Turistické altány v okolí Březolup
1. Úvod:
Tento můj další článek ve zpravodaji tentokrát nebude výjimečně o historii. Rozhodl jsem se, že
do jubilejního stého číslo obecního zpravodaje napíšu něco o další činnosti, která je pro mě
v dnešní uspěchané době velkým relaxem, a při níž si vždy odpočinu a vyčistím hlavu.
Jde o turistiku obecně, a zejména pak procházky naší krásnou moravskou přírodou. Myslím si, že
většina z Vás mě dá za pravdu, že příroda v našem bližším i vzdálenějším okolí stojí za to,
abychom do ní vyráželi za odpočinkem i poznáním.
2. Turistické altány:
Zastupitelstvo obce Březolupy rozhodlo v roce 2013 na základě doporučení rady obce o záměru
vybudovat v okolí naší vesnice přístřešky pro turisty, kterým u nás říkáme altány.
Jejich vzorem a jakýmsi „praotcem“ byl přístřešek Nedachlebic, který je dochován až do
dnešních dnů a je umístěn na hranici katastru našich obcí nad bývalým družstevním letištěm. Již
na počátku bylo rozhodnuto, že přístřešky budou mít stejný vzhled, který by zapadal do přírody,
a budou zastřešeny. To se postupem času ukázalo jako dobrý nápad a jistě hodně z nás je
v průběhu let využilo, když je při procházce po okolí překvapila dešťová přeháňka.
První turistický altán byl zbudován v lokalitě zvané NOVÝ DVŮR na podzim roku 2013 v
nadmořské výšce 291 m.n.m. Turistická vzdálenost od zámku je 1585 m. Ještě počátkem 20.
století stával v jeho blízkosti jeden z původních panských dvorů v okolí naší vesnice. U altánu je
umístěn kamenný kříž z roku 1946, který připomíná tragickou nehodu v okolí Březolup, při níž
zemřelo několik lidí.
Toto rozhledové místo, stejně jako altány č. 4, 6 a 7 je umístěno na severních kopcích, a proto
jsou z něho viditelné zejména cíle na jihu a na západě, částečně pak i na východě. Konkrétně je
to naše obec, okolní vesnice: Bílovice, Svárov, Mistřice, Velký Ořechov a město Uh. Hradiště.
Dále vysílače Topolná, rozhledny Rovnina nad Jarošovem a Brdo v Chřibech, hrad Buchlov,
nejvyšší kopec západní části Vizovických vrchů Komonec a vrcholky Bílých Karpat Velký Lopeník a
Velká Javořina.
Druhý přístřešek pro turisty se nachází v polní trati zvané ČERTORYJE a byl postaven na podzim
2014 v nadmořské výšce 277 m.n.m. Altán je nejblíže od zámku ze všech vybudovaných a to 966
m. Název napovídá na těžko obdělavatelnou půdu, většinou využívanou jako louka. V této lokalitě
byly objeveny pazourkové nástroje (rádla a motyčky z břidličnatých hornin paleolitického
původu). Toto vyvýšené místo využívali pravděpodobně již v pravěku lovci ke sledování zvěře v
údolí potoka Březnice. Cesta, která kolem altánu prochází je někdy nazývána „skalová“, a byla
ještě do poloviny 20. století jedinou spojnicí s vesnicí Zlámanec.
Z tohoto rozhledového místa umístěného naopak na jih od Březolup jsou viditelné tyto cíle: obce
Březolupy, Bílovice, Kněžpole a paseky zvané Svárovské obce. Dále opět vysílače Topolná,
rozhledna Rovnina, hrad Buchlov, kopec Velký Lopeník a hora Velká Javořina.
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Třetí altán je umístěn v polní trati BAŘINKY a byl postaven po roční pauze na jaře 2016 v
nadmořské výšce 247 m.n.m. Jeho turistická vzdálenost od zámku je 1540 m. Název této trati
napovídá na podmáčenou půdu. Toto místo je při původní polní cestě do Nedachlebic, nedaleko
hřebene, který je hranicí katastrů těchto obcí.
Z tohoto rozhledového místa jsou viditelné obdobné cíle jako u přístřešku č.2 a navíc jako
z jediného obec Salaš a severně položená lokalita „U Kameňa“.
V pořadí čtvrtý přístřešek pro turisty se nachází v lokalitě zvané BUCHLOV a byl postaven již
na podzim 2016 v nadmořské výšce 228 m.n.m. Turistická vzdálenost od zámku je 2166 m. Název
napovídá na polní trať, která se nachází v pohledu od Březolup směrem ke hradu Buchlovu. Toto
místo je při polní cestě do Topolné a je téměř na hranici katastru obou obcí. Nedaleko se nachází
hřbitovy obětí poslední cholery v tomto kraji z roku 1866.

