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1. ÚVOD 

 

Rosicko-oslavanská  uhelná  pánev  patří  k  nejstarším a nejmenším černouhelným 

pánvím v republice. Oslavany byly prvním místem na Moravě, kde se začalo těžit černé 

uhlí a ještě v  roce 1782 bylo  oslavanské panství  jediným  místem na  Moravě se 

soustavnou těžbou. 

Tento uhelný revír má obrovský podíl na rozvoji města Brna a Vídně. Uhlí bylo 

používáno nejen v Čechách, ale i v alpských zemích a dokonce v Uhrách a Terstu. 

 

Téměř 240 let trvalo období těžby uhlí, které neovlivnilo jen revír, ale také Brněnsko, 

Ivančicko a desítky dalších obcí. Těžba uhlí vytvořila pracovní podmínky pro obyvatele, 

ale také podmínky k výstavbě briketárny, koksoven, letkovny, elektrárny, železárny ad, 

znamenala nový zdroj obživy, přeměnu zemědělské oblasti v průmyslovou spojenou se 

změnou života obyvatel a jeho nárůstem. Po druhé světové válce vyrostla v Oslavanech, 

Rosicích,  Zbýšově a Zastávce u Brna hornická sídliště. Právě obec Zastávka vznikla až 

s nálezem uhlí a jeho těžbou.  

 

Rosicko-oslavanský revír se také dočkal uznání, a to za oblast s nejnáročnějšími 

důlními podmínkami v republice. Faktory, které činily těžbu náročnou byly úklon, hloubka, 

nesoudržnost nadloží, uhlí náchylné k vyjetí a samovznícení, velká teplota a ohrožení 

průtržemi uhlí a plynu. Klobouk dolů před rosicko-oslavanskými havíři a inženýry, kteří 

zvládali těžbu uhlí v těchto těžkých podmínkách. 

 

K datu 18. února 1992, kdy poslední uhlí bylo vytěženo z dolu Antonín ve Zbýšově,  

skončila těžba uhlí v tomto revíru. 

 

Toto téma jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu, oblast celé jižní Moravy a 

především Oslavan mi je blízká a mám k ní určitý vztah. Svůj podíl na tom má i část mé 

rodiny, která zde v minulosti žila a stále žije. 

Celá tato oblast je zajímavá nejen svými krásami, přírodou, ale také právě historickými 

památkami. Samotné Oslavany jsem několikrát navštívila a ráda se sem vracím.  
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2. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY OBLASTI ROSICKO-OSLAVANSKÉ P ÁNVE 

2. 1. Geologické poměry 

 

Na území našeho státu se rozprostírají dvě základní geologické jednotky, Český masív 

a Karpatská soustava. Odpovídají nejvýznačnějším strukturním patrům, hercynskému a 

alpinskému.  

 

Základní ráz krajině na Oslavansku vtiskla boskovická brázda. Západní oblast 

Oslavanska tvoří východní okraj západomoravského moldanubika. Dále je v celém 

prostoru jihovýchodní část svratecké klenby moravika, zastoupeného skupinou bítešské 

ruly, skupinou olešnickou a skupinou moravské svorové zóny vystupující podél 

náměšťského přesmyku.  

 

Východní okraj západomoravského moldanubika na Oslavansku dále zastupují 

serpentinizované peridotity (hadce). Na serpentinizované horniny tohoto typu jsou vázána 

naleziště minerálů.  Při serpentinizaci dochází k přeměně některých tmavých minerálů na 

serpentin.  

 

Na území Českého masívu – brněnského masívu  proběhly do ukončení prvohor 

geotektonické cykly, a to: předkadomský – moldanubický, madonský, makedonský a 

hercynský. Vytvářely předplatformní podklad Českého masívu. V závěru hercynského 

cyklu došlo ke konsolidaci předhercynské platformy a na predisponovaných místech 

vznikly zlomové linie a následně limnické – jezerní pánve. Následná denudace obnažila do 

hloubky komplexy metamorfovaných hornin včetně pronikajících žulových komplexů, 

hercynské ektogeneze. Významnou součástí tohoto vývoje byla sedimentační pánev 

premokarbonu v jižní části boskovické brázdy. [2] 
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 Obr. č. 1: Brněnský masív s přilehlými jednotkami, 1 - neogén karpatské  předhlubně,  
 2 - permokarbon boskovické brázdy, 3 až 13 - různé typy granitoidů brněnského masívu,  
14 - metamorfity, 15 a 16 - metabazitová zóna, 17 - zlomy. 
 

