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Místní názvy v okolí Březolup 
 

 

1. Úvod: 

 

Tímto článkem navazuji na vyprávění o místních názvech v naší obci, které vyšlo v prosinci 2012.  

V této části se zaměřím na názvy polních tratí a zajímavosti částí katastrálního území mimo 

zastavěnou část naší vesnice.  

 

 

2. Prolog: 

 

Opět využiji zejména nejstarších známých map okolí obce Březolupy, které vznikly při vytváření 

tzv. Stabilního katastru z let 1828 i 1877. Připomínám, že tyto mapy je možno si prohlédnout na 

internetových stránkách Moravského Zemského archívu v Brně (adresa: 

www.mza.cz/indikacniskici) a myslím, že zaujmou nejen zájemce o historii. Na té starší jsou 

například uvedeni vlastníci všech pozemků na katastru obce. 

 

Současné názvy polních tratí, které byly zaneseny do map počátkem 19. století se používají 

dodnes a můžete se s nimi setkat i na aktuálních katastrálních mapách.  

 

 

3. Západní a severní okolí obce: 

 

Pro lepší orientaci rozdělím vyprávění na dvě části a začnu na pravém břehu potoka Březnice, a 

to nejzápadnější polní tratí, kterou je BUCHLOV. Název trati byl přidělen proto, že při pohledu 

z Březolup je za ní vidět silueta hradu Buchlova. Zajímavostí je, že zde byl zřízen cholerový 

hřbitov pro oběti této nemoci z roku 1866. Tento byl společný pro obce Březolupy a Topolná, 

dříve byl označen kříži, ale tyto byly při „zcelování“ půdy v 50. letech 20. století odstraněny. 

V současné době je jeho přesné místo prozatím neznámé, ale doufám, že ho brzy dokážeme 

přesně zjistit.   

 

V dalším popisu budu pokračovat po směru hodinových ručiček, a proto jsou dalšími na řadě 

ŠRAŇKY. Ty se rozprostírají nad potokem Březnicí nejen v místě částí obce Horní a Dolní 

Šraňky, ale zasahují až k cestě ke Komárovu a po hranici katastru s obcí Topolná. Název bývá 

odvozen z německého názvu pro ohradu, takže mohlo jít o pozemky, které byly původně odděleny 

ohradou. Ve východní části trati se nachází místo zvané „Nový dvůr“ kde ještě počátkem 20. 

století stával dvůr Březolupského velkostatku. V jižní části přiléhaje k posledním domům části 

Drahy se nachází malý lesík zvaný „Remíza“, který byl vysazen vysázen pravděpodobně počátkem 

20. století, protože na mapě 1877 ještě není zobrazen. 

 

Na nejvzdálenější hranici s Topolnou se pak nachází ještě jedna malá trať s názvem PLÁŇAVY. 

Nachází se za Pláňavským žlebem, kterým přitéká do Březnice bezejmenný místní potok od 

hřebene. Název napovídá na nepříliš úrodnou půdu, takže dřívější vlastníci to měli nejen daleko, 

ale ještě se při pracích velmi nadřeli.  

 

Další tratí v této části katastru je CHRÁSTKA, která není jen nad rybníkem, jak je obecně 

zažito, ale začíná už v místě „U Kameňa“, který je historickým rozhraním obcí Komárov, Topolná 
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a Březolupy. Název se nejčastěji vykládá jako křovinatý porost. V této trati, konkrétně v lokalitě 

Pastvisko byly objeveny nálezy, které svědčí o osídlení této části Moravy již v z pravěku. Byla 

zde nalezena závaží primitivního tkalcovského stavu a později i kamenná sekera a jaspisový 8 cm 

dlouhý hrot. Dále se zde v místě dnešní střelnice nalézá bývalý obecní lom, který byl využíván pro 

zpevňování cest i stavby domů. 

 

Jižně od Chrástek je trať ČÍSTRÉ. Název je podle většiny pramenů zkomoleninou jména 

mnišského řádu Cisterciáků, kteří tyto pozemky v ranném středověku vlastnili. Hranicí mezi 

Chrástkou a Čístrým je žleb bezejmenného potoka, který teče od Komárova k rybníku a trať 

zasahuje až k současné silnici od Šarov.  

