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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá popisem historických událostí, technických památek i 

přírodních úkazů spjatých s městem Osek. První kapitola se ve stručnosti zabývá 

charakteristikou oblasti, podnebí a geologie. V další kapitole je historie města, od starších 

dějin, rozkvět v 19. století a před první světovou válku aţ po současnost. Část BP je 

věnována historii oseckého kláštera. Významná etapa rozvoje města byla dána rozvojem 

hlubinného dobývání. V katastru města Osek byl situován hlubinný důl Nelson. Důlní 

katastrofa z 3.ledna 1934 patří k těm stinným událostem historie města. Některá historicky 

či přírodně významná místa jsou zachycena ve stručném popisu stávající naučné trasy. 

Protoţe výčet těchto míst není úplný a potenciál města Osek v oblasti turistického ruchu je 

mnohem větší, cílem BP je na toto upozornit a proto je v závěru práce navrţena nová 

turistická trasa.  
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SUMMARY 

This work deals with a description of historical events, technical monuments and 

natural phenomena associated with the city Osek. The first chapter briefly describes the 

characteristics, climate and geology. In the next chapter of history, from the earlier history, 

flourishing in the 19th century before the First World War to the present. Part of BP's Osek 

devoted to the history of the monastery. An important stage of development was given to 

the development of underground mining. The land was situated in the city Osek 

underground mine Nelson. Mine disaster of Jan. 3, 1934 among the shady events of 

history. Some historical and natural landmarks are captured in a brief description of the 

existing nature trail. Because the list of these sites is complete and the city's potential Osek 

in the tourism industry is much more to be noted that BP and therefore the conclusion of 

the paper proposed a new tourist route. 
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1.ÚVOD 

 
Práci na téma turistické zajímavosti města Oseka jsem si vybral z důvodu, ţe z města 

Osek pocházím a prostřednictvím této bakalářské práce bych chtěl veřejnosti ukázat 

zajímavosti města Osek, historii, kulturu, významné události. 

Město Osek situované na úpatí Krušných hor, leţí v průměrné výšce 307 metrů nad 

mořem a vzniklo na obchodní cestě do Saska. Velký vliv na rozvoj města měl šlechtický 

rod Hrabišiců. V roce 1206 začala výstavba kláštera, jedné z největších památek města. 

Osecký klášter je zařazen mezi památky UNESCO. Další památkou je gotický hrad 

Rýzmburk, postavený v letech 1240-1250, Václavem I Borešem z Oseka. I kdyţ je z hradu 

dnes pouze zřícenina, zůstává turistickým lákadlem. 

V 19. století se rozvíjí těţba hnědého uhlí. V blízkém okolí těţily tři hlubinné doly, 

Nelson I, důl Theodor a Nelson III. Druhá největší důlní katastrofa na území Česka 

postihla právě důl Nelson III v roce 1934.  

 Rozvoj těţby hnědého uhlí byl důvodem, ţe v letech 1869-1871 bylo postaveno nádraţí 

Osek, které bylo spojnicí měst Chomutova a Ústí nad Labem. Obec byla povýšena na 

město roku 1872. 

Město Osek je turisticky významné město. Mimo kláštera a zříceniny hradu 

Rýzmburk, má město Osek mnoho dalších aktivit. Kaţdý rok se zde pořádá tradiční 

Osecká pouť spojená s historickými řemesly a lidových umění v Oseckém klášteře a 

přehlídka parních lokomotiv na nádraţí města Osek. 

Městem Osek vede naučná trasa, Stezka přírodou a dějinami Oseka, která je 

mimořádná právě tím, ţe spojuje poznáváním kulturních a historických zajímavostí. 

Protoţe se domnívám, ţe potenciál města Osek v oblasti turistického ruchu je 

mnohem větší, je cílem bakalářské práce na toto upozornit a seznámit stálé, ale i nově 

přicházející turisty s městem Osek. Součástí bakalářské práce je i návrh nové turistické 

trasy, která by měla splnit očekávání kaţdého turisty. Stávající trasa města Osek spíše 

poukazuje na kulturní a technické památky. V nové trase jsou navrţeny kulturní ale také 

přírodní památky města Osek.  
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2. CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

2.1 Geografie 

Město Osek je situováno v severních Čechách, na úpatí Krušných hor. Osek patří 

územně pod okres Teplice a náleţí pod Ústecký kraj. Osek je přibliţně jedenáct kilometrů 

západně od Teplic, pět kilometrů jiţně od Duchcova a 10 kilometrů východně je město 

Litvínov. 

 

 

Obr. č.1 – Geografická poloha města Osek ( 2011 Europa Technologies, US Dept of State Geographer – 

2011Google, Maplink teleatlas,) 

 

2.2 Geologie 

Rulové svahy Krušných hor jsou situovány do zlomovitého údolí v okolí města Osek. 

Hodně členitá oblast je členěna do nepravidelně rozsetých útvarů Loučenské pahorkatiny a 

šplhá se do srázných krušnohorských úbočí. Vznikají tak velké rozdíly v nadmořské výšce 

na malém prostoru. Nejvyšší body tvoří vrcholy krušnohorských kopců a nejniţší místo je 

u dolního oseckého nádraţí. Nad údolím se tyčí Vlčí hora ve výšce 890 metrů nad mořem. 

Vrh Stropník dosahuje do nadmořské výšky 856 metrů a je ozdobou všech pohledů na 

Osek od jihu [7]. 
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2.3 Podnebí   

Horská oblast se vyznačuje drsným podnebím. Země je zde pokryta sněhem aţ 

stošedesát dní v roce. Čtyřicet aţ padesát dní v roce bývá jasno. Průměrná teplota činí 

v lednu –5
o 
C a v červenci 14

o 
C. Do 18. století v tomto kraji ţili medvědi, vlci, rysy a další 

druhy zvěře.  