Turistický altán BUCHLOV
Pátý přístřešek je umístěn v lokalitě JEZERO a byl postaven na podzim 2017 v nadmořské výšce
293 m.n.m. Turistická vzdálenost od zámku je 2350 m. V této lokalitě se nacházelo jezero, jehož
vody ve středověku, podle některých zdrojů, byly v případě potřeby využívány pro napuštění
příkopů u hradu Šarova. Nedaleko se nachází velmi skromné zbytky středověkého hrádku Šarova,
který zanikl koncem 16. století. U hradu je umístěn přístřešek pro turisty a infotabule, které
vybudovaly Lesy ČR.
Z tohoto rozhledového místa je vidět nejméně cílů, ale je umístěn na velmi pěkném místě na kraji
lesa na křižovatce cest do Zlámance, na Šarovy a Svárov. Viditelné jsou Svárovské obce, vysílač
„Jezerka“ a lokalita „U Kameňa“.
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Šestý altán pro turisty je v lokalitě zvané U KAMEŇA a byl postaven opět po menší pauze na
jaře 2019 v nadmořské výšce 315 m.n.m. Turistická vzdálenost od zámku je 2400 m a je naopak
od zámku nejdále. Je zde umístěn kamenný hranečník z roku 1746, který byl na hranici panství
březolupského, malenovského a napajedlského. Toto místo a nedaleká křižovatka polních cest do
vesnic Komárov (pěší vzdálenost 1,6 km), Březolupy (2,0 km) a Topolná (3,4 km) a Karlovice (4,6
km) je častým cíle turistů nejen těchto obcí.
Prozatím posledním, sedmým, přístřeškem pro turisty je ten umístěný v polní trati CHRÁSTKA.
Byl postaven taktéž na jaře 2019 v nadmořské výšce 281 m.n.m. Turistická vzdálenost od zámku
je 2215 m. Tento místní název se nejčastěji vykládá jako křovinatý porost. Dominantou byla
třešňová alej, která byla obnovena v roce 2018. V této lokalitě byly objeveny nálezy, které
svědčí o osídlení této části Moravy již v pravěku. Nedaleko je pískovcový lom, jehož materiál byl
využit na stavbu většiny historických i novodobých budov v obci. Dále se zde nachází i obecní
rybník „Hluboček“ postavený v padesátých letech 20. století, který právě prochází revitalizací.
V průběhu podzimu roku 2018 (u altánů č. 6 a 7 pak na jaře roku letošního) byly na dřevěné
konstrukci každého z nich umístěny informační tabulky, kde je možné najít informace uvedené
výše v textu, přehled zajímavých viditelných cílů i s jejich vzdušnou vzdáleností od daného místa.

Informační tabulka
3. Turistický okruh:
Po dobudování současné sítě altánů bylo radou obce rozhodnuto o vyznačení turistického okruhu
v okolí naší vesnice. Tento okruh jeho průběh je vidět na mapě, které je přílohou tohoto článku,
je veden okolo většiny našich turistických přístřešků.
Základní okruh má délku 13,9 km, jsou na něm celkem čtyři alternativní trasy, které ho
v některých částech méně či výrazněji zkracují a má tři odbočující, prozatím slepé, větve ke
hradu Šarovu a altánům Buchlov a U Kameňa.
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Okruh bude vyznačen v terénu turistickým značkami. Tato činnost je plánována na jaro 2020, a
protože je časově náročná, přivítáme dobrovolníky, který by nám ji pomohli urychlit. Zájemci se
již teď můžou hlásit na e-mail: radek.berecka@seznam.cz. Dále budou v první polovině příštího
roku u altánů umístěny mapy okruhu pro lepší orientaci jeho návštěvníků.
Součástí okruhu pak bude i pět rozcestníků, které budou umístěné v lokalitách Jezero, U
Rybníka, Nový Dvůr, Šraňky a Bařinky. Tyto by mělo pomoci orientaci převážně „přespolním“
turistům. Současně se zamýšlíme nad případnými dalšími altány. Vaše návrhy na vhodné lokality
můžete zasílat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Posledním záměrem je pak myšlenka na
výstavbu rozhledny v lokalitě „U Kameňa“. V současné době byl záměr pozastaven z důvodu
prověřování možných dotačních titulů pro financování stavby.
4. Závěr:
Závěrem bych Vás rád pozval, i když je to dlouho předem, na další již pátý ročník Putování po
turistických altánech obce Březolupy, který proběhne v pravidelné čase na Václava, tj. 28. září
2020. Pozvánka bude samozřejmě uveřejněna ve zpravodaje i na webu obce počátkem září.
Současně Vás tímto vyzývám, ať se sami projdete zajímavou přírodou v okolí naší vesnice.
Vycházky mají v každém ročním období své kouzlo, a pokud se dobře díváte, můžete téměř vždy
najít něco nového, nebo uvidět některé zákoutí z jiného pohledu než znáte.

Zpracoval dne 22. 11. 2019
Ing. Radek Berecka, místostarosta obce Březolupy
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