SUCHÁ LOZ
Obec Suchá Loz se nachází v předhůří Bílých Karpat v údolí potoka Bystřičky, 9 km
jihovýchodně od Uherského Brodu. Náleží do CHKO Bílé Karpaty. Obec má 1116
obyvatel.
Obec patří mezi místa s největší větrnou erozí v republice.

HISTORIE
Obec Suchá Loz je položena v údolí potoka Bystřičky, jižní stranu lemují výběžky Bílých
Karpat, severně se prostírá níže položené bezlesé pásmo. Obec má asi 1100 obyvatel.
Katastrální výměra činí 1702 ha.
Název obce Suchá Loz (od suchého vrbového či vinného proutí) se postupně vyvíjel:
Suchalusi 1261, Sucholzuy 1493, V Suchey Hlozii 1507, Sucholossa 1720, Suchaloza 1906,
Sucha Loz 1924, Rebendorf 1939 až po současný název, používaný již r.1924. Obecní pečeť
má v barokním zdobeném štítě křížem položeny radlice a krojidlo, opis PECET DIEDINY
SUCHE LOSI 1687. Sucha Loz je prvně připomínána ve falzu zakládací listiny vizovického
kláštera z r.1261. Poté se připomíná jako součást statku Strání, kdy ji r. 1423 král Zikmund
zastavil spolu s okolními obcemi a spolu s Bánovem byla součástí uherskobrodského panství.
Při tatarském vpádu z Uher v r. 1663 bylo v obci zabito 50 osob, částečně zničena a vypleněna
byla obec rovněž r.1638, 1704 a 1705.
R. 1843 se většina osob zaměstnávala zemědělstvím, současně obchodovali se sušeným
ovocem, kořením a jinými plodinami. Koncem 19. století byly v obci v provozu tři mlýny a
působily tady tři kováři. Od roku 1907 byly v obecním kamenolomu vyráběny dlažební
kostky.

ZAJÍMAVOSTI
V obci se dochovaly folklorní zvyky – Kateřinská zábava : v kulturním domě je přebohatá
výzdoba stropu a všechny konfety se sbíhají do jediného bodu, kde visí dámská lodička
potažená alobalem, která zdůrazňuje tzv. právo žen

Drobný slovník pojmů:
Žebřík = vylézadéuko
Káva = tma v hrnku
Kalkulátor = chytrý pušek

Kaple sv. Cyrila a Metoděje z 60.let 19.stol.
Kaple sv. Petra a Pavla z konce 18.stol.
Kaple sv. Rocha z r. 1866
kaple sv. Rocha: Sv. Rochus (1295 – 1327) – má svátek 16.srpna, byl jako mladý sirotek na
pouti do Říma, kde ošetřoval ve špitále nemocné morem, sám se jím nakazil, ale uzdravil
se. Po návratu domů ho nechal jeho strýc uvěznit jako tuláka, protože chtěl podvodem
získat jeho majetek. Sv. Rochus trpěl ve vězení, nevyznal kým skutečně je a lidé se to
dozvěděli až z tabulky po jeho smrti. Bývá zobrazován s odhaleným lýtkem, na kterém má
ránu a nebose psem. Váže se k němu též jedna pranostika:“Prší-li o sv. Rochu, bramborů
každý den trochu.“

Stará zděná zvonice z 19. století na návsi.
Kostel sv. Ludmily

Památný je kříž z

r. 1908, který občané nechali vystavět na paměť 60. výročí
korunovace císaře Františka Josefa I

Památník 42.padlých občanů z I. světové války a také

památník J. J. Bukotkina –
hrdiny Sovětského svazu, který byl za živa upálen při osvobozování obce 26.4.1945.
Připomíná krutou zrádnost fašistů.

TURISTIKA
Topol u Volenova - památný strom
Druh Topol šedý
Obvod 690 cm
Stáří 150 let

Lithiová kyselka
V místě pramení lithiová kyselka zvaná Loza (lidově Slatina), která je uváděna už v r. 1580
jako léčivá voda. Do II. světové války byl pramen komerčně využíván.
Vývěr kyselky.

Cyklotrasa Bílé Karpaty
60,5 km dlouhá trasa vedená převážně po místních komunikacích a nezpevněných polních
cestách umožňuje poznání památek Uherskobrodska, památek lidového stavitelství a
jedinečné přírody Bílých Karpat.

Uherský Brod – Újezdec – Šumice – Nezdenice – Bojkovice – Komňa – Troják – Lopeník –
Březová – Suchá Loz – Bánov – Nezdenice – Šumice – Újezdec – Uherský Brod

Přírodní rezervace Horní Louky
Základní údaje:
Území je situováno na severním svahu Studeného vrchu 2,5 km JV od obce Suchá Loz, k. ú.
Suchá Loz, V: 6,2919 ha, n. v.: 480 m. Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.
Motiv ochrany:
Květnaté pastviny s rozptýlenými skupinami stromů a keřů v komplexu listnatých lesů s
výskytem ohrožených druhů lučních, ekotonálních i lesních.
Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou hnědou, jílovitohlinitou.
Botanika:
Výskyt ohrožených druhů rostlin jako např. vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský
znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina),
vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vemeník
zelenavý (Platanthera chlorantha), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), medovník
meduňkolistý (Melitis melisophylum), kosatec trávolistý (Iris graminea), mečík střechovitý
(Gladiolus imbricatus), kozinec dánský (Astragalus danicus) aj.
Zoologie:
Ze vzácných druhů motýlů zde žije bělopásek topolový (Limenitis populi) a b. dvouřadý
(Limenitis camilla), batolec duhový (Apatura iris) i b. červený (Apatura ilia), ohniváček
modrolesklý (Lycaena alciphron), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), přástevník angreštový
(Rhyparia purpurata), hřbetozubec dvoubarvý (Leucodonta bicoloria), vřetenuška třeslicová
(Zygaena brizae) a pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi). V těsné blízkosti území byl
zjištěn i zavíječ Pyrausta falcatalis (jedno ze 3 míst výskytu v ČR).
Z významnějších druhů ptáků se zde vyskytuje bramborníček hnědý (Saxicola rubetra),
linduška lesní (Anthus trivialis), holub hřivnáč (Columba palumbus), holub doupňák
(Columba oenas), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca),
pěvuška modrá (Prunella modularis), datel černý (Dryocopus martius), krutihlav obecný (Jinx
torquilla).
Lesnictví:
Louky jsou odděleny lesními hrázemi tvořenými dubem, habrem, břízou, osikou a dalšími
listnatými dřevinami. Celé území je obklopeno habrodubovými pařezinami s bohatým
bylinným i keřovým patrem. Ze vzácnějších druhů dřevin se zde vyskytuje lýkovec jedovatý
(Daphne mezereum), svída dřín (Cornus mas) a vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia)

kontakt na obec:
Suchá Loz 72
687 53
tel., fax: +420/572 646 074
e-mail: obec@suchaloz.cz

ZDROJE
www.suchaloz.cz
www.vychodnislovacko.eu
Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o.
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