Město Osek je chráněné ze severu horským masívem před studenými větry, má 

teplejší klima. Průměrná teplota klesá v lednu na –2
o 

C a v červenci vystupuje na 19
o 

C, 

padesát aţ šedesát dnů bývá letních, ledových dní bývá pouze třicet aţ čtyřicet. Závětrná 

poloha otepluje vzduch a způsobuje jeho časté rozvrstvení doprovázené mlhami [7]. 
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3. HISTORIE MĚSTA OSEKA 

3.1 Osek od pravěku do 18. století 

První zmínky o městu jsou z přelomu 12. a 13. století. Název Osek je slovanského 

původu, odvozen z  místa, kde byly shromaţďovány poraţené kmeny stromů při mýcení 

původního pralesa, dnes známé jako Krušnohoří. Mocenský vzestup rodu Hrabišiců  

ovlivnil rozvoj oblasti.  První z rodu Hrabišiců byl Kojata v polovině 11. století. 

Cisterciácký konvent, který byl zaloţen v  roce 1196 ve Waldassenu a Slavko jej usadil na 

svém panství. Základní kámen k chrámu Panny Marie byl poloţen roku 1206. Gotický 

hrad Riesenburg byl postaven v letech 1240-1250. 

Hlavní obţivou obyvatel města Osek bylo zemědělství. K chovu dobytka vyuţívali 

pastviny v okolí města. Dolování stříbra a cínu na začátku 14. století bylo významné 

v hospodářském ţivotě. Polovina vytěţené rudy připadla podle smlouvy mezi oseckým 

opatem Borešem III a Gerviciem, Rýzmburkům a polovina klášteru. Ve 14. století majetek 

rodu Hrabišiců pomalu upadal, zatímco klášter vzkvétal.Rod Hrabišiců vymřel v polovině 

16. století. Osecký  klášter byl vypálen během Husitských válek . Hrad Rýzmburk patřil na 

konci husitských válek k Sasku. V Roce 1459 byl uzavřen se Sasy mír. Hrad Rýzmburk 

připadl opět k české koruně. 

Díky rozvoji krušnohorského dolování se začalo klášterní panství vzmáhat před 

začátkem třicetileté války. Těţba stříbra a cínu se rozvíjela v okolí města Hrobu na 

přelomu 16. a 17. století. Významné bylo získávání kamence a skalice. 29. října 1605 těţba 

přešla na Anrease Weidlicha. Hospodářský vývoj přerušila třicetiletá válka. V roce 1640 

Starý Osek, klášter, Háj, Hrdlovka,  Křiţanov, Verneřice byly vypleněny, ţoldnéři generála 

Johana Banéra ze Švédska.   

Po skončení třicetileté války v letech 1650-1691 se stal opatem Vavřinec Scipio. 

Klášterní pokladna byla vyčerpána. Pro rozvoj osady bylo podporováno usídlování 

řemeslníků v okolí kláštera. V letech 1691-1726 nastal kulturní a hospodářský rozvoj za 

opata Benedikta Littwericha. Panství tvořilo 26 vesnic. V Novém Oseku byla postavena 

Textilní manufaktura na výrobu punčoch v roce 1697. Architekt Ottavio Broggio 

zbarokizoval klášter, dosavadní románskou a gotickou stavbu, v letech 1712-1718 [7]. 
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Dolování stříbra v roce 1712 skončil nezdarem. V roce 1713 znovu začala těţba cínu, 

s negativními výsledky. Postupně se začala rozvíjet těţba uhlí.  

Střediskem kultury a vzdělanosti byla klášterní komunita. To se projevilo v  rozvoji 

školství. V klášteře byla od začátku škola a bylo v ní vyučováno čtení, počítání a psaní. Pro 

obecnou školu byla v roce 1749 postavena nová budova ve Starém Oseku. Budovu nechal 

postavit opat Kajetán Březina. V roce 1836 nechal postavit opat Salesius dívčí školu. 

Klement Zahrádka nástupce opata Krügnera, svěřil nově zřízený hospitál sv. Klementa 

řadovým sestrám. Zdravotní sestry vyučovali dívky ručním pracím. V 19. století opat 

Athanasius Berhard zaloţil soukromou škol pro dívky a její vedení svěřil opět řadovým 

sestrám sv. Karla Boromejského [7]. 

 

3.2 Osek v 19. století do 1. světové války 

Manufakturní výroba přecházela v tovární produkci. V okolí města Osek se rozvíjela 

těţba uhlí a doprava. Počet obyvatel stoupal. V Oseku 3 června 1850 zahájily svou činnost 

okresní soud a berní úřad. Ve městě byly první obecní volby. Státní úřady měly své sídlo 

v bývalých místnostech oseckého kláštera.  

Na konci 19. století procházelo město Osek hospodářským vývojem. Na katastrálním 

území obce těţili uhlí tři doly, od roku 1876  do hloubky 160 m Nelson I, který roku 1893 

vyhořel, od roku 1885 do hloubky 115 m Nelson III, známý výbuchem uhelného prachu 3. 

ledna 1934, a od roku 1888 důl Tehodor, hluboký 52 m. Ţelezniční spojení mělo značný 

vliv na rozvoj těţby uhlí. Ústecko-teplická dráha byla zprovozněna v roce 1858. V letech 

1869-1871 byla vybudována duchcovsko-podmokelská dráha a téhoţ roku bylo postaveno 

nádraţí v Oseku a v roce 1870 byl kruh uzavřen zavedením duchcovsko - plzeňské dráhy a  

roku 1872 vybudováno ţelezniční spojení mezi městy Oseka a Chomutovem.  

Ve městě v roce 1843 ţilo 851 lidí. Ve městě v klášterním areálu byl postaven 

pivovar. Výroba klobouků a plstěného zboţí byla v roce 1869 přeloţena do Nového Oseka 

praţskou firmou Antonína Srba. Díky silniční a ţelezniční spojení se pro návštěvníky 

města Osek otevřelo jako letovisko. Osek byl východiskem výletů do nedotčených, 

hlubokých horských lesů. Rozvoj výroby, obchodu a cestovního ruchu nenarušily ani 

prusko-rakouská válka v roce 1866 [7]. 
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Obr.č.2 -  Historické osecké panorama ( archiv muzea Most ) 

Rozvoj hospodářského ţivota vyţadoval zvyšování vzdělanosti obyvatel. Tomu 

velmi napomohlo vydání nového školského zákona z 8. května 1868. V Oseku byla 

pětitřídní obecná chlapecká školu a pětitřídní dívčí církevní školu. Ve všech těchto školách 

se vyučovalo německy. V hospitálu sv. Klementa se rozšířilo vyučování v 80. letech. 

