TRASA č. 9

Trasa č. 9

Znojmo

Trasy Klubu českých turistů

SEALSFIELDŮV KÁMEN A HAVRANICKÉ
VŘESOVIŠTĚ

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Okrajem Národního parku Podyjí na úchvatnou vyhlídku ze Sealsﬁeldova kamene

5

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

Doporučení:
Všem, kteří chtějí zažít fascinující rozmanitost přírodních scenérií a vinic na východním okraji Národního parku
Podyjí. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Hotel Happy Star, Hnanice

0,00

0 000

0,0

kolem čerpací stanice, bývalý Gruberův mlýn,
po žluté – Sealsﬁeldův kámen

1,45

9 240

6,5

Popice za hostincem (po zelené)

2,10

11 942

8,4

Havraníky, viniční trať Staré vinice – stánek degustace
(po červené)

2,30

13 459

9,4

Hotel Happy Star, Hnanice, po modré – konec trasy

3,15

17 400

12,2

Trasa č. 9
obtížnost: středně náročná trasa
charakter trasy: asfaltové, polní a lesní cesty, vřesoviště, kamenité cesty

doporučená
doba zdržení
(hod.)

0,30

4
6

Zajímavosti trasy:
Z Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna 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
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
3. Devět mlýnů – Papírna – zachovalý splav posledního z šesti mlýnů, které byly na řece Dyji postaveny.
Na místě posledního byla později papírna a v její blízkosti byl postaven nyní zbořený mlýn a hotel Gruber.
4. Kamenné moře – velmi zajímavé rozsáhlé svažité plochy balvanů, vzniklé zvětráváním skalního Dyjského masivu.
5. Sealsﬁeldův kámen – monumentální skalní stěna s vyhlídkou na údolí Dyje v Národním parku Podyjí, oblíbené místo
spisovatele Charlese Sealsﬁelda, rodáka z nedalekých Popic.
6. Kaplička Popice – kaple s posezením.
7. Kaple Panny Marie Bolestné – kaple s pramenem pitné vody a posezením v prostředí stepních lad, vřesovišť a starých
třešňových sadů, známé poutní místo, před kaplí zde stávala boží muka.
8. Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami, ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
9. Vyhlídka do okolí

7
3

8

9
2
bývalá
„rota“

Vysvětlivky použitých symbolů:
8. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
23/24

1
0 km

Z

HAPPY STAR

1 km