Význačné rysy permokarbonských sedimentů: 

• cyklické upořádání sedimentů , součástí některých cyklů je vývoj uhelných slójí; 

• kontinentální původ hornin; vznik limnických – jezerních pánví; 

• vývoj červeně zbarvených sedimentů, původ červeného zbarvení souvisí 

s klimatickými podmínkami nebo s petrografickou skladbou hornin snosné oblasti 

• vulkanická aktivita 

 

Významnou roli při vývoji těchto sedimentárních pánví sehrálo klima, které bylo 

z počátku vývoje vlhké a teplé. Následně došlo k úbytku vlhkosti a vytvářelo se teplé a 

suché klima, typické pro vývoj permských sedimentů charakterizovaných červeným 

zbarvením sedimentů. [2] 
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Všechny tyto rysy můžeme sledovat na výchozech permokarbonských hornin 

v boskovické brázdě na Oslavansku, kde svou názorností vyniká při řece Oslavě.  

 

Geologický vývoj, který následoval v druhohorách nezanechal výrazných přímých 

dokladů. Mimo známějších výchozů jurských sedimentů nebylo dost podkladů 

k rekonstrukci křídového vývoje. 

 

Tektonické pohyby, související s vrásněním Karpat, ve třetihorách na rozhraní 

paleogénu a neogénu se vyznačují v ploše rozdílnou tektonickou aktivitou. V paleogénu 

vyvrcholilo zarovnávání povrchu a probíhalo intenzivní zvětrávání v podmínkách teplé 

humidní zóny. To způsobilo vznik mocných kaolinických a železitých kůr. 

Vývoj v miocénu byl přerušen transgresí miocénního moře. Úvodní sedimentaci 

miocénu-ottnangu charakterizují zeleně a červeně zbarvené skvrnité jílovce, jílovité písky 

vyvinuté rovněž na Oslavansku. Předeggenburská denudace musela být rozsáhlá, to 

potvrzuje skutečnost, že sedimenty eggenburgu-ottnangu se ukládaly na obnažené 

krystalinikum a prvohorní sedimenty. Sladkovodní a brakické sedimenty vyplnily stará 

předmiocenní údolí Jihlavky k Ivančicím, v návaznosti na vranovický příkop, a zasahovaly 

až na Oslavansko. Tímto došlo k vyrovnání členitého reliéfu a jeho zakrytí mladšími 

sedimenty. 

 

Počátkem čtvrtohor dochází k dalšímu odnosu zvětralinového pláště. Snižuje se 

původně zarovnaný terén a pokračuje denudace neogenních sedimentů. Čtvrtohorní 

sprašové sedimenty překrývají třetihorní a jsou vyvinuty v prostoru ketkovic, Oslavan, 

zasahují k Zakřadům a Příbrami. Jejich mocnost místy dosahuje až 15 metrů.  

V pleistocénu se vyvinuly terasy v několika úrovních. Typická eluvia se nacházejí v údolí 

Chvojince, kde jsou rozsáhlá balvanová moře. [2] 
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Obr. č. 2: Geologický profil permokarbonem boskovické brázdy (podle Malý L., upraveno 
1988) 
 
 
2. 2. Ložiska nerostných surovin 

 

2. 2. 1. Grafit 

Čučicko-oslavanské ložisko grafitu  nalezneme v geologické jednotce vranovsko-

olešnické. Výskyt tohoto ložiska je znám v prostoru mezi Chvojnicí, Čučicemi, Oslavany a 

Padochovem. 

 

Při zahloubení jámy Kukla Dolu V. Nosek v Oslavanech byla nafárána grafitonosná 

série vranovsko-olešnická. K dalšímu upřesnění hlubinné geologické stavby došlo po 

provedení podzemního vrtu, situovaného ve východní části boskovické brázdy. Vrt zastihl 

výchoz grafitonosné série překrytý okrajem kulmských sedimentů. Takto bylo dosaženo 

ověření grafitového ložiska čučicko-oslavanského v hloubce 1532 m.  

Grafit se vyskytuje nejčastěji v podobě velmi jemnozrnných šupinek a pigmentu v drti 

s ostatními rozdrcenými minerály. Menší množství grafitu se vyskytuje ve formě 

hrubozrnných šupinek. 

 

Těžba grafitu se uskutečnila před rokem 1891 a v letech 1916 až 1918, pokusy s těžbou 

se uskutečnily na Chvojnici a v Čučicích. [2] 
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2. 2. 2. Magnezit 

Magnezitové ložisko se nachází v tělese serpentinizovaného hadce na levém břehu řeky 

Jihlavky. Ložisko vzniklo zvětráváním serpentinizovaných peridotitů a v minulosti bylo 

těženo nepravidelně. Kvalita magnezitu byla podmíněna doprovodnými jíly. Byly 

rozlišovány tyto druhy: 

1) magnezit čistě bílý, velmi tvrdý, lom na ploše lasturový, prostoupený silikáty; 

2) magnezit žluté barvy shodný s magnezitem předchozím; 

3) magnezit hrachově žluté barvy, velmi tvrdý, lom lasturový, prostoupený opálem; 

4) magnezit slabě žlutavě bílý, měkký, drobivý, prostoupený jemnými žilkami silikátů.  

