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Znojmo – Sealsfieldův kámen – koupaliště louka – Znovín Znojmo

Délka trasy: 17.4 km
Čas trasy: 01:08:54
Stoupání: 284 m
Klesání: 358 m

Minimální nadm. výška: 209 m
Maximální nadm. výška: 388 m
Počáteční nadm. výška: 293 m
Koncová nadm. výška: 219 m
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Cyklotrasa na známou vyhlídku 80 metrů nad kaňonem řeky Dyje patří k mírně náročným
a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Tak jak je navržena, dává možnost zvolit okruh jako méně
obtížný tím, že se vydá cyklista napřed Znojmem dolů k Dyji a po levém či pravém břehu řeky
do Sedlešovic a Nového Šaldorfa. Zde kolem Modrých sklepů po silnici, která za železničním
přejezdem odbočuje na Konice, čímž se vyhne obtížnému výjezdu na Kraví horu. Ten ho
naopak čeká, pokud zvolí trasu opačně, rovnou 13% stoupání na Kraví horu. Povrchem je
na trati půl napůl asfalt a neblátivá šotolina, s výjimkou 3 krátkých úseků v lese nad Konicemi.
Co do přírodní scenérie nabízí cesta k vyhlídce jednak vřesovištní porost na Kraví hoře
s vyhlídkou na historické Hradiště sv. Hypolita a Znojmo nad Tremperkem, lesní úsek
nad Konicemi, lesní úsek z Popic k vyhlídce Charlese Sealsfielda, Havranická vřesoviště
a konečně asfaltovou část dolního Znojma s Městským koupalištěm a Louckým klášterem
s rozlehlými vinnými sklepy a celoroční ochutnávkou v Znovín a.s. Pořadí těchto destinací
záleží právě na volbě směru trasy. Většina cyklocesty probíhá po Trase šesti měst, ságy a mýty,
na samotnou vyhlídku se pak odbočuje v Popicích na cyklotrasu 5001. Na vyhlídku, nebo z ní
je pak trasa navržena jedinečnými Havranickými vřesovišti, kde žije už právě jen tady, řada
druhů fauny i flóry z celé Střední Evropy. V Havraníkách, více než v Konicích a Popicích najde
zájemce občerstvení v místních restauracích a hospůdkách, je tu nad obcí i sezonní stánek
s ochutnávkou Znovínských vín. Z pahorku s kapličkou nad Havraníky lze za ideálního počasí
(zejména na podzim), spatřit mohutnou alpskou skupinu Rax z 2060m vysokou horou
Schneeberg. Samotná skalní vyhlídka Sealsfield je jedna z unikátních, ze kterých z nečekané
výšky hledí návštěvník strmě do kaňonu Dyje s malým meandrem pod Býčí skálou na protějším
břehu.
Celý prostor patří do ochranné zóny NP Podyjí, což předpokládá ohleduplné chování
návštěvníků k okolní zachovalé původní po místním rodákovi Karlu Antonínu Postlovi, takto
nejstaršímu z jedenácti děti sedláka a rychtáře Postla v domě č. 60 v Popicích. Milovník
přírody od malička sedával na svém kameni (s trochou fantazie předjímající knihu), který
najdete (s popisem) napravo od dnešní vyhlídky. Dobrodružná povaha zavedla tohoto muže
až do Ameriky, kde se nakonec stal jedním z neuznávanějším spisovatelů, pod pseudonymem
Charles Sealsfield. Jeho oblíbeným žánrem byly "indiánky", jejichž témata zpracoval s takovou
věrohodností, že se americká veřejnost nemohla po jeho smrti smířit s odhalením původu
slavného literáta. Zde je také nutné připomenout, že slavné "Mayovky" spatřily světlo světa
až o 50 let později. Tedy - opravdu zajímavý osud Karla Postla, který začínal svoji životní dráhu
jako student gymnazia ve Znojmě, kněz a později tajemník řádu Křížovníků s červenou
hvězdou.
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