 

Menší polní tratí, která zasahuje až ke hranici s Komárovem je HÁJNÝ. Jde o lesní porost mezi 

potokem Hluboček a částí Chrástka. 

 

Další na řadě je BOŘÍ, jehož název bude zcela jistě od borového porostu, který tu dříve zřejmě 

hojněji rostl. Tato část je v současné době téměř celá, a i historicky byla, porostlá lesním 

porostem. Ve své nejsvernější části sousedí s katastrem obce Šarovy.    

 

Pod Bořím se nachází opět malá, ale důležitá trať, HLUBOČKY. V tomto případě název vypovídá o 

lesu v nižší poloze. Nachází se v místě obecního rybníku nazvaného stejně a v okolí Hlubockého 

potoka, který pramení mezi obcemi Karlovice a Lhota.. Rybník byl po zrušení koncem 19. století 

opětovně obnoven roku 1952.  

 

Poslední tratí ve východní časti nad potokem Březnice je LAPAČ. Tento se rozprostírá v okolí 

dalšího dvora dřívějšího velkostatku a kolem cesty na Lhotu. Na jeho území ležela nejen tzv. 

„Hikova“ hájenka, ale i některé stromy, které byly do nedávné doby nejstaršími v katastru obce. 

Posledním z nich byl dub, který se počátkem roku 2009 samovolně skácel k zemi a rostl na kraji 

lesa nedaleko bývalého dvora Lapač.  

 

V této trati byly při stavbě nové silnice ze Šarov do Březolup v roce 2010 objeveny historické 

nálezy.  Během skrývky ornice byla postupně odhalena celkem čtyři dříve zatím nezkoumaná 

místa.  

 

Nejblíže k Březolupům se nacházela nejstarší z nich. Na mírném návrší bylo zachyceno pozdně 

laténské osídlení z tzv. keltského období, tj. let 120 - 50 př. n. l.. Další dvě místa se nacházela 

blíže k Šarovům, bylo prozkoumáno několik objektů kultury s moravskou malovanou keramikou, tj. 

slovanské osídlení z 9. století.  

 

Posledním objevem byla vrstva obsahující střepy ze 14. a 15. století. Nejspíše se jednalo o stopy 

po zaniklé středověké vsi zvané Šarov, která byla vypálena ve druhé polovině 15. století během 

česko-uherských válek. Tato původní vesnice byla položena jižně od nynější obce (u 

hospodářských stavení Lapač) a rozkládala se patrně i podél vodoteče přitékající od hradu do 

potoka Březnice.  

 

Touto tratí opouštíme pravý břeh potoka Březnice a současně i hranice s obcemi Topolná a 

Komárov.  
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4. Východní a jižní polní tratě: 

 

Pokračujeme na břehu levém nejvýchodnější polní tratí zvanou HRUBÝ LES. Tato část katastru 

zasahuje až na konec zastavěné části obce Šarovy a na úplném konci hraničí Březolupy krátkým 

úsekem s katastrálním územím obcí Bohuslavice u Zlína. V této části katastru, které je 

nejvzdálenější od středu obce se o něco blíže nachází místo, kde stál ve středověku kamenný 

hrad Šarov. Z hradu se nedochovaly v podstatě žádné výraznější kamenné prvky, protože zdivo 

bylo pravděpodobně rozebráno zejména při obnově obce Šarovy. Iniciativou Lesů ČR a 

občanského sdružení Šarovské hejtmantsví byla osazena alespoň informační tabule, zbudován 

přístřešek pro turisty.  

 

Další tratí na naší pouti je ZELNICE, kde se dříve asi pěstovalo zelí. Zelnice s rozprostírá mezi 

silnicí od Šarov a potokem Březnice a to od cesty do lesa v současnosti zvaného „Kaménka“ 

v trati Hrubý les až po současné první domy v obci.   

 

Dále směrem na západ následuje poměrně velká polní trať PADĚLKY OD JEZERA, které sousedí 

s Hrubým lesem a končí až nad Zelnicí. Název se odvozuje od přídělů drobnějších kusů polí nižší 

bonitní třídy, dříve názvu „podílky“. Jedné části této trati se říká „Jezero“, konkrétně jde o 

místo při hranicích s obcí Zlámanec, kde podle některých pramenů bylo jezero, z něhož byl 

napájen vodní příkop hradu Šarov. Počátkem 20. století bylo jezero odvodněno a přeměněno na 

zemědělskou půdu.  