Díky rozvoji hospodářského ţivota byli do města přiváděni přistěhovalci, hlavně 

z vnitřních Čech. Na přelomu 19. a 20. byl v Oseku odbor Národní jednoty severočeské, 

Sokolská jednota, dámský odbor ústřední matice školské, spolek Rozkvět s vlastní 

knihovnou, organizaci ţelezničních zřízenců a organizaci České strany sociálně 

demokratické. V roce 1883 byla postavena v Oseku matiční škola. Ve škole se vyučovalo 

českým jazykem. Školu navštěvovaly ji od začátku 302 dětí. Kapacita budovy byla menší 

neţ počet dětí, proto byla postavena nová škola v ulici Karla Havlíčka Borovského, v roce 

1908. 

V roce 1872 byla obec Osek povýšena na město. Město se i v dalších letech 

rozrůstalo. Starý Osek a Nový Osek sloučily v roce 1913 a roku 1914 byly povýšeny na 

město pod  jednotným názvem Osek. V roce 1914  ţilo 5200 obyvatel ve 374 domech [7]. 
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Městský znak Oseka je tvořen děleným štítem. Spodní část tvoří dvě poloviny, 

heraldicky levá je zelená a pravá stříbrná. V hlavě štítu jsou v černém poli zobrazeny čtyři 

zlaté štítky se znamením, která symbolizují nejdůleţitější oblasti ţivota Oseka a okolí, 

stříbrná opatská berla připomíná klášter a jeho kulturní tradice, zelený dub okolní lesy, 

modrá zkříţená hornická kladívka dolování a stříbrné hrábě erb zakladatelů města – rod 

Hrabišiců [4]. 

 

 

 

Obr.č.3 -  Znak města Osek (http://expedice.rps.cz/erby.php ) 

 

3.3 Osek ve 20. století  

Češi i Němci zasedali v městské radě vedle sebe a zápisy byly vedeny v českém i 

německém jazyce. Po vzniku Československé republiky a po skončení 1. světové války 

byly a v obci národnostní rozpory. 

Katastrofa na dole Nelson III rozvlnila hladinu místního veřejného mínění. Kdyţ 

nastoupil Adolf Hitler v Německu k moci, byli zbaveni funkcí členové Sudetoněmecké 

strany a finanční komisi v obecním zastupitelstvu a obecni radě, byli nahrazeny členy 

fašistické strany. Oseckým starostou byl Vilém Franzl z německé strany ţivnostenské [7]. 

http://expedice.rps.cz/erby.php
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Sudetoněmecká strana jednoznačně zvítězila v obecních volbách. Po uzavření 

Mnichovské dohody byl v obci zaveden vůdcovský systém. V roce 1939 mělo město 7700 

obyvatel, o čtyři roky dříve 9360 obyvatel. 

Válka projevila v Oseku aţ na samém konci. Spojenecká letadla často přelétala přes 

město. Při bombardování Záluţí dne 24.srpna 1944 byla sestřelena létající pevnost B 17. 

Trosky letadla dopadly do prostoru bývalého dolu Alexandr. 

Němci byly po skončení války odsunuti z města Oseka a na jejich místo postupně 

přicházeli Češi.Od města Osek se odtrhla Loučná a obec Háj u Duchcova se 

Osamostatnila. Dlouhá Louka se připojila k Oseku v roce 1961. V roce 1949, osada 

Rýzmburk byla přejmenována na Hrad Osek. 

Katastr zrušené Hrdlovky byl k obci přičleněn roku 1975. V Hrdlovské ulici bylo 

vystavěno nové sídliště, do kterého se většina  obyvatel  přestěhovala. V roce 1980 byl 

počet obyvatel 5660. 

V období vlády komunistické strany nemohli lidé provozovat veškeré aktivity, byl 

v Oseku poměrně ţivý kulturní a společenský ţivot. Byly zde nepolitické organizace,  

poţárníci, TJ Baník, oddíl turistiky, lyţování, odbíjené, rybáři, myslivci. Tělovýchovná 

organizace Sokol byla znovuzřízena v roce 1990 [7]. 
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3.4 Památky města Oseka  

3.4.1 Hrad Osek – Rýzmburk 

Hrad Osek byl postaven na protáhlém vrchu, situovaném severojiţně a snadněji 

přístupném ze severní strany, kde kdysi stávala hradní brána. Hrad měl v jihovýchodní 

části okrouhlou věţ, která byla vysoká asi 30 metrů a měla zeď 3,5 m silnou. Horní hrad 

protáhlého tvaru byl postaven uvnitř vnějšího hradu při severním okraji a dělil se na dvě 

části. Niţší jihovýchodní je rozsáhlejší a má nepravidelný čtyřúhelníkový půdorys a vyšší 

severozápadní má půdorys ve tvaru trojúhelníku. Vyšší část horního vnitřního hradu má ve 

všech rozích věţe. Jihovýchodní je okrouhlá, jihozápadní čtverhranná. Severní strana je 

zakončena čtyřbokým věţovitým palácem, který dominuje celému hradu. Na západní 

straně bylo zdivo ve dvou podlaţích nad sebou opatřeno okny s gotickým ostěním, jehoţ 

zbytky jsou dochovány dodnes [6]. 

 

 

Obr.č.4 -  Historická fotografie hradu Rýzmburk ( archiv muzea Most ) 

 

Obytná budova a kaple na jihovýchodní straně byly dokončeny začátkem 14. století. 

Cestu k hornímu hradu přetínal příkop a brány, některé jsou dochovány dodnes. V 15. 

století byl hrad na západní straně zabezpečen ještě úzkým parkanem. Byl dlouhý 250 metrů 

a 60 – 95 metrů široký, vnitřní hrad byl dlouhý 60 metrů. Počátek dějin panství i hradu 

Oseka je nejasný. Od rané minulosti byl v okolí usazen rod Hrabišiců. Dnes je z hradu 
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zřícenina zarostlá stromy a kvůli narušené statice a padajícím kamenům je veřejnosti 

uzavřen [6]. 

 

Obr.č.5 -  Zřícenina hradu Osek – Rýzmburk ( vlastní foto ) 

 

3.4.2 Památní katastrofy na dole Nelson 

Pískovcový památník je připomínkou jedné z největších důlních katastrofu v česku. 

Pomník postavil Karel Pokorný roku1934. Pomník je od roku 1978 Národní kulturní 

památka. 