 

2. 3. Geologické zajímavosti 

 

Předmětem trvalého zájmu jak badatelského, tak i laického jsou například nálezy vltavínů a  

paleontologický materiál uhlonosného souvrství.  

 

Vltavíny jsou temně i světle zelená skla, průsvitná nebo tmavá. Jsou řazeny do tektitů, 

které, jak se dnes odborníci shodují, vznikly přetavením pozemských hornin po dopadu 

velkého meteoritu, a vymrštěním této taveniny do velké vzdálenosti. Nacházíme jak  

celotvary (kapky, vejčité tvary . . ), tak i částečné úlomky a střípky.  

Nejčastěji se nacházejí v miocénních sedimentech. Naleziště jsou v oblasti jižních Čech 

a západní Moravy, v pruhu Telč, Třebíč, Mohelno, Moravský Krumlov. 

Z Oslavanska pochází jedna z předních kolekcí vltavínů od tvůrce Viléma Grosse. [2] 

 

2. 3. 1. Boskovická brázda stále středem pozornosti paleontologů 

Také permokarbonské sedimenty boskovické brázdy jsou světově proslulé četnými 

nálezy fauny a  flóry. Velká pozornost byla v minulosti badateli věnována také zejména 

zdejším nálezům obojživelníků a hmyzu.  

Spolu s další faunou bylo v minulosti nalezeno množství paprskoploutvých ryb, které 

však nebyly detailně studovány. RNDr. Stanislav Štamberg, Csc. shromažďuje 

paprskoploutvé ryby ze spodního permu boskovické brázdy již řadu let. V posledních 

letech  pod jeho vedením byly  nashromážděny velké sběry v rámci  grantového výzkumu 

a  projetu Ministerstva kultury. [6] 
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Výzkum prováděný v jedenácti lokalitách boskovické brázdy, zahrnuje i lokality 

nacházející se právě v jižní části boskovické brázdy a patří k padochovskému souvrství. 

Těmito lokalitami jsou:     

Moravský Krumlov  -  „Za lesním úřadem“ 

Neslovice                  -  „Rybičková skála l.“ 

Neslovice                  -  „Rybičková skála 2.“ 

 

Dr. Štamberg výsledky svých studií paprskoploutvých ryb boskovické brázdy 

zpracoval do publikace, která právě vyšla a je prozatím jen v anglickém jazyce. Název 

publikace zní: „Permo-Carboniferous  actinopteryglans of  the  boskovice graben.“ a 

nahlédnout do ni mohou zájemci v depozitní knihovně Vlastivědného spolku Rosicko-

Oslavanska. [6] 

 

Jižní část boskovické brázdy je vyplněna spodnopermskými, ale i svrchnokarbonskými 

sedimenty, z nichž bylo těženo uhelné bohatství  v Rosicko-oslavanském uhelném revíru.   

Nálezy spodnopermské květeny přilákaly k bádání dlouhou řadu významných 

paleontologů a geologů.  

Tato oblast však nenechala klidné ani těžaře. V roce 1866 byl  provozním inženýrem 

na dole Jindřich I ve Zbýšově  Rudolf Václav Helmhacker, který se jako první pokusil 

vyřešit geologické vyvinutí I. sloje. K vysvětlení použil pozorování spojených s výskytem 

permokarbonské flóry. Zjistil, že v nadloží I. sloje existuje tzv. „přechodný horizont“, kde 

se setkává flóra karbonu s flórou typickou pro perm. Toto zjištění bylo důležitým přínosem 

pro stanovení hranice mezi karbonem a permem. Spolu s kolegou Hugo Rittlerem, který 

zjistil, že v nadloží I. sloje v severní oblasti vystupuje ve velikém množství  několik druhů 

rostlinných fosílií, požádali o pomoc slovenského významného badatele Štúra. Ten v roce 

1866 a 1874 vydal významná pojednání  o statigrafii a fytopaleontologii v oblasti        

Rosicko-Oslavanska a roku 1868 zveřejnil seznam spodnopermské květeny ze šachty Anna 

u Zbýšova, ale i z jiných nalezišť v revíru. Helmhacker se také zasloužil o to, že se v 

mineralogicko-geologicko-prehistorickém muzeu v Drážďanech nacházejí tři exempláře 

nápadných a význačných semen Samaropsis moravica ze Zbýšova.  

