Šanov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Znojmo

GPS souřadnice: 48.800888N, 16.378581E

Nadmořská výška: 199 m n. m.

První pís. zmínka: 1046 (975 let)

Počet obyvatel: 1 506

PSČ: 671 68

Adresa URL: www.sanov.cz

Sportovní možnosti Šanov
Obcí prochází cyklostezka č. 5008 a naučná stezka Údolím lásky. V Šanově bylo v r. 2002 vybudováno
sportcentrum - víceúčelové zařízení, kde je vybudován sportovní sál na tyto sporty: futsal, basketbal,
florbal, tenis, odbíjená, nohejbal, aerobik.
Naučná stezka Údolím lásky
Naučná a relaxační stezka „Údolím lásky" prochází malebným údolím Příčního potoka,
podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník a kolem přírodní
rezervace Karlov. Stezka je cca 5,4 km dlouhá a její trasa vede turisticky příjemným a nenáročným
terénem. Na trase jsou k vidění krajinářsky atraktivní lokality a můžeme zde zažít nezapomenutelná
setkání s celou řadou vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů. Koryto Příčního
potoka je zařazeno do soustavy chráněných území NATURA 2000 a to především díky výskytu
vzácného měkkýše - vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana), neboť se jedná o kriticky ohrožený druh.
Vrkoč bažinný se v této lokalitě vyskytuje v aluviálních mokřadech vázaných na břehy Příčního
potoka a tří rybníků, kde často vylézá na stonky či listy živých i odumírajících pobřežních trav,
ostřic a rákosin. V průběhu podzimu vylézá vrkoč bažinný vysoko na vegetaci. V zimním období se
jedinci zdržují zejména v opadové vrstvě či chomáčích trávy. Druh vyžaduje vyšší stálou vlhkost,
teplejší stanoviště a dostatečně bazické prostředí. Vrkoč bažinný je hermafrodit, přičemž hlavní
reprodukční období nastává v létě. Největší množství juvenilních jedinců lze zaznamenat v
podzimním období.
Okruhy na naučné stezce
1. Velký poznávací okruh (celková délka 5,4 km): od budovy vlakového nádraží - zastávka Božice u
Znojma - se vydáme směrem na východ (cca 350 m podél železničního svršku), následně odbočíme po
úzké pěšině na sever, kde narazíme na poměrně širokou polní cestu, která opětovně směrem na
východ prochází listnatým lesem a dovede nás až k okraji přírodní rezervace Karlov. Po obvodu rezervace
přijdeme na hráz rybníka Prostřední Karlov, kde se vpravo pod hrází nachází Hraběcí studánka s
vročením L.P. 1810. Pokračujeme po koruně hráze a na jejím konci odbočíme vlevo. Po pohodlné lesní
cestě postupujeme podél údolní nivy Příčního potoka k rybníku Horní Karlov. Na opačné straně
hráze se nachází posed, který lze využít k nerušenému pozorování zdejších živočichů.
Pokračujeme dále po polní cestě proti toku meandrujícího potoka až po zemědělskou usedlost, kde
přejdeme silnici č. 397 spojující obce Hrádek a Božice. Zpevněná polní cesta nás dovede k hrázi
Božického rybníka (revitalizován v roce 2004), kde je několik velice příjemných odpočinkových míst. Za
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hrází stezka pokračuje směrem k jihu podél mladého borového porostu až po zpevněnou širokou polní
cestu. Odbočíme vlevo a podél železniční trati směrem na východ se vracíme do výchozího bodu
naučné stezky.
2. Karlovský poznávací okruh (celková délka 4,3 km): od budovy vlakového nádraží - zastávka Božice u
Znojma - se vydáme směrem na východ (cca 350 m podél železničního svršku), následně odbočíme po
úzké pěšině na sever, kde narazíme na poměrně širokou polní cestu, která opětovně směrem na
východ prochází listnatým lesem a dovede nás až k okraji přírodní rezervace Karlov. Před ní zahneme
prudce na sever a po cca 100 m se dostaneme na hráz rybníka Horní Karlov, což je velmi vhodné místo k
pozorování úchvatné přírodní scenérie údolí Příčního potoka s životem a děním na
hladinách obou rybníků. Následně přejdeme po hrázi rybníka a zabočíme směrem na východ a polní
cestou se dostaneme k hrázi rybníka Prostřední Karlov. Na opačné straně hráze po levé straně
nalezneme upravenou Hraběcí studánku z vročením L.P. 1810. Po polní cestě směrem na jih postupujeme
podél přírodní rezervace Karlov a následně obejdeme celý rybník až se znovu dostaneme přes hráz
rybníka Horní Karlov na příjemnou polní cestu, která vede v sousedství meandrujícího Příčního
potoka směrem na západ. Narazíme na zemědělskou usedlost a za ní odbočíme vlevo a po místní silnici
se vydáme k výchozímu bodu poznávací stezky.
3. Božický poznávací okruh (celková délka 2, 2km): od budovy vlakového nádraží - zastávka Božice u
Znojma - se vydáme směrem na západ, přejdeme silnici č. 397 spojující obce Hrádek a Božice a
pokračujeme po zpevněné polní cestě. Po cca 400 m zahneme vpravo podél okraje mladého borového
lesa a jdeme směrem na sever. Přibližně po 300 m přechází borový les v listnatý, který nás dovede k
jižnímu okraji hráze revitalizovaného Božického rybníka, kde se nachází několik velice příjemných
odpočinkových míst. Hráz opouštíme na jejím opačném konci v její severní části, kde prudce
odbočíme vpravo a po zpevněné polní cestě, která vede souběžně s tokem Příčního potoka,
postupujeme listnatým lesem až k silnici č. 397. Po ní se vracíme zpět do výchozího místa poznávací
stezky.
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