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Hustopeče-Mandloňové sady a rozhledna

Mandloňovou

Vážení návštěvníci, nabízíme
zíme Vám putování
tová
po stezce, která Vás dovede nejen
nee e k nové

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Věříme, že se Vám bude v Hustopečích a jejich okolí líbit,
odnesete si krásné vzpomínky a rádi se sem opět vrátíte.

rozhledně, ale také do
o dvou mandloňových
man
sadů – jediných na území České republiky.
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Cestou však můžete vidět i mnoho dalších
krásných míst v okolí.

Rozhledna stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském
starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 m. Vysoká je
17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce
12,6 m. Vyprojektovali ji Ing. Antonín Olšina a Ing. Martin
Novák. Postavila ji společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Hlavní nosné sloupy jsou z modřínového dřeva, podlahy z dubu
a další dřevěné části jsou smrkové. Slavnostně byla otevřena
31. března 2012.

V květnu 2015 začala hustopečským mandloňovým sadům nová
éra. K devíti stovkám starých stromů přibylo téměř sto padesát
mladých výpěstků. Do jejich výsadby se mohla zapojit široká
veřejnost. Zájemci si zasadili stromky na Den rodin 15. května.
O výsadbě nových stromů se začalo jednat už v roce 2012.
S jejich vypěstováním o tři roky později pomohli pracovníci
ústavu Mendeleum zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Lednici. Z matečných stromů, které rostly v Hustopečích,
odborníci odebrali očka. Ty naočkovali na podnože. Díky tomu
je všech pět odrůd mandloní, které se nachází v mladém sadu,
původních hustopečských.
Mezi pěti genotypy je i odrůda Zora, která byla uznána
a zaregistrována právě z hustopečských sadů a je pojmenována
po olomoucké čokoládovně.
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Mandloňová stezka je určena pouze pro pěší a cyklisty. Vjezd
motorových vozidel je zakázán, proto svá auta nechte na některém
z parkovišť. Pokud svou cestu začnete u Domu dětí a mládeže
Pavučina, je její první část souběžná s trasou Klubu českých
turistů, která je značena červenou turistickou značkou.
Mandloňová stezka se od červené turistické značky odklání až
u přírodní rezervace Kamenný vrch. Dále je značená žlutými
šipkami se symbolem rozhledny. Zkrácená varianta z červené
značky odbočuje už u Předního rybníka a je také označená
žlutou šipkou. Trasu však můžete projít i opačným směrem od
místního hřbitova (nachází se u silnice do Kurdějova).

PŘÍRODA
Sady jsou zasazeny do mimořádně zachovalé a hodnotné
přírody, což je další z důvodů, proč tato místa navštívit. Jsou
doslova obklopeny lokalitami, které patří k nejvýznamnějším
v České republice i v Evropské unii. Proto byly zařazeny
do evropské soustavy území Natura 2000, která chrání
nejvíce ohrožená přírodní stanoviště a rostlinné a živočišné
druhy na území Evropské unie. K sadu na Kamenci přiléhá
z jihu i ze severu evropsky významná lokalita Kamenný vrch
u Kurdějova. Chrání stanoviště stepních trávníků, malé plochy
dubohabrových lesů a z rostlin orchidej hadinec červený.
Z dalších vzácných druhů se zde vyskytuje například koniklec
velkokvětý, sasanka lesní, hlaváček jarní a vstavač vojenský.
Se sadem na Hustopečském starém vrchu sousedí evropsky
významná lokalita Přední kopaniny. Do soustavy Natura 2000
byla také zařazena kvůli ochraně cenných stepních trávníků.
Ze vzácných rostlin zde roste bělozářka větvitá, pětiprstka
žežulník pravá, hořec brvitý, oman měčolistý a mnoho dalších.

MANDLOŇOVÉ SADY
Historie pěstování mandloní na našem území sahá do 17. století.
První rozsáhlé sady však byly vysázeny ve snaze o soběstačnost
socialistického hospodářství až v roce 1949 právě v Hustopečích.
V době největšího rozmachu v šedesátých letech dvacátého
století rostlo v Hustopečích okolo 50.000 stromů na 185
hektarech. Pěstování mandloní se však stávalo neekonomickým
a tak se sady postupně zmenšovaly, až na konci osmdesátých let
zůstaly poslední dva. Po změně společenských a ekonomických
podmínek po listopadu 1989 přestal být zájem i o úrodu
z těchto sadů, až zůstaly zcela nevyužívány a neudržovány.
Mnoho let bez ošetřování a prořezu stromů vedlo k zahuštění
větví v korunách, jejich prosychání a častému rozlamování.
V sadech se začal rozšiřovat nálet nežádoucích dřevin,
včetně invazního akátu. Město Hustopeče získalo část sadů
při pozemkových úpravách v roce 2004 a další významnou část
v roce 2008 odkoupilo. Vlastnictví sadů vytvořilo předpoklady
pro zajišťování trvalé systematické péče. V letech 2007 a 2009
byly stromy ošetřeny zdravotním řezem, byl odstraněn nálet
dřevin a byly instalovány dvě informační tabule. Sad na lokalitě
Kamenec má rozlohu 1,7 ha a roste v něm asi 400 stromů.
Ve druhém sadu na Hustopečském starém vrchu roste přibližně
530 mandloní na ploše asi 2,7 ha.
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Trasa je dlouhá necelých 9 km, můžete využít i zkrácenou
variantu dlouhou asi 5 km. Na kratším okruhu však navštívíte
jen sad s rozhlednou na Hustopečském starém vrchu.
Odpočinout si můžete v altánu u Předního rybníka a na další
cestě u tří posezení. Na sedmi informačních tabulích se dozvíte
o mandloních, o okolní přírodě a krajině i jejím využívání.