 

                      Obr.č.6 -  Památník obětem katastrofy na dole Nelson III ( vlastní foto ) 

 

3.4.3 Manufaktura 

Budova byla postavena roku 1719 opatem Benediktem Litttwerigem. Díky rozrůstajícímu 

se podnikání v textilním oboru. Klášterní cajkářská manufaktura fungovala více jak dvě stě 

let. K provozu manufaktury slouţil malý a velký tovární rybník [1]. 
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3.4.4 Textilní manufaktura  

Budova textilní manufaktury, byla postavena začátkem 18. století. Klášterní 

manufakturní provoz, který byl nejprve vedený a později pronajatý Leopoldem Fischerem. 

Vyráběl se zde různorodý sortiment, vlněné látky, mezulán, plátno a koňské houně, ale 

hlavně letní punčochy. Kvůli velké konkurenci byla výroba zastavena roku 1730 [1]. 

 

3.4.5 Dívčí škola 

Budova byla postavena 10.9.1907 oseckým opatem Meinradem Sieglem. V budově 

byla zřízena církevní dívčí škola pro vzdělávání dívek. Zdravotní sestry vyučovali dívky 

praktickým dovednostem. Zdravotní sestry se staraly i o nemocné v klášterním hospitálu 

[4]. 

 

 

   Obr.č.7 -  Dívčí škola ( vlastní foto ) 

 

3.4.6  Reliéf Panny Marie s Ježíškem 

Barokní reliéf byl postaven v 18. století. Reliéf zobrazuje Pannu Marii s Jeţíškem. 

Kamenný reliéf je dokladem silného pouta cisterciáků k Mariánskému kultu svaté Panny, 

která provází mnišský řád po staletí. Reliéf je ve zdi jednoho z nejstarších domů mimo 

klášter. Dům v současnosti jiţ nestojí, byl zničen za druhé světové války[4]. 
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3.4.7 Odpočinkový kámen 

Na přístupové cestě k oseckému klášteru bylo osazeno 48 odpočinkových kamenů. 

Odpočinkové kameny nechal osadit osecký opat Vavřinec Scipio. Dodnes se dochovaly 

pouze tři kameny. Osecký odpočinkový kámen se nachází poblíţ oseckého hřbitova 

v dolním Oseku. Druhý kámen byl donedávna za Hudcovskou výšinou, poté byl přemístěn 

do Duchcovského muzea. Třetí odpočinkový kámen je za vsí Domaslavice. Kameny 

slouţily také jako orientační body [4]. 

 

3.4.8 Hospitál sv. Klementa 

Hospitál nechal postavit osecký opat Salesius Kruger. Budova byla klášterní zařízení, 

starala se o nemocné a to zcela zdarma. V hospitálu dostali práce neschopní sluţebníci 

kláštera stravu, oblečení, a ubytování [4]. 

 

 

Obr.č.8 -  Hospitál sv. Klementa ( vlastní foto ) 

 

 

3.4.9 Kostel sv. Petra a Pavla 

Barokní kostel, který byl postaven v letech 1712 – 1714, dal postavit Octavio 

Broggio. Do roku 1917 byl kostel farní a téhoţ roku se kostel stal děkanským.  
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Obr. č. 9 - Kostel sv. Petra a Pavla ( vlastní foto ) 

 

Součástí kostela byl i hřbitov, který byl zrušen roku 1930. Od roku 1945 se kostel 

nepouţívá a dnes je pro veřejnost uzavřen [4]. 
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4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 

4.1 Katastrofa na dole Nelson 

Katastrofa na hlubinném dole Nelson v Oseku u Duchcova, dne 3. ledna 1934, byla 

jednou z nejtragičtějších událostí meziválečného období. Náhlá smrt 142 horníků a 

dodatečně 2 dalších obětí při zmáhacích pracích otřásla vědomím všech společenských 

vrstev. Příčinou katastrofy bylo zjištění váţných nedostatků při dodrţování bezpečnosti 

důlních provozů, při zajištění pracovních podmínek i při provádění účinné kontroly. 

Nelsonská katastrofa se proto stala podmětem kritických úvah, které vedly ke změnám 

zákonných opatření k zvýšení ochrany pracujících horníků. 

Historiografie se k příčinám katastrofy bude nepochybně ještě dlouho vracet. 

Doposud totiţ nebyl plně zhodnocen její význam nejen v technickém, ale i v sociálním 

vývoji hornictví první republiky. 

Ohlas katastrofy Nebyl dostatečně vymezen v kulturní oblasti, kde byla glosována 

řadou tehdejších předních umělců, mezi nimiţ byla i jména Eduarda Basse, Karla Čapka a 

mnoho dalších. Zvláště závaţný byl dopad katastrofy v politické sféře, kde obnovil 

poţadavky na znárodnění uhelných dolů [2]. 

 

Obr.č.10 -  Důl Nelson III před katastrofou ( Důl Nelson III. 3.1.1934 ) 
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4.2 Geologické a provozní podmínky před katastrofou 

4.2.1 Úložní poměry 

Anglický podnikatel William  Refeen zaloţil roku 1876 Důl Nelson, v blízkosti 

oseckého hřbitova. Nálezná jáma, později zvaný Nelson I vyhořel roku 1897 a nebyl uţ 

obnoven. Důl Nelson III byl hlouben od roku 1885. Důl Nelson byl otevřen dvojicí 

úvodních důlních děl, jámou materiálovou a těţní. Poté byly raţeny jámy výdušné a 

pomocné. 

Délka dobývacího prostoru dolu Nelson před katastrofou byla od východu na západ 

3480 m, vzdušnou čarou a šířka od jihu k východu 1400 m. K Nelsonu byl přičleněn revír 

Salesius, měl délku 1100 m a šířku 750 m. Před rokem 1934 byl dobývací prostor členěn 

na samostatné revíry, revír Pomocné jámy, k němuţ na severní straně přiléhal hřbitovní 

revír, revír Staré jámy, revír II, Jiţní revír, revír V, úpadní revír, revír VI, v Severní vrch a 

revíry Selesius I a II. před rokem 1934 bylo v  dole Nelson vyraţeno 80 km chodeb.  

