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Cyklotrasy, včetně cyklotrasy  
Greenways Praha–Vídeň

JARNÍ PŘÍRODOU PŘES DVĚ LÁVKY NA ŠOBES
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Zajímavosti trasy:

Z  Hotel Happy Star
	 restaurace,	vinárna,	ubytování,	bazén,	fitness,	vynikající	služby.	

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
	 U	kapličky.	Trať	je	podle	této	kapličky	pojmenována.
				
3.  Visutý most – první lávka
	 	jedna	ze	tří	přes	řeku	Dyji.	V	roce	2002	ji	strhla	při	povodních	voda	a	o	rok	

později	byla	obnovena.

4.  Gruberova studánka
	 	název	podle	majitele	zbouraného	hotelu	Gruber,	který	stál	poblíž.	Již	staří	

Keltové	uctívali	studánky,	kde	sídlilo	podzemní	božstvo.	Slované	zde	zase	
viděli	víly,	které	krásným	zpěvem	volaly	na	hochy.	

5.  Druhá lávka
	 	druhý	ze	tří	mostů	postavený	vojsky	pohraniční	stráže	najdete	na	pěší	modré	

trase	z	Podmolí	na	Devět	mlýnů.	První	most	se	nachází	pod	Šobesem,	třetí	
pod	Vranovem	nad	Dyjí.

6.  Rozcestí vyhlídka Železné schody

7.  Vyhlídka Železné schody
	 	vyhlídka	nad	opuštěným	meandrem	řeky	Dyje	v	lokalitě	Devět	mlýnů.	
	 Název	připomíná	místo,	kde	železná	opona	protínala	kolmo	prudký	svah	
	 nad	Dyjí.	Pro	snazší	pohyb	vojáků	Pohraniční	stráže	zde	byly	vybudovány	
	 železné	schody,	které	byly	v	roce	1999	odstraněny.

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.	OCHUTNÁVKA VÍN 9.00–18.00 hod.

9.  Vinice Knížecí vrch
 OCHUTNÁVKA VÍN 9.00–16.00 hod.

Okruh vede z fotbalového hřiště naproti hotelu Happy Star v Hnanicích kolem první lávky přes řeku až k druhé lávce, do kopce na rozcestí 
vpravo a odtud k ochutnávkovému stánku na vinici Šobes. Trasa pokračuje směrem k první lávce přes řeku Dyji a dále stoupání po asfaltové 
silnici mírně vpravo a na horizontu rovně. V údolí viniční tratě Knížecí vrch bude připraveno další ochutnávkové místo. Dále pak rovně smě-
rem k silnici do Hnanic a zpět k hotelu Happy Star.

Doporučení:   všem kteří chtějí absolvovat příjemnou nenáročnou procházku. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Obtížnost:  středně náročná trasa
Charakter trasy:  asfaltové a polní cesty
Délka trasy:  cca 9 km, odhadovaný čas vycházky včetně zastávek cca 4 hod.

UPOZORNĚNÍ:  Dbejte prosím zvýšené opatrnosti na trase – vyhlídka Železné schody – ochutnávkový stánek na vinici Šobes. 
 Jedná se o úsek s prudkým klesáním, který svádí cyklisty k rychlé jízdě. Choďte prosím vlevo a držte se při kraji cesty.

Všichni registrovaní se účastní akce na vlastní nebezpečí, včetně posouzení vlastní zdatnosti.

DEN ZNOVÍN WALKINGU – 16. DUBNA 2022
Trasa č. 1 – Jarní přírodou přes dvě lávky na Šobes

POZNÁMKA:	V	případě,	že	máte	zapůjčené	walkingové	hole,	vraťte	je	prosím	na	recepci	hotelu	Happy	Star.
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