Z Rosicko-oslavanského revíru odešel Helmhacker roku 1869 a doba jeho působnosti 

v tomto revíru se považuje za dobu rozkvětu fytopaleontologického výzkumu. [3] 
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Zajímavostí jsou i dva obrovité fosilní kmeny. Byly objeveny a vyvezeny z dolu 

Antonín roku 1942 a již řadu let jsou umístěny v parku ve Zbýšově před obchodním 

domem. 

 

Významné naleziště fosílií  objevil v roce 1943 tehdejší provozní inženýr na dole 

Antonín a  pozdější centrální ředitel  ing. Josef Vegsö. Přizval si na pomoc Dr. Josefa 

Augustu, který mnoho let věnoval výzkumu v rosicko-oslavanské pánvi. Poté společně 

prováděli sběr a výzkum v lokalitě „za pilou“ na dole Antonín-Jindřich. Toto naleziště je 

pak  Augustou v jeho obsáhlém článku „Spodnopermská zvířena a květena z nového 

naleziště za pilou dolu Antonín ze Zbýšova na Moravě“ označeno, z hlediska 

paleontologického, za nejvýznamnější ze všech dosud známých spodnopermských 

moravských nalezišť vůbec. Obsahuje pohromadě mlže, hmyz, ryby a stegocephaly, což 

není zatím známo u žádného jiného naleziště. Mimo to i hojnou květenu, která již tehdy, 

při předběžném studiu, poskytla několik zcela nových druhů pro moravský spodní perm. 

Rovněž zde byly určeny  4  druhy mlžů, vyskytující se v moravském permu pouze zde a  

zcela nové druhy hmyzu.  

Některé paleontologické nálezy ze Zbýšovské oblasti byly umístěny ve sbírkách 

Moravského zemského musea v Brně, ale také roztroušeny po různých sbírkách. 

 

Jak  Augusta uvedl, materiál z nového naleziště u dolu Antonín podal nový obraz o 

zbýšovské spodnopermské květeně.  

Objev zvířeny byl pro Zbýšov novinkou. Voda v malém jezírku s bahnitými a 

močálovitými břehy byla domovem drobných pražralůčků acanthodů, malých 

skelnošupinatých rybek, larev maličkých stegocephalů a různého hmyzu. Na bahnitém dně 

žilo nespočetně mlžů. Nad jezírkem, které lemovaly nízké i stromovité kapradiny 

jehličnaté valachie, se proháněly pravážky pronásledující jiný hmyz. 

 

Dr. Augusta vydal na desítky odborných statí zabývající se paleontologickými 

výzkumy v rosicko-oslavanském revíru. Jedno své odborné pojednání s názvem 

„Spodnopermská květena kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské a jejího širšího 

okolí“ dokonce uveřejnil v roce 1951 ve Sborníku Ústředního ústavu geologického. [3] 
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Zohlednil v něm jak dosavadní  badatele, tak výsledky jejich bádání v revíru a  

paleontologické nálezy. Uvádí také výčet svých 29 prací vlastních,  práce Helmhackera, 

Makowského, Němejce, Štúra, Švestky, Tietze, vycházející z jejich výzkumů v našem 

revíru.  

Bádalo zde mnoho dalších světově významných paleontologů v různých časových 

obdobích a v jejichž zprávách a odborných seznamech nikdy nechyběla zbýšovská 

naleziště – Anna, Anenská zmola a velmi významné naleziště „za pilou“ dolu Antonín. 

Zmiňována byla také Barbora, ale i další místa revíru, především Rybičková skála v údolí 

Neslovického potoka, údolí řeky Oslavy, halda dolu Kukla-Václav Nosek v Oslavanech a 

Zastávka. Zájem paleontologů o rosicko-oslavanský revír  trvá  a výzkumy fosilní flóry i 

fauny zde probíhají až do dnešních dní. [3] 

 

 

Obr. č. 3: Otisk kmene přesličky v uhelných 

lupcích. Důl Kukla, Oslavany.  

(foto: Říha  S.) 

 

Obr. č. 4: Otisk kapradě v uhelných lupcích. 

Šachta Františka, Padochov. (foto: Říha S.) 
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3. HISTORIE TĚŽBY UHLÍ 

3. 1. Geologická charakteristika ložiska 

 

Boskovická brázda je široká průměrně 5 kilometrů a táhne se v délce asi 80 kilometrů 

od Jevíčka na sever až k Moravskému Krumlovu na jih. Je rozdělena Tišnovsko-

kuřimským příčným prahem na dvě části: severní letovická deprese a jižní rosicko-

oslavanská deprese. 

Stavba podloží boskovické brázdy je neobyčejně pestrá. Tvoří ji metamorfované 

horniny moldanubika a moravika, brněnský masív, devonské a kulmské sedimenty.  