Dobývací prostor dolu Nelson byl na jihozápadní hranici proti dolu Alexandr 

ohraničen výraznou tektonickou poruchou, která sniţovala mocnost uhelné sloje dobývané 

dolem Alexandr o 6 m, na protilehlé straně tvořil hranici ochranný pilíř města Oseka. 

Východní hranici směrem k dolu Viktorin tvořilo vyklínění sloje, západní hranici pak 

stařiny dolu Pokrok. 

Úloţní poměry na dole Nelson byly sloţité. Sloj byla rozdělena na dvě části, na 

hlavní sloj s  pravidelnou a stálou mocností od 8 do 10 m a na svrchní sloj s kolísající 

mocností. Hlavní sloj směrem od východu k západu upadala do hloubky asi 170 m aţ 

k úpadnímu revíru, odtud stoupala k demarkačnímu poklesu směrem na severozápad. 

Terciérní pískovce tvořily nadloţní sloje, podloţí bylo z jílovitých vrstev různých 

mocností. V hloubce asi 10 m pod slojí byla vyvinuta vodonosná písčitá vrstva o mocnosti 

5 – 10 cm. 

Důlní podmínky nebyly příznivé. V revíru Selesius byla sloj uloţena pod úhlem 38
0 

a 

její mocnost se směrem severozápadní sniţovala. V oblasti jámy Nelson VIII vykazovala 

uţ jen 4m a byla prostoupena mocnými proplástky. Provozní situaci komplikovala 

okolnost, ţe kromě revíru Salesius se díla všech nelsonských revírů nacházela buď mezi jiţ 

vyrubanými částmi sloje, tedy mezi stařinami, nebo v jejich bezprostřední blízkosti [2]. 
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Dobývalo se vlastně uţ jen v ohradních pilířích, které byly zeslabeny důlními 

chodbami. Na tyto pilíře působily značné tlaky, a proto byly částečně rozdrceny, 

s trhlinkami, které prostupovaly uhlím mezi chodbami a stařinami a umoţňovaly průnik 

metanu, hlavního zdroje nebezpečí exploze. Byl to známý problém řady starých 

severočeských hnědouhelných dolů s dlouhotrvající těţbou [2]. 

 

4.2.2 Provozní situace 

Pokud se týče provozních podmínek, situaci komplikovala okolnost, ţe dolu Nelson 

hrozilo nebezpečí průvalu teplických termálních pramenů. Vlastní těţba ze všech pěti 

revírů dolu Nelson se soustředila k jediné těţní jámě, označené jako Nelson III. Dopravní 

trasy byly tedy značně dlouhé, coţ si vyţadovalo komplikovanou dopravu. Vysoké teploty, 

které v některých částech dolu dosahovaly 32 
0
 C, v revíru Salesius aţ 38 

0
. Mnohem horší 

byla však prašnost. Nelsonské  uhlí bylo velmi křehké a téměř čtvrtina jeho vytěţeného 

mnoţství tvořila malou zrnitost, coţ přispívá k vývinu uhelného prachu [2]. 

 

4.2.3 Bezpečnostní opatření 

Na důlní podmínky dolu Nelson se vztahovala řada bezpečnostních směrnic 

vydaných báňským hejtmanstvím v Praze. Nebezpečí vzniku důlního poţáru a případně 

exploze uhelného prachu tu trvale existovalo. Bezpečnostní směrnice revírního báňského 

úřadu v Mostě pro závodní správu dolu Nelson se datovaly po důlním poţáru v roce 1931. 

Bylo to nařízení z  26.2.1932 o zdvojnásobení počtu hlídačů ohňů v dole vzhledem 

k náchylnosti uhlí z jeho sloje k samovznícení, s příkazem nepřetrţitého odstraňování 

uhelného prachu a zákazem kouřeni po celém dole. Doplňovalo předchozí směrnici téhoţ 

revírního báňského úřadu o povinnosti účinného skrápění uhelného prachu, zmáhání ohňů 

a zápar neustálým prodluţováním rozvodu vodního potrubí aţ k porubům a chodbovým 

předkům, a nařízení o utěsnění ţlabů pro dopravu uhlí [2]. 
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4.3 Následky katastrofy 

4.3.1 Exploze 

Ve středu dne 3. ledna 1934 nastal těsně před 16:45 hodinou na dole Nelson mohutný 

výbuch. Detonace byla slyšet v širokém okolí a záchvěvy půdy byly zaznamenány 

v Oseku, v Duchcově, v Hrdlovce a na dalších místech. Plameny vyšlehly do výše několika 

desítek metrů a utvořily ohnivý sloup. Plameny s kouřem vyšlehly i z větrné jámy VII. 

Také z jam VI a IX začaly postupně vystupovat sloupy hustého černavého dýmu jako 

důsledek  poţáru  vzniklého v dole na mnoha místech.  

V okamţiku exploze byla na dole Nelson v podzemí plná odpolední směna – 142 

horníků. Při výbuchu většina z nich ihned zahynula, zbytek zemřel na pracovištích nebo 

v jeho blízkosti krátce poté. Tato tragédie v podzemí dolu Nelson trvala jen několik minut. 

Z osazenstva se Starého revíru výdušnou jamou VII zachránili, a to jen zvláštní náhodou, 

jen čtyři horníci. Následkem exploze a následujícího podtlaku ovzduší v dole se právě tato 

jáma stala asi jen na jednu hodinu jámou vtaţnou a proud čerstvého větru umoţnil únik 

těchto několika muţů. Dva další jejich druzi pro slabost zahynuli při výstupu pod 

posledními ţebříky [2]. 

 

Obr.č.11 -  Důl Nelson III po katastrofě ( Důl Nelson III. 3.1.1934 ) 

Explozí byl postiţen důl Nelson v  prostoru o ploše téměř 5 km
2
. Účinky zachvátily 

skoro 30 km chodeb. Aţ na úsek Staré jámy, části revíru Salesius a jiné menší výjimky 

byla zničena všechna díla a zařízení v dole. Exploze trvala jen asi 0,1 sekundy. Její 

rychlost na výjezdním patře těţní jámy dolu Nelson III byla 655 m/s, tedy přesáhla hranici 
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rychlosti zvuku. Pravděpodobně byla však větší, snad aţ 878 m/s, na nárazišti dokonce 

ještě vyšší. Na vodní jámě dolu Nelson III byla rychlost tlakové vlny o něco niţší neţ na 

těţní jámě, ale i tak dosáhla kolem 400m/s. Ničivá údernost exploze byla zesílena 

skutečností, ţe prudké tlakové vlny poškozující chodby i poţární hráze otevíraly dříve 

uzavřená ohniště a tak byl umoţněn vznik dalších poţárů. Směs poţárních zplodin a 

uhelného prachu se pak stala zdrojem dalších výbuchů. 

