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Zajímavosti trasy:

Z  Hotel Happy Star 
 restaurace, vinárna, ubytování, bazén, fitness, vynikající služby, vracení půjčených 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 U kapličky. Trať je podle této 
 kapličky pojmenována. 

3. 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. OCHUTNÁVKA VÍN 9.00–18.00 hod.

4. Skalky
 přírodní památka se vzácnou teplomilnou vegetací. Toto území patří do Ptačí oblasti Podyjí díky výskytu 
 strakapouda jižního a pěnice vlašské.

5. Moravský sklípek
 s možností posezení ve vinárně nebo na terase. V době Znovín Walkingu bude otevřena Vinařská stodola   
 naproti Moravskému sklípku. OCHUTNÁVKA VÍN 9.00–18.00 hod.

6. Morový sloup 
 památka kulturně-historické povahy z roku 1697.

7. 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.

8. Degustační stánek na vinici Peklo
 viniční trať ve tvaru kotle , kde jsou hrozny vystaveny žáru doslova jako v pekle.  
 OCHUTNÁVKA VÍN 9.00–18.00 hod.

9. 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.

10. Bývalý hraniční přechod Hnanice
 
POZNÁMKA: V případě, že máte zapůjčené walkingové hole, vraťte je prosím na recepci hotelu Happy Star.

155 Záchranná služba, 150 Hasiči, 156 Městská policie, 158 Policie ČR

Okruh začíná na fotbalovém hřišti v Hnanicích naproti hotelu Happy Star a pokračuje kolem 
kapliček sv. Urbana a sv. Wolfganga přes hnanicko-havranické vřesoviště s nádherným výhle-
dem do okolí k ochutnávkovému stánku na Starých vinicích v Havraníkách. Odtud přes Skalky 
do Moravského sklípku v Šatově. Dále kolem Úřadu městyse Šatov k pěchotnímu srubu Za-
hrada rovně na horizont podél Aleje Svobody až k degustačnímu stánku na vinici Peklo. Trasa 
dále pokračuje po hraniční cestě (po tzv. bývalé „železné oponě“) s výhledy do Rakouska až k 
hraničnímu přechodu a poté po silnici zpět do Hnanic k hotelu Happy Star.. 

Doporučení:   všem, kteří chtějí absolvovat nenáročnou zajímavou procházku a spojit romantiku i tajemno 
 s nostalgií v zajímavé přírodní scenérii vinic a starobylých pohraničních vesnic 

Obtížnost:  středně náročná 

Charakter trasy:  asfaltové a polní cesty, vřesoviště

Délka trasy:  cca 13 km, odhadovaný čas vycházky včetně zastávek přibližně 6 hodin

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

DEN ZNOVÍN WALKINGU – 16. DUBNA 2022
Okruh č. 2 –  Genius loci – Hnanice – Šatov – Havraníky


