INVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE BŘEZOLUPY
Obec Březolupy schválil záměr na „Revitalizaci rybníka Hluboček Březolupy a jeho okolí“.
Rybník Hluboček o rozloze cca 3 ha byl zrealizován tehdejším MNV Březolupy v roce 1952-1954,
dodatečně zkolaudován ( MěÚ Uherské Hradiště odbor životního prostředí, 27.5.2008 pod č.j. ŽP
62114/2008/Č ) a má schválen manipulační řád a pasport.
K dnešními dni je po částečném odbahnění v roce cca 1991 ( odhad na 15% plochy ) a po drobných
opravách protržené hráze po povodních v roce 1997 téměř v původním stavu a tomu také odpovídá
jeho stávající stav.
V období 1999-2009 Obec Březolupy řešila majetkové poměry ve vztahu k pozemkům pod rybníkem
resp. pod hrází a břehy rybníka a jeho bezprostředním okolí. K dnešnímu dni jsou již pozemky
v majetku obce resp. je předjednán souhlas vlastníka s realizaci revitalizace.
Ve spolupráci se správcem potoku Hluboček ( Zemědělská vodohospodářská správa, Zlín ) řešila obec
v období 2000 - 2004 znovuzprovoznění obtočného kanálu tak, aby zabránila nadměrnému zanášení
rybníka sedimenty. Byly prováděny rovněž drobné udržovací práce na zelení a stavebních objektech
rybníka ( stavidlo, přepadová hrana a pod ).
Již desítky let využívá rybník např. i ropucha obecná, skokan zelený a jiní jako své útočiště. Rybník je
rovněž cílem procházek mnoha místních obyvatel či turistů.
K dnešnímu dni je obecní rybník Hluboček v pronájmu Moravsko rybářskému svazu, MO Uherské
Hradiště jako lovný rybník ( v soupisu revírů je veden pod číslem 461095/12 Březolupy ). Při MO UH
MMRS UH vznikla v Březolupech v roce 1999 místní skupina.
V rámci revitalizace rybníka Hluboček Březolupy a jeho okolí se předpokládají především následující
aktivity :
1. odbahnění rybníka a vypouštěcího kanálu včetně likvidace sedimentů
2. rekonstrukce stavebních objektů rybníka ( stavidlo, přepadová hrana, napouštěcí objekt
opevnění hráze, břehů apod. )
3. zrealizování záchytné hráze resp. sedimentačního rybníčku
4. vyčištění a opevnění nátokového a výtokového kanálu
5. revitalizace zeleně na březích a okolí rybníka, nátokového, výtokového a obtočného kanálu
6. revitalizace plochy za hrází rybníka
7. rekonstrukce příjezdu, parkování resp. příchodu k rybníku
8. nekomerční imobiliář ( předpoklad dřevěný program ) rybníka pro turisty, návštěvníky a
rybáře ( altánek nad vodní plochou a na břehu, zázemí pro rybáře – srub, vor, umělý ostrov,
lavičky, koše, ohniště, info tabule a pod. )
9. naučná stezka v okolí rybníka včetně její propagace. Bude řešeno ve spolupráci s občanským
sdružením Orchis Březolupy, místní základní školou, Mysliveckým sdružením ZO Březolupy,
Klubem českých turistů Chřibský lenochod Březolupy, střeleckým klubem STSČ Březolupy
případně i jinými místními složkami a se zapojením s rybníkem sousedícího Významného
krajinného prvku ( VKP ) Lom Chrástka , obecního lesa resp. les Lesů ČR Luhačovice
10. zařízení pro odchyt ropuch podél silnice II/497 mezi rybníkem Hluboček a potokem Březnice
Realizací výše uvedených aktivit zlepšíme ekologickou stabilitu v okolí rybníka, posílíme vliv
rybníku na přírodní klima v okolí naší obce , na protipovodňovou ochranu naší obce a nezanedbatelný
je i přínos jako místo pro vzdělávací a zájmovou činnost či pro odpočinek místních obyvatel a turistů.
Realizace se předpokládá po zajištění finančních prostředků v období 2010-2012.
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