Po výbuchu bylo ovzduší nehořlavé, neboť obsahovalo asi 6 % CO2, 2-3 % CO, menší 

mnoţství metanu a vyšších uhlovodíků a asi 90 % dusíku. Jakmile však byl ventilací 

k provaleným ohňům přiveden vzduch, docházelo opět k recidivě. Pokud koncentrace 

poţárních zplodin dostoupila hodnot 5-6 %, následovaly další exploze. Jediným řešením 

bylo uzavření ohlubní jam dolu Nelson, aby byla docílena izolace od vzdušného kyslíku a 

tak zamezena tvorba explozivních směsí. Pokusy o uzavření dílčích úseků v dole se totiţ 

ukázaly neúčinné a navíc při dalších explozích došlo k několika zraněním. Ve dnech 5. a 6. 

ledna 1934 bylo proto postupně provedeno uzavření všech jam [2]. 

 

Obr.č.12 -  Jediní zachránění horníci z dolu Nelson ( Důl Nelson III. 3.1.1934 ) 
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4.3.2 Následky exploze 

Škody způsobené explozí 3. ledna 1934 byly tak rozsáhlé, ţe provoz na dole Nelson 

mohl být obnoven aţ roku 1941. Značně poškozené byly povrchové objekty obou jam dolu 

Nelson III, především těţní jáma. Její šachetní objekt byl výbuchem zcela zdemolován, 

důlní klec vyhozena aţ po lanovnici, ţelezné konstrukce zohýbány a zpřeráţeny, vstup do 

jámy byl troskami zcela zasypán. Na ostatních jamách byly škody značně menší. Na větrní 

jámě IV byla poškozena jen střecha, na jámě VII v strojovně bylo poškozeno jen několik 

okenních tabulek, šachetní objekty jam VI, VIII a IX byly poškození uchráněny. 

Důlní prostory byly naopak explozí postiţeny natolik, ţe zmáhací práce trvaly 

nepřetrţitě aţ do roku 1938 a teprve postupně byl zjišťován rozsah škod. Exploze prolétla 

jako vichřice celým dolem a smetla všechny překáţky. Byla provázena vysokou teplotou, 

při níţ došlo k otevřeným ohňům. Po otvírce dolu Nelson byly na některých místech 

zjištěny stopy po velkých ohních. Trosky z provalených hrází, větrných dveří, výdřevy, 

kolejnic, výlomy z rozválených uhelných pilířů, demolice strojního zařízení a dopravních 

prostředků, poškozených a zpřeházených, způsobily místy závaly a zátarasy k naprosté 

neprůchodnosti [8]. 

 

Obr.č.13 -  Větrná jáma, tady se dostali na povrch 4 zachránění havíři 

( Důl Nelson III. 3.1.1934 ) 
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5. STÁVAJÍCÍ NAUČNÁ TRASA 
 

Naučné stezky jsou jednou z nejpřitaţlivějších a nejefektivnějších forem 

seznamování veřejnosti s hodnotami území, jimiţ procházejí. Naučná stezka přírodou a 

dějinami Oseka je mimořádná právě tím, ţe spojuje poznávání přírodních a krajinářských 

hodnot území s poznáváním kulturních a historických zajímavostí. 

V počátku 80. let se o zřízení naučné trasy zaslouţili dobrovolní pracovníci ochrany 

přírody okresu Teplice a členové Horské sluţby z okrsku Bouřňák. Trasa naučné stezky má 

okruţní charakter, je dlouhá 7 km a překonává výškový rozdíl 255 metrů. Nejníţe 

poloţeným místem je zastavení u osecké manufaktury, 325 m.n.m, nejvýše poloţené je u 

přírodní památky Vrása. Trasu je moţné rozdělit na dva okruhy. První okruh je menší a 

sestává ze zastavení u Pomníku důlní katastrofy na dole Nelson, budovy Manufaktury, 

Pokusné plochy ochrany lesních mravenců, Sailesova výšina, Krušnohorského zlomu, štoly 

po stříbronosném dolování a s ukončením za Krásnou vyhlídkou. Tento okruh je vhodný 

pro rodiče s dětmi. Druhý okruh je z uvedených zastavení a dále pokračují zastávkami u 

zimoviště netopýrů, geologickou vrásou a hradem Rýzmburk. Svým profilem je druhý 

okruh  určen  pro zdatnější turisty [3]. 
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6. NÁVRH NOVÉ TURISTICKÉ TRASY 

Základní údaje 

Délka trasy: 7 Km 

Počet zastávek: 9 

Dostupnost:  Stezka začíná na oseckém nádraţí Krušnohorské ţeleznice a končí na 

Oseckém nádraţí. Je dostupná pěšky a na většině trasy lze jet kole. Není fyzicky náročná. 

Je vhodná ke školním a rodinným vycházkám. 

 

 

 

Obr.č.14 -  Mapa Města Osek se zakresleným návrhem nové turistické trasy ( mapové          podklady 

SHOCart. Spol. s.r.o ) 

 

6.1 Krušnohorská železnice 

Trasa začíná na zastávce krušnohorské ţeleznice. Budova oseckého nádraţí je 

součástí ţelezniční tratě  Most – Dubí – Moldava, jako pokračování ţelezniční tratě Praha 

– Slaný – Louny – Most. Nultý kilometr tratě není proto situován do Mostu, ale do Prahy. 
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První projekty tratě jsou z roku 1869. Snahy o rychlou výstavbu byly zastavovány velkými 

náklady. Výstavbu celého 40 kilometrového úseku ţelezniční tratě z Mostu na Moldavu 

byla dokončena roku 1884. První vlak dojel do Moldavy 6. prosince 1884. Stavební práce 

probíhaly také na sousední saské straně na trati z Freibergu do Moldavy. Roku 1876 došlo 

k otevření úseku Freiberg – Bienenmuehle. Provoz na Sasské straně byl zahájen roku 1885. 

