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Znojmo – Šatov

Délka trasy: 32.9 km
Čas trasy: 01:54:00
Stoupání: 415 m
Klesání: 415 m

Minimální nadm. výška: 204 m
Maximální nadm. výška: 344 m
Počáteční nadm. výška: 293 m
Koncová nadm. výška: 293 m

Cyklotrasa Znojmo – Chvalovice - Šatov Znojmo je vedena převážně po asfaltových
cyklostezkách, málo frekventovaných silnicích III. třídy a ve svém závěru, na Kraví hoře
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před Znojmem, po lesní šotolinové cestě. Z hlediska náročnosti patří v tomto směru mezi
nenáročné cyklovýlety. Pokud jde o požadavek větší zkušenosti a upozornění na nebezpečné
úseky, je jím pouze na závěr sjezd z Kraví hory, který vyžaduje zvýšenou opatrnost a brzdy
v pořádku (dá se eventuálně pohodlně sejít). Trasa vychází - jako ostatní - z cyklostezky
na Komenského náměstí u kolonády, odkud přes Mariánské náměstí a ulici 17. listopadu vede
na lávku nad železničním nádražím. Až potud nutno dbát zvýšené opatrnosti, je tu
až do Dobšic střední městský dopravní provoz.
V Dobšicích vede "Znojemská 5007" na lávku přes řeku Dyji, kolem pozemků a pastvisek
koní, kde je i jejich půjčovna.
V Dobšicích vede "Znojemská 5007" na lávku přes řeku Dyji, kolem pozemků a pastvisek
koní, kde je i jejich půjčovna. V Nesachlebech vede trasa kolem Kaple na křižovatce (větší
opatrnost), mírně vzhůru na silnici k Načeraticím, kolem vinice "Načeratický kopec", kde
navazuje na cyklotrasu "Vinařským krajem". V této obci pak odbočuje trasa na křižovatce
doprava, na silnice, kde už je autoprovoz sporadický, po cyklotrase značené jako
5007 "Moravská vinařská". Po chvíli sjíždí mírně stezka do obce Vrbovec, která je proslulou
vinařskou destinací s vinicemi "Slunný vrch" a "Waldberg", "Vinná hora", "Šác" a řadou
pískovcových vinných sklepů, v nichž vyrábí víno malí vinaři i větší vinařské podniky, jako je
např. již zmíněné Vinařství Waldberg. Na konci Vrbovce na mostku přes potok doprava
a po ideální rovince přes Dyjákovičky (opět doprava) do Chvalovic po "Greenways PrahaWien" č. 48. Tady je nutno dbát zvýšené opatrnosti při přejezdu frekventované silnice ZnojmoWien. Ještě před jejím překročením, vlevo v parčíku je zřízeno muzeum pravěkých Dinosaurů,
atrakce nejen pro děti. Pro ty je pak po překročení frekventované silnice za obcí označené
velké dětské hřiště, s nepřebernou řadou atrakcí, jinde ne běžných. Poté vede tato trasa mezi
vinnými sklepy pod vinicí Dívčí hora a nedaleko za Chvalovice, vpravo v poli lze prohlédnout
velký pěchotní bunkr z 2. sv. války.
V Šatově přichází cyklotrasa k jednomu z největších a nejproslulejší vinařských závodů Znovín a.s. Znojmo, kde je možné předem domluvit exkurzi. Šatov je obklopen vinicemi Skalky,
U bunkru, Na vinici a Peklo. Je tu několik restaurací a penzionů, Moravský sklípek s ohromným
archivem nejznámějších osobností a Sklepní uličkou, kde produkují svá vína malovinaři
v hlubokých pískovcových chodbách, na nichž zanechaly své síly a um generace lidí. V Šatově
najdete také mohutný pěchotní bunkr s exkursemi a konečně i proslulý Malovaný sklep,
jednorukého válečného vysloužilce. Ze Šatova je pak možný návrat do Znojma jednak
poklidnou a romantickou cestou po Havranických vřesovištích, kde narazíte na stánek Znovínu
s možností degustace, po přejezdu Popic, Konic a zvlněné Kraví hory se nabídne překrásný
panoramatický výhled na nejstarší moravské město Znojmo.
Alternativní možností, jak se dostat ze Šatova do nedalekého Znojma je jízda po silnici
Znojmo-Retz, kde nelze minout poté známé Modré sklepy, kde je výběr vinařů opravdu
nepřeberný a štoly některých sklepů unikátní a mimořádně rozsáhlé. Potom přes Sedlešovice
už je cyklista téměř ve Znojmě, kde na Loucké ulici nalezne snadno vedle městského koupaliště
mohutnou dominantu Loucký klášter. Zde má své podzemní sklady, ale hlavně prodejnu vína
a sýru právě producent nejkvalitnějších moravských vín Znovín Znojmo a.s.
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