Sedimentace začla v jižním prostoru boskovické brázdy, v oblasti rosicko-oslavanské. Osa 

této nově založené pánve byla protažena ve směru severozápad-jihovýchod, směr Rosice – 

Náměšť nad Oslavou. Nerovnosti pánevního dna byly vyrovnány při kladení bazálního 

červenohnědého souvrství, z těchto klastik se postupně vyvinul, v prostředí rozsáhlého 

zarůstajícího jezera na akumulační plošině, šedý uhlonosný komplex – rosicko-oslavanské 

souvrství se stejnojmenným souslojím. Komplex klastických sedimentů boskovické brázdy 

při východním okraji tvoří rokytenské slepence, ty nepravidelně zasahují do středu brázdy 

a prostupují se prstovitě se západní facií balinských slepenců. 

Pánevní osa je paralelní s východním okrajem pánve a excentrická. [1] 

 

Jak již bylo zmíněno rosicko-oslavanská uhelná pánev se nachází v okresu            

Brno-venkov, směrem ZJZ města Brna, v jižní části boskovické brázdy. Právě zde, v délce 

cca 15 a šířce 5 kilometrů, byly vyvinuty produktivní uhlonosné vrstvy ve třech uhelných 

slojích. Rosicko-oslavanský revír se rozprostírá v hornaté krajině s nadmořskou výškou 

200-400 m. n. m. Výchozy uhelných slojí, které se nacházejí nejseverněji, spadají do 

katastru obce Říčany. Dále pokračují přes Zastávku u Brna, Babice, Zbýšov, Padochov, 

Oslavany až k Moravskému Krumlovu. S výjimkou Moravského Krumlova bylo černé uhlí 

dobýváno ve všech jmenovaných obcích. [3] 

 

Uhlí v rosicko-oslavanské uhelné pánvi bylo objeveno před rokem 1760. Od roku 1764 

se těžba v revíru považovala za cílenou a těžení probíhalo jen v několika desítkách kutisek, 

jam a štol. [4] 

 



 11

3. 2. Způsob dobývání 

 

Zpočátku se uhlí sbíralo z povrchu do brašen a sypalo se přímo na hromady nebo 

formanské vozy. Postupně bylo nutno začít s hornickou činností, ale největším problémem 

bylo zavodňování kutisek. Po dosažení hloubky asi 30 metrů musela být kutiska opouštěna 

a razila se další. Těžilo se štolami, z malých hloubek, pomocí ručního vrátku a dřevěných 

kol, ve kterých šlapali dělníci. Uvolněná hornina se nakládala do dřevěných nádob, 

proutěných košů nebo kožených brašen a vynášela se na zádech po žebřících na povrch. 

Z kolmých jam a s narůstající hloubkou se pak rubaná hornina vytahovala pomocí rumpálů 

a kbelíků. Kbelíky pak byly nahrazeny kovovými okovy, které se postupně zvětšovaly na 

objemu. Později se uhlí vyváželo koňským žentourem. V prvním období se těžilo jen uhlí 

nejlepší kvality, znečištěné se ponechávalo v dole. 

 

Koncem 18. století horníci sestupovali dědičnou štolou nebo se spouštěli a vycházeli 

větrací šachtou. Jindy do dolu byli spouštěni na vědru tak, že stáli na jeho dně nebo 

okrajích vědra. Horníci si v dole svítili loučemi nebo lojovými svícemi, ty byly vystřídány 

olejovými nebo lojovými otevřenými kahanci. Olejové „sichrovky“ chráněné košíkem a 

později benzínové bezpečnostní lampy používaly na nebezpečných místech, kde se 

hromadily plyny. Zmiňované lampy se používali také později v místech, kde bylo 

nebezpečí třaskavých plynů. Zkušený horník podle plamene poznal i množství plynu 

 ve vzduchu. Prodlužování plamene totiž varovalo před nebezpečím. [4]  

 

3. 3. Těžba uhlí 

 

Těžba probíhala převážně z I. a II. sloje, III. sloj byla dobývána  dolem Anna v jižní 

části Zbýšova a v dalších oblastech pouze příležitostně. Mocnost I. sloje dosahovala 

v průměru 2,5-4 metrů, místy to bylo 6 metrů a v extrémech až 21 metrů. Mocnost II. sloje 

byla od 1,3 do 2,2 a  III. sloje 0,8-1,4 metrů. Sklon slojí se pohyboval od 0 do 90 stupňů, 

v místech tektonického porušení uložení sloje přecházelo do protiklonu. 

 

Když se v polovině 18. století začal projevovat nedostatek dřeva, vydala Marie Terezie 

v roce 1751, císařský reskript, ve kterém všem vrchnostem v Čechách a na Moravě 
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doporučila, aby byla hledána rašelina a pak používána v hutích, hamrech, výrobnách 

plechu, ale i pro běžné vytápění. Nedostatek paliva v této době brzdil rozvoj výroby. 