Na české straně byl také zahájen provoz osobní dopravy.  Kaţdoročně  se tu pořádá 

výstava starých lokomotiv spojené s Oseckou poutí. Stezka pokračuje do středu města 

k památnému dubu. 

 

 

 

Obr.č.15 -  Osecké nádraží ( vlastní Foto ) 

 

6.2 Torzo starého dubu 

Starý dub zvaný také tlustý nebo tisíciletý, byl po staletí uctíván nejen generacemi 

Osečanů. Dokladem úcty k věkovitému stromu je zařazení symbolu stromu do atributů 

městského znaku. Poutníkům a pocestným dub v minulosti slouţil jako významný 

orientační bod u přístupové cesty k Oseku. K dubu se pojí řada pověstí, opírající se o více 

neţ věrohodné historické prameny. V minulosti byl nesprávně označován za Husův či 

Ţiţkův. Stáří dubu není známo. Strom byl ţivým ještě na začátku 19. století, svědčí o tom 

fotografie. Mohutná koruna se stala kulisou pro mnoho setkání různorodých skupin, 

spolků, organizací při významných událostech a při zastaveních pro odpočinek církevních 

procesí, směřující do oseckého kláštera.  Dalším zastavením ve vrch Izolák [7]. 
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Obr.č. 16 -  Historická fotografie dubu   Obr.č.17 -  dnešní podoba Torza  (archiv muzea 

Most )       starého dubu ( vlastní foto ) 

 

 6.3 Vrch Izolák 

Název německy Hupfenberg, česky Chmelová hora. Důvodem byla klášterní 

chmelnice, produkujících chmel pro klášterní pivovar. Na vrchu byl postaven izolační dům 

určený pro nemocně nakaţlivými chorobami, rekrutujícím se především z řad navrátilců – 

veteránů z první světové války. Byly to pacienty nakaţené obávaným tyfem. Domky 

v blízkosti města Háj byly určeny pro obsluhující personál [3]. 

 

 

Obr.č18 -  Vrch Izolák ( vlastní foto ) 

Vrch Izolák je místem nádherných dalekých výhledů. Krásný výhled se naskytne na 

panorama města s oseckým klášterem a dalších památek. Zajímavý pohled se nabízí i na 

masiv Českého středohoří, kde vyčnívá vrch Milešovka a skalnatý vrch Bořen u města 

Bílinou. Další zastávkou bude socha sv. Valentýna [3]. 
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6.4 Socha sv. Valentýna 

Barokní socha z roku 1719 připomíná kněze Valentýna, který ţil ve 3. století, který 

byl popraven 14. února roku 269. Další zajímavou památkou je kostel sv. Kateřiny [4]. 

 

 

Obr.č.19 -  barokní socha sv. Valentýna ( vlastní foto ) 

 

6.5 Kostel sv. Kateřiny 

Kostel sv. Kateřiny byl zaloţen na začátku 14. století. Dříve středověká stavba byla 

zbarokizována architektem Octaviem Broggiem. Kostel byl zasvěcen sv. Kateřině, 

patronka filozofů, mlynářů. Od kostela trasa pokračuje k nejvýznamnější památce města, 

Oseckému klášteru [4]. 

 

Obr.č. 20 -  Kostel sv. Kateřiny ( vlastní foto ) 

 

6.6 Osecký klášter 

Kolem roku 1192 velmoţ Milhost zaloţil v Mašťově u Kadaně klášter cisterciáků, 

osazený mnichy z Waldas v Horní Falci. Roku 1196 český kníţe a biskup Jindřich 

Břetislav potvrdil Milhostovu donaci. Za sporů Milhosta s mašťovským konventem 

v letech 1197-99 velmoţ Slavko Veliký přesídlil cisterciáky na své panství do Oseka.   
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Prvotní stavby kláštera byly dřevěné, ale roku 1207 začala stavba kamenného 

kostela, dále byl postaven dům pro hosty a fortna pro vratného. V letech 1207-1221 byl 

v románském slohu postaven hlavní klášterní kostel Panny Marie. Trojlodní bazilika 

chrámu má pravoúhlý chór s kaplemi, příčnou loď a prostory sakristie. Kapitulní síň byla 

postavena v letech 1225-1250.  

Barokní přestavba kláštera na přelomu 17. a 18. století byla vedena opatem 

Benediktem Littwerigem. V letech 1712-1718 byla provedena přestavba kláštera do 

podoby jakou známe dnes, stavitelem a architektem Octaviem Broggiem. Vznikla trojlodní 

bazilika s přečnívající lodí, protáhlým presbytářem a úzkými bočními loděmi. Stěny a 

klenby jsou pokryty štukovou výzdobou, freskami a mnoha obrazy. 

Klášter patří do Kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie, v jejímţ čele stojí 

cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku. Matka představená Tereza je pověřena generálním 

opatem řádu k řízení pěti klášterů, mezi které náleţí i osecký klášter. 

Kaţdoročně při konání tradiční osecké pouti, se v klášteře a jeho panství předvádějí 

ukázky lidového umění, řemesel, výroba svíček, jízda na koních a historické divadlo. Od 

kláštera zamíříme do lesa, na jehoţ okraji je další zastavení – prameniště [5]. 

 

 

Obr.č.21 -  Osecký klášter ( vlastní foto ) 

6.7 Prameniště  

Dvě prameniště, která jsou součástí velkého vodního systému, vybudovali je osečtí 

cisterciáci. Přerozděloval vodu do celé soustavy rybníků a nádrţí, kde voda byla pouţita 

pro další účely. Jímací systém zářezů pod povrchem terénu svádí velké mnoţství vody do 

dvou sběrných nádrţí. Voda je dále odváděna do klášterního vodovodního řádu. Pro turisty 
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je zdroj vody z pramenných kapliček. Prameniště bylo hlavním zdrojem vody pro výrobu 

piva v klášterním pivovaru, ale i zdrojem pitné vody pro samotný klášter. Za prameništěm 

přechází stezka do mírného stoupání směrem k masívu skalního města [3]. 

 

 

Obr.č.22 -  prameniště města Osek ( vlastní foto ) 

 

6.8 Salesiova výšina 

Salesiova výšina je skalní město, geologická zvláštnost, naplavenina pravěké řeky 

ústící do severočeské uhelné pánve.  

