka – jedna ze tří přes řeku Dyji. V roce 2002 ji strhla velká voda a o rok později byla obnovena.
10. Gruberova studánka – název podle majitele zbouraného hotelu. Již staří Keltové uctívali studánky, kde sídlilo
podzemní božstvo, Slované zas zde viděli víly, které krásným zpěvem volaly na hochy.
11. Vinice Šobes – historická vinice na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje v Národním parku Podyjí.
Jedna z nejkrásnějších a dle záznamů i v současnosti jedna z nejlepších evropských viničních tratí. (str. 38)
12. Rozcestí u Milíře – významná křižovatka turistických tras Národním parkem Podyjí.
13. Andělský mlýn – poslední dochovaný mlýn na území Národního Parku Podyjí – zajímavá renesanční stavba
z 16. století se sgraﬁtovou výzdobou a barokní úpravou.
14. Králův stolec – nádherná vyhlídka nad hladinou Znojemské přehrady, odkud roku 1683 polský král sledoval pochod
vojsk na pomoc Turky obležené Vídni.
15. Hradiště – velmi staré velkomoravské výšinné hradiště s mimořádnými archeologickými nálezy z poslední doby.
Úchvatné výhledy na Znojmo, „Genus Loci“ místa i kláštera sv. Hippolyta.
16. Znojemská přehrada – postavená v roce 1963. Plní funkci zásobárny pitné vody pro město Znojmo a také vyrovnává
nepravidelné odtoky z Vranovské přehrady. Na levém břehu je Eliášova skála s pověstmi opředenou kapličkou.
17. Restaurace U Obří hlavy – příjemné posezení v country stylové restauraci na břehu řeky Dyje.
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Vysvětlivky použitých symbolů:
0 km
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1. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
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