Ihned na to, v roce 1753, hrabě Václav Kořenský, působící v té době v Olomouci,  

nabídl odstranit nedostatek dřeva používáním kamenného uhlí, jak tomu bylo i 

v Holandsku. Uhlí jako palivo nebylo známé, proto se muselo odzkoušet. První zkouška 

proběhla v listopadu téhož roku v brněnské kovárně a měla úspěch.  

První písemná zmínka o užívání oslavanského uhlí udává rok 1755. Tehdy došlo 

k praktickému užívání uhlí na Moravě, a to uhlí z Oslavan na Znojemsku. Uvádí to Jiří 

Winneberger ve své žádosti o udělení zlaté pamětní medaile Marie Terezie za užívání a 

propagování uhlí. 

 

V jižní části revíru bylo uhlí nejprve objeveno na výchozech uhelných slojí 

v Oslavanech na Zaklášteří, v Balinách, Verpachu  a ve stráni Anenské. V té době se uhlí 

sbíralo přímo z povrchu nebo odebíralo z výchozů slojí. 

Zmínka o štole na uhlí u padochovského mlýnka pochází z roku 1763.  Ale už před 

tímto rokem bylo uhlí nalezeno mezi Oslavany a Zbýšovem u Mašinky a v roce 1763 zde 

bylo zavedeno dobývání břidličných lupků k získávání kamence-ledku. 

Roku 1764 přichází do Oslavan nový správce František Riedl, který nechal zarazit dvě 

štoly na Zaklášteří. Za vyhledávání a propagaci užívání uhlí byl odměněn roku 1769 

pamětní zlatou medailí Marie Terezie. Pod jeho vedením bylo vytěženo 550 vídeňských 

měřic. 

V Balinách pokusy s těžbou zahájila oslavanská vrchnost roku 1770, na dole Barbora a 

ve Zbýšově na Majrově na Horní a Dolní boudě v roce 1782. Oslavanské panství bylo jako 

jediné místo na Moravě se soustavnou těžbou uhlí až do roku 1782, i když uhlí jako palivo 

bylo zpočátku přijímáno velmi zvolna. 

 

V roce 1785 získala oslavanská vrchnost výsadní právo dolovat na celém ostavanském 

panství kamenné uhlí a ledek, a to s privilegiem na věčné časy. V tomto roce přišel do 

Oslavan zkušený důlní úředník z Tyrol, Johann Baptista Müller, toto výsadní právo na 

těžbu a všechna tehdejší kustika získává zprvu do pronájmu. V roce 1800 oslavanské doly i 

s výsadním právem  Müller odkoupil a měl již na sebe zapsané. 
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Svou těžbu zahájil v Oslavanech v údolí potoka Balinka, kde postavil první domy, stáje 

a kovárnu a zakládá svůj Werkhof , později přejmenovaný na Havírnu.  Zde také zarazil 

první štolu. Müllerovo těžařstvo těží postupně a to těmito důlními díly: štolou v Havírně, 

dolem Jánským nacházejícím se na protějším břehu Balinky,  později poblíž tohoto dolu 

zaráží jámu Charlottu, štolu Xaveri, v trati Balina těží jámou Mašinou. 

Pokračuje na Zakláštěří, kde získal štolu Anton, Jan a Mariahilfe. Ve Zbýšově těží na 

Horní a Dolní boudě, na Majrově, dále jámou Barbora a Anna. Po jeho smrti pokračuje 

s těžbou jeho žena Anna a pak další generace Müllerů. V roce 1851 jeho syn Jan Daniel 

zakládá spolu s padochovským těžařem s Kleinem Dědičnou štolu. Ta je ražena z Oslavan 

směrem na Zbýšov 28 let a k odvodnění revíru slouží dodnes. V jižní části Zbýšova pak 

zaráží několik dalších jam, z nichž nejvýznamnějšími jsou  doly Theodor a Simson. Ve 

vedení těžařstva se vystřídaly tři generace Müllerů. V roce 1869 prodávají doly Vídeňské 

Innerberské společnosti, ovšem ponechali si doly v Žacléři, kde těží od roku 1844, stávají 

se zde uznávanými těžaři a zavádí zde první parní těžní stroje. Působí zde do roku 1898, 

kdy jejich majetek přechází do vlastnictví Západočeského spolku. 

 

 

 Obr. č. 5: Pečeť Müllerova těžařstva 1820  

 zdroj: Oslavany 900 let od první písemné zprávy 

 (Oslavany, 2004) 
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V nejsevernější části revíru bylo uhlí nalezeno roku 1769, ale jeho těžba byla zahájena 

později. V roce 1783 je již v Zastávce vyhloubeno několik jam. Na těžbu v této části revíru 

získává právo roku 1801 obchodník a úspěšný podnikatel z Brna Johann Herring. Zakládá 

zde těžařskou společnost Rytíř Herring a spol.  