Dřevěný letohrádek stával na vrcholu skal, nechal zde postavit osecký opat Salesius 

Krüger, v letech 1834 aţ 43. 

Soubor skal je tvořen tvrdým křemencem, místy s otisky sladkovodních mlţů. Okolí 

je zvrásněno hlubokými strţemi a zalesněno mohutnými buky. V současnosti je Salesiova 

výšina vyuţívána horolezci a je zde moţnost zahrát populární hru paintball, jedinou 

nevýhodou je ţe si hráči musí opatřit cele vybavení na paintball. Další zastávkou je 

převislý buk [3]. 

 

Obr.č.23 -  Salesiova výšina ( vlastní foto ) 
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6.9 Převislý buk 

Buk lesní převislé formy - Fagus silvatica pendula. Od roku 1993 je to památný 

strom. Strom je vysoký 14 metrů a má obvod kmene 370 cm. Převislá forma koruny 

stromu se označuje jako smuteční, dává jedinečný charakter celému okolnímu prostoru. 

Svému okolí dominuje svou neobvykle mohutnou korunou ale i tmavě červenou barvou 

listů [3]. 

 

 

Obr.č.24 -  Převislý buk ( vlastní foto ) 

 

Na podzim se listy zbarvují dozlatova. Strom je starý přibliţně 150 let, je na pozemku 

bývalého areálu správy polesí oseckého kláštera. Stála starost a péče o lesní bohatství 

klášterních drţav byla pro cisterciáky vţdy typická. Převislý strom je sadovnickou raritou a 

jako takový byl proto vyhlášen státem chráněným památným stromem. Stezka dál vede na 

výchozí zastavení krušnohorské ţeleznice [3]. 
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6.10 Technické zhodnocení 

Hlavním úkolem města je udrţení stálých turistů ale také přilákat nové návštěvníky. 

Získáním nových turistů by mohla pomoci výše navrţená nová trasa města. 

Město se můţe prezentovat a to několika způsoby, webové strany, informační letáky 

města, rozhlas, denní tisk.  

Nová trasa je dlouhá 7 kilometrů, není fyzicky náročná. Je vhodná ke školním a 

rodinným vycházkám. Na trase je vetší stoupání a to k Salesiově výšině. Stoupání se lze 

vyhnout tím, ţe turisté na stanovišti prameniště se vydají vpravo, k přírodní památce 

převislý buk. 

Z technických důvodů by měla být nová trasa osazena parkovými lavičkami, 

například Parková lavička typ V/K mobilní s kotvením s opěradlem [9] a to od stanoviště 

prameniště k Salesiově výšině. Na trasu by měli byt osazeny čtyři lavičky, jedna na 

prameništi a tři na Salesiově výšině.  Lavičky by měly být osazeny asi po 200 m. 

Zapomenout by se nemělo na odpadkové koše, kterých by mělo postačit celkem čtyři. 

Odpadkový koš profilovaný 75l s ocelovým krytem a dřevěným obkladem [10], odolný 

proti vandalismu. 

Pořízení jednoho odpadkového koše by stálo 3800,- Kč, pořízení jedné parkové 

lavičky by stálo 3220,- Kč s DPH.  Hlavním  finančním  sponzorem  by  bylo město Osek  

a fond Evropské unie. Celkové náklady na turistickou trasu by byly 28 080 Kč,- s DPH.  

 

 

 

Obr.č.25  – Odpadkový koš 75l    Obr.č.26 - Parková lavička typ V/K 
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7. ZÁVĚR 

Město Osek by určitě měl navštívit kaţdý, kdo je vyznavačem turistiky, 

cykloturistiky a kdo má rád kulturu, přírodu, zábavu, sport a historii. 

Při poznání turisticky významného města Osek si přijdou na své jak milovníci 

turistiky ale také cyklistiky. Turista se ocitne v malebné krajině plné historických a 

přírodních památek. Návštěvník zde narazí na stávající naučnou trasu, která provede 

městem Osek a jeho malebnou krajinou.  

Pro  informaci  návštěvníků   je  ve  městě   nainstalováno   několik   směrníků   a  

informačních tabulí. Tabule jsou umístěny u zajímavých a významných památek. U 

 nejvýznamnější památky města, oseckého kláštera je umístěna informační tabule i 

s mapou památek a přírodních zajímavostí jak města Osek tak i jeho okolí, další 

informační tabule je u přírodní památky převislý buk.  Pro ještě více informací je 

v oseckém klášteře zřízeno pro turisty informační centrum, ve kterém je moţno pořídit 

propagační materiály, mapy, pohlednice s oseckou tématikou a mnoho dalších informací o 

městu Osek. 

Pro potřeby návštěvníků města je ve městě moţnost občerstvení a odpočinku. U 

přírodní památky převislý buk je moţnost občerstvení ve stylovém  penzionu Horal. Pro 

školní nebo rodinné výlety se ve městě nachází Autocamp Osek, díky optimální poloze na 

břehu přírodního koupaliště. 

Město Osek ve spolupráci se svobodným státem Sasko má v plánu rekonstrukci 

gotického hradu Rýzmburk. Rekonstrukce byla zahájena roku 2010 a měla by trvat do roku 

2013. Na opravu město dostalo dataci 15 000 Euro z Fondu malých projektů. 

Návštěvnost Města Osek je ovlivněn také jeho dostupností. Do města Osek je 

poměrně dobré dopravní spojení. Do Oseka je zajištěno autobusové spojení městkou 

hromadnou dopravou z Mostu, Litvínova a Teplic a také vlakové spojení z Mostu na horní 

nádraţí a z Teplic na dolní nádraţí. Díky dobrému dopravnímu spojení budou uspokojeny 

všechny touhy turistů, které město navštíví. 

Hlavním úkolem města je udrţení stálých turistů ale také přilákat nové návštěvníky. 

Získáním nových turistů by mohla pomoci výše navrţená nová trasa města. Trasa by měla 

přilákat nové turisty na zajímavé kulturní, technické a přírodní památky města Osek. Díky 

tomu ţe nově navrţená trasa není nijak náročná, mohl by být zájem turistů všech věkových 

skupin.  
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Město Osek díky své bohaté historii, mnoho kulturních památek, přírodních 

zajímavostí a čisté přírodě, zůstane místem, které si lidé oblíbí a kam se budou rádi vracet.
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