 

Další částí je ČERTOTYJE, která se rozkládá nad místní částí „Kozina“ a dál směrem k Padělkům 

od Jezera. Tato trať se rozprostírá z obou stran silnice k Uherskému Brodu. Název je 

pravděpodobně spjat s těžko obdělávatelnou půdou, o níž se říkalo „Ať to čert ryje“.  

 

V Čertoryji se nachází i druhé místo na katastru Březolupy, zvané Podhájková, kde nalezli 

badatelé počátkem 20. století artefakty s pazourkovými nástroji, hlazenými rádly a motyčkami. 

Obě pravěké lokality se nachází na vyvýšených místech, kde byly pravděpodobně osady lidí této 

doby vystavěny, aby mohly sledovat migrační stezky zvěře v údolí současného potoka Březnice. 

 

Za Čertoryjí od hřebenu až ke Zlámaneckému potoku se nachází trať zvaná SLUNEČNÁ HORA 

obrácená v celé své ploše k jihu. Jedná se o úzké pozemky z kopce do údolí, na nichž byly dříve 

vinohrady. Na dolní hranici pak sousedí Březolupy v úzkém pásu s katastry obcí Svárov a Částkov. 

 

Postupujeme-li ještě dále na západ narazíme na trať NAD BAŘINKAMI. Tato část katastru se 

rozkládá mezi bývalým státním statkem a částí obce „Druhá strana“ až ke hranici s obcí 

Nedachlebice. Význam je mokrý terén (Bařiny), který býval často podmáčen.  

 

Poslední a společně s Hrubým lesem rozlohou největší polní tratí katastru obce Březolupy je 

část ZÁPOLÍ. Tato se rozkládá od hřebene mezi Březolupy a Nedachlebicemi až po potok 

Březnice. Na západní straně pak tvoří hranici s katastrálním územím obce Bílovice.  Významem 

jde o pozemky na konci katastru, tzv. zadní pole. 

 

 

5. Závěr: 
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Tolik v krátkosti výlet tentokrát do okolí naší vesnice. Myslím si, že informace uvedené v článku 

nebudou sice pro dříve narozené spoluobčany novými, ale snad jim připomenou dřívější léta.  

 

Samozřejmě, že názvy polních tratí nejsou jediné, které se historicky používaly. Zejména v době 

první republiky a těsně po II. světové válce hospodařilo hodně obyvatel na svých drobných 

políčkách, které byly v různých částech katastru obce, a které bylo nutno od sebe ještě více 

rozlišit. Tak se třeba zachovaly místní názvy: Hrnčířský žleb, Blažkovy gatě, Nad Novým dvorem, 

Hliníky, Amerika, Golf, Chmelník, Nad skalovou cestou a jiné. Tyto zmiňuje ve starší kronice obce 

Březolupy kronikář pan Eduard Briskorin, když informace zaznamenal ve spolupráci se staršími 

občany obce. Ale o těch napíšu možná někdy příště, protože některá místa nejsou v současné 

době zcela přesně určitelná. 

 

Těm mladším obyvatelům Březolup možná článek nalákal na příjemnou procházku do okolí, ať už 

s rodinou, nebo kamarády.  

 

V článku jsem využil mimo výše uvedený  zdroj i informace z útlé knihy „Pomístní názvy na okrese 

Uherské Hradiště“, kterou zpracoval Dr. Josef Hubáček v roce 1984 a dále mé znalosti z bádání 

v různých historických materiálech a knihách. 

 

P.S. Obec Březolupy začala v letošním roce s chvályhodnou aktivitou, budováním posezení na 

zajímavých místech v okolí. První vlaštovkou je altánek u Nového dvora, každý rok by pak mělo 

být postaveno jedno další stanoviště. Tak doufám, že nám budou sloužit k odpočinku při výletech 

do okolí Březolup dlouhá léta.  

 

 

Zpracoval dne 8. 8. 2013  

Radek Berecka, kronikář obce Březolupy  