Postupně je v této oblasti těženo doly Anna, sv. Františka, Plantáže, Josef a další. 

K nejvýznamnějším patřil důl Ferdinand a Julius. Roku 1870 se společnost Rytíř Herring a 

spol. přeměnila na Rosickou báňskou společnost, která se stává nejperspektivnější  a 

postupně skupuje všechny doly v tomto revíru. 

 

Ve Zbýšově, tedy ve střední části revíru, byla těžba zahájena v jeho jižní části Na 

Láně-Majrově a na Barboře oslavanskou vrchností roku 1782. Pokračuje rod Müllerů, 

Innerberská společnost a Rosická báňská společnost. Ve Zbýšově na Poustkách byly první 

hornické práce zahájeny díky Aloisu Lorenzovi a Ch.G. Uhligovi roku 1813. O pět let 

později, roku 1818, zde začíná těžit Adam Rahn, přebudovává těžařskou společnost na 

společnost Láska Boží, ve které se vystřídaly tři generace Rahnů. Těžili doly Poustka, 

Terezínská, Kateřinská, Antonín a Jindřich I. V roce 1935 dochází ke splynutí podniků a 

vzniká tak Rosická báňská společnost Láska Boží v Božím požehnání, předchůdce 

Rosických uhelných dolů, Zbýšov u Brna. 

 

V nejjižnější části, do které spadá katastr obce Oslavany u Nové Vsi, bylo uhlí 

nalezeno v roce 1814 Ch. G. Uhligem a již v roce 1816 byla zahájena těžba na dole 

Ferdinand těžařstvem Sv. Trojice. Těžba byla zastavena po roce 1860 a těžní stroje byly 

zčásti rozprodány, zčásti dány do sběru a z provozních budov se staly byty. 

V Padochově u Oslavan byla šachta Františka zaražena v roce 1848 bratry Kleinovými, 

Löhnerem a Petrzickem. Nemilá událost potkala důl Františka v roce 1860, kdy došlo 

k výbuchu třaskavých plynů. Jednalo se o největší důlní neštěstí v revíru, při kterém 

zahynulo 53 horníků, což byla téměř celá směna. Po prošetření příčin výbuchu nařídilo 

báňské hejtmanství okamžité zahájení budování nové větrací šachty. V té době se budovala 

první vrtná větrní jáma Bohrloch, která nebyla dokončena a zamačkala se. Nová větrací a 

odvodňovací šachta pro důl Františka Kukla, zpočátku nazývána Nová, byla zaražena 

v Oslavanech na konci těžebního pole tohoto dolu v roce 1861.  
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Roku 1865 byla dokončena a uvedena do provozu. Ještě v tomto roce prodalo těžařstvo své 

doly společnosti Rytíř Herring a spol. 

V roce 1911-1913 byla jáma Kukla přebudována na centrální šachtu tohoto revíru. 

Rozšířil se profil jámy a betonáž jámového stvolu. Zásobovala uhlím oslavanskou 

elektrárnu, zařízenou na spalování uhlí horší kvality z jižní části revíru.  

Jedná se o první důl v republice, v jehož železobetonové těžní věži byl zabudován těžní 

stroj Koepe, první tohoto typu v Rakousku-Uhersku. V květnu 1947 byl důl Kukla 

přejmenován na Důl Václav Nosek a roku 1961 bylo na dole V. Nosek vytěženo 366 311 

tun uhlí, což byla jedna z nejvyšších těžeb. Těžba uhlí probíhala až do roku 1973, kdy byl 

vytěžen poslední vůz uhlí, a do konce roku 1985 sloužil důl jak vtažná jáma a 

k odčerpávání důlních vod. Definitivně byl uzavřen roku 1986 železobetonovou krycí 

deskou. Nutno dodat, že důl Kukla – V. Nosek se stal nejvýznamnějším oslavanským 

dolem. 

 

Po odstranění škod po druhé světové válce dochází k obnově těžby, nejprve těží 

oslavanský důl Kukla a pak důl Antonín ve Zbýšově. Válkou nejvíce postižený byl důl 

Julius v Zastávce u Brna. Po dělostřeleckých útocích byly zničeny budovy dílen, lampovna, 

šachetní budova, lanovnice na věži a těžní klece zřícené až do hloubky 800 metrů. Také 

vlivem útoků, které zničily elektrickou rozvodnu a poškodily elektrický kabel pro čerpání 

vody, došlo k zatopení dvou pater dolu. Ihned se začalo se záchrannými prácemi, které 

přinesly úspěch a začátkem prosince 1945 šachta opět těžila. Vynaložené úsilí k obnově 

ovšem přišlo vniveč, protože o pár dní později vypukl požár. Hořela stanice lanové dráhy, 

třídírna a prádlo. Obětavost techniků a dělníků, kteří pracovali ve dne v noci a přes vánoční 

svátky, dokázala, že těžba byla opět obnovena a již měsíc po požáru vyjely z dolu Julius 

první vozy s uhlím. [3] 

