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.
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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:
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HAPPY STAR

Z
1.

2.

část trasy vedoucí
po bývalé
„železné oponě“

4.

5.

Vysvětlivky použitých symbolů:
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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.
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