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Jihomoravský kraj

Šest rozhleden
Uherskobrodska
JAKO PODLE KOPÍRÁKU
↑ Rozhledna Králov stojí vlastně v polích.
Výhledy by odtud byly krásné i bez rozhledny,
ale pokud by tu nestála,
asi byste se sem ani nevydali.
↓ Rozhledna Pod Vojanskú u Bystřice
pod Lopeníkem

↑ Text a foto: Vojtěch Pavelčík

To, že je Česká republika rájem rozhleden,
již dnes asi nikoho nepřekvapí. V posledním
desetiletí se opravilo, obnovilo a postavilo
rozhleden opravdu hodně a tento boom se
nevyhnul téměř žádné části republiky.
Rozhlednová horečka nakonec dorazila
i na Moravské Slovácko, přesněji řečeno
na Uherskobrodsko.

↑ Výhled z Obecnice na Korytnou, Nivnici a Uherský Brod

Právě v okolí Uherského Brodu,
přesněji řečeno v katastrech několika okolních obcí svázaných v Mikroregionu Východní Slovácko (Bánov,
Bystřice pod Lopeníkem, Korytná,
Nivnice, Suchá Loz, Vlčnov) vzniklo
v roce 2011 hned šest rozhleden.
No, rozhleden… Řekněme spíše turistických cílů, protože o smysluplnosti umístění některých věží
za účelem rozhledu lze pochybovat.

↓ Rozhledna U Trojice u Nivnice
je tak trochu schovaná.

Hlavním důvodem výstavby tohoto
rozhlednového systému není až tak
daleký výhled, ale zatraktivnění lokalit, které si to bezpochyby zaslouží.
Rozhledny nestojí vždy na zrovna
nejvhodnějších místech, co se rozhledu týče. Každopádně musím přiznat, že výlet po těchto rozhlednových lokalitách, který jsem na kole
uskutečnil, byl skvělý. Nádherná
krajina Bílých Karpat i podhůří, lesy
a překrásné louky, impozantní výhledy na Karpaty i na velkou část Moravského Slovácka. Tyto výhledy
bych si určitě užil i bez rozhleden, ale
ruku na srdce… Na mnohá z těchto
míst bych se asi nikdy nevypravil,
kdyby tam ty rozhledny nestály.
Šestice rozhleden byla slavnostně
otevřena 30. 12. 2011. Jedná se o naprosto stejné věže o výšce 13 m
a s vyhlídkovou plošinou ve výšce
10 m. Rozhledny jsou dřevěné a mají
3 patra, u každé je umístěna informační tabulka se zajímavostmi v okolí a také posezení v podobě dřevěné
lavičky se stolkem. Rozhledny propojuje vycházková trasa. Trošku problém je, že navigováni jste pouze
sem tam umístěnými šipkami, ale
v krajině samotné není trasa nijak vyznačena. Bez mapy se tak může stát

Rozhledna Obecnice na kopci nad vsí Korytná →

vycházka docela dobrým dobrodružstvím. Pěšky se všech šest věží za den
ani nedá obejít, zdatný cyklista by to
ale zvládl. Určitě je možné naplánovat výlet na 2 až 3 věže současně
a spojit jej s procházkou po okolí.
Pomůže mapa KČT č. 92 (A–B/5–6).

Rozhledna Králov
Stojí na hřebeni vrchu Králov nad
obcí Bánov. Z rozhledny přehlédnete
panorama Bílých Karpat a části Vizovických vrchů. V údolí pak Bánov samotný a na druhé straně část Uherského Brodu. GPS: 48°59‘45.282“N,
17°41‘34.853“E

Rozhledna Pod Vojanskú
Stojí na okraji obce Bystřice pod Lopeníkem a vede kolem ní nová cyklostezka spojující Bystřici s motorestem Nový Dvůr (poblíž můžete
navštívit velice pěknou přírodní rezervaci Lom Rasová). Výhled z rozhledny je spíše symbolický, neboť je
postavena v podstatě v údolí. GPS:
48°58‘30.403“N, 17°46‘53.828“E

Rozhledna Obecnice
Stojí v katastru obce Korytná,
na louce na okraji lesa na vrchu
Obecnice, po němž nese jméno.
Díky umístění poskytuje snad nej-
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ské búdy (místní vinné sklípky) a Hraběcí
silnice (po níž dostala jméno). Hraběcí silnice vedla do nedalekého lesa k zámku Pepčínu, jenž byl v roce 1981 pro zchátralost zbořen. Výhled je na Vlčnov a Uherský Brod,
v pozadí vykukuje panorama Bílých Karpat.
GPS: 49°1‘10.114“N, 17°35‘41.467“E