 

Mezitím dne 24. října 1945 byly všechny doly, dekretem prezidenta republiky, 

znárodněny. Od 1. ledna 1946 pak existoval jeden národní podnik s názvem             

Rosické a Jihomoravské doly v Zastávce u Brna. Jak už název napovídá jednalo se o 

spojení Jihomoravských lignitových dolů s Rosickými uhelnými doly. Toto spojení trvalo 

do roku 1950, kdy vznikl samostatný národní podnik Rosické uhelné doly v Zastávce u 

Brna, jehož ředitelství později přesídlilo do Zbýšova u Brna.  
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Po roce 1945 byla používána při těžbě ve sloji o mocnosti 2 až 4 metry, s úklonem do 

500  metoda šikmého zátinkování se směrnou zátinkou a základkou. V oblastech s velkou 

variabilitou mocnosti od 1 do 4 metrů, přičemž uložení sloje bylo strmé a v místech 

tektonického porušení přecházelo do protiklonu, se používala druhá metoda,  a to šikmé 

zátinkování s úpadní zátinkou a základkou. Po roce 1958 se přechází na metodu směrné 

stěnování na  řízený zával a směrné stěnování na řízený zával se dvěma úpadními pokusy. 

 

Nová jáma Jindřich II. se začíná hloubit roku 1960 a v roce 1964 bylo rozhodnuto 

vybudovat tuto jámu jako centrální celého revíru. Výstavba byla dokončena 1969 

s hloubkou 1328 metrů a důl byl uveden do provozu. Následné prohloubení dosáhlo 

maxima – 1456 metrů. Tento důl byl nejhlubším dolem na černé uhlí v republice i ve 

střední Evropě.  

Důl Jindřich II. byl, stejně jako Důl Františka, zařazen mezi doly s nebezpečím vzniku 

průtrží uhlí a plynu. Toto rozhodnutí vyvolala nešťastná událost, která se stala zpočátku 

roku 1980. V odpolední směně při ražbě dovrchní chodby došlo k vyjetí uhelné sloje 

provázené vysokým množstvím metanu. Byli zasypáni čtyři horníci, z nichž dva se 

podařilo vyprostit. Zbylý dva bohužel zahynuli. 

Do plynujících dolů s třídou nebezpečí II. byl zařazen celý dobývací prostor RUD až 

po úroveň 11 patra. Od úrovně 11 patra šlo o zařazení jako plynující důl s nebezpečím 

vzniku průtrží uhlí a plynu. 

 

Po této události došlo k řadě bezpečnostních opatření. Pracovníci dolu byli vybaveni 

sebezáchrannými přístroji a na výdušných jamách Ferdinand a Františka a ve výdušných 

větrech  pracovišť s nebezpečím průtrží uhlí a plynu byly instalovány kontinuální 

analyzátory metanu s přenosem a registrací v dispečinku. Byla stanovena stálá pohotovost 

jedné čety a v nepracovní dny dvou čet na báňské obvodní stanici. Přistoupilo se 

k vybudování důlní klimatizace pro ochlazování vtažných větrů a rekonstrukci ventilátorů. 

Pozdější zhoršení úložných poměrů, složitosti stavby ložiska a velkých hloubek vedlo 

ke snížení roční těžby uhlí na 240 000 tun a ovlivnilo tak urychlení ukončení těžby 

v Rosicko-oslavanském uhelném revíru. Poslední dny roku 1991 byly ve znamení 

posledních vytěžených vozů černého uhlí z dolu Jindřich II. ve Zbýšově. Co nejdéle se 

mělo pokračovat s těžbou z 2. patra na dole Antonín.  
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Do 18. února 1992, kdy byl důl pro zápar ve stařinách ovšem uzavřen, se ještě vytěžilo 

4870 tun uhlí. Jednalo se o poslední uhlí z revíru. Zbylé zásoby uhlí, které činily 

26 002 237 tun, byly odepsány, a to vynětím z evidence. Dobývací prostor „Zbýšov“,  

jehož výměra činila 2 205 hektarů, byl zrušen v polovině roku 1993. 

 

Byla zpracována hydrogeologická studie zatápění dolů celého revíru. Ke konci dubna 

1992 byl zastaven provoz čerpací stanice na 11. patře dolu Jindřich II., poté následovalo 7. 

patro dolu Antonín a Julius. Tím byla všechna čerpaná místa zrušena a zahájeno zatápění 

důlních děl, které bylