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3. Výzva – Mandloňová naučná stezka Hustopeče
GPS: 48.9641761N, 16.8094153E
Délka stezky: 11 km
Nadmořská výška vyhlídkového místa: 308 m. n. m.
Přístupnost: volně, celoročně
Dnes tě chci pozvat do mandloňových sadů v Hustopečích, které jsou jediné v celé České republice. V
současné době jsou sady ve vlastnictví Města Hustopeče, které se o ně od roku 2004 pečlivě stará. V letech 2007
a 2009 byly stromy ošetřeny zdravotním řezem a byl odstraněn nálet nežádoucích dřevin. Do sadů jsou od roku
2015 postupně vysazovány nové stromky.
Mandloňovými sady vede mandloňová turistická stezka se sedmi informačními tabulemi a čtyřmi dřevěnými
posezeními. Stezka spojuje dva sady. 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. Mandloňové
sady jsou udržovány v rámci ekologického zemědělství - travní porost tu spásají ovce.
Za mandloněmi se můžeš vydat jak pěšky, tak na kole. Nemusíš projít celou stezku, můžeš si vybrat jen některou
část. A cestou můžeš vystoupat i na rozhlednu, na kterou jsme tě pozvali už ve 2. Výzvě. Nezapomeň si vzít
dalekohled.
Celá trasa je dlouhá 11 km, můžeš však využít i některou zkrácenou variantu, dlouhou třeba jen 5 km.
Zajímavost: V době největšího rozmachu tohoto sadu, v 60. letech 20. století, v něm rostlo 50 tisíc mandloní.
Nic obdobného neexistovalo v celé střední Evropě. První rozsáhlé sady zde byly vysázeny ve snaze o
soběstačnost socialistického hospodářství až v roce 1949. Mandle byly využívány zejména při výrobě čokolády.
Pěstování mandloní bylo čím dál dražší a poptávka po těchto mandlích postupně klesala. Po změně
společenských a ekonomických podmínek po listopadu 1989 přestal být o úrodu z těchto sadů zájem, až zůstaly
zcela nevyužívány a neudržovány. Pustly až do roku 2004, kdy se o jejich záchranu začalo starat Město
Hustopeče.
Úkol: U kterékoliv informační tabule se vyfotografuj tak, aby byla vidět, fotku pošli do soutěže.

Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!