Ale to není zdaleka vše…
Pokud by vám snad nestačilo šest výše zmíněných vyhlídkových věží, přidáme další.
Snad jedinou zcela plnohodnotnou rozhlednou v okolí je ta na vrcholu Velkého Lopeníku (911 m n. m.), která poskytuje nádherné
výhledy jak na stranu moravskou, tak na slovenskou. Je dřevěná, s kamennou podezdívkou. Musíte na ni dojít po svých, ale odmění
vás výhledy skutečně velkolepými.

krásnější výhled ze všech šesti zmiňovaných rozhleden. Přehlédnete velkou část
Slovácka s Veselím nad Moravou na straně jedné a Hostýnskými vrchy na straně
druhé. V dáli spatříte hřeben Chřibů.
GPS: 48°54‘50.956“N, 17°40‘12.867“E

Rozhledna U Trojice
Stojí na okraji obce Nivnice, na vyvýšeném místě na okraji lesoparku, hned
vedle kaple Nejsvětější Trojice z roku
1912. Nivnice je známá jako jedno
z možných rodišť učitele národů Jana
Ámose Komenského. Z rozhledny přehlédnete obec celou a budete mít výhled
i na Uherský Brod. GPS: 48°58‘33.00“N,
17°39‘27.09“E

Rozhledna U Křížku
Stojí v katastru obce Suchá Loz, na hřebenu Studeného vrchu, nedaleko křižovatky cest s litinovým křížkem. Ač by se
dal očekávat výhled na Suchou Loz,
je překvapivě zcela opačný – na vrch
Velký Lopeník a přilehlé údolí s obcemi
Březová, Strání a Lopeník. GPS:
48°55‘45.706“N, 17°43‘7.640“E

Rozhledna Hraběcí
Nachází se nedaleko obce Vlčnov, proslavené každoroční Jízdou králů. Rozhledna stojí nad obcí, v bezprostřední
blízkosti památkové rezervace Vlčnov-

↑ Louky Bílých Karpat. Takovéto pohledy se vám naskytnou cestou po červené
značce z rozhledny Obecnice k rozhledně U Křížku.
↓ Rozhledna U Křížku na hřebeni mezi Suchou Lozí a Březovou

↑ Rozhledna Hraběcí stojí na okraji Vlčnovských vinohradů
a nedaleko památkové rezervace Vlčnovské búdy.

↑ Stará Hraběcí cesta vás přivede od hlavní silnice Uherský
Brod – Vlčnov až k samotné rozhledně Hraběcí.

Dřevěnou dvoupatrovou věž najdete nedaleko Bojkovic, jmenuje se
Na Skalce a poskytuje výhled jen
západním směrem na Bojkovice, Javořinu a Bílé Karpaty.
Rozhledna Lhotka se tyčí nad vsí
Hradčovice. Jde o ocelovou věž jednoho z operátorů, na niž byla umístěna vyhlídková plošina. Výhled je
do údolí Olšany na Hradčovice, Drslavice a část Uherského Brodu.
Zapomenout nesmíme na rozhlednu
Rovnina, nacházející se na stejnojmenném kopci nad Uherským Hradištěm. I zde se jedná o klasickou konstrukci ocelového stožáru jednoho
z mobilních operátorů, do něhož je
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vestavěno schodiště s vyhlídkovou
plošinou.
Výhled poskytuje kruhový jak
na Uherské Hradiště, tak do údolí Olšavy a na
hřebeny Chřibů
a Bílých Karpat.
Již delší dobu se také plánuje výstavba rozhledny na vrchu Myšince
mezi Vlčnovem a Drslavicemi. Z finančních důvodů k výstavbě zatím
nedošlo. Je to škoda, protože výhled
by zde byl kruhový na všechny okolní obce a na panorama Bílých Karpat. Rozhledna by měla stát přesně
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na místě Kounicova zbouraného
zámečku Pepčína a její vzhled by
měl zámeček připomínat. Mnozí
místní ještě dodnes vzpomínají
na kruhový výhled ze zchátralé zámecké věže... Snad se stavba nakonec uskuteční, protože zrovna tato
věž by skutečně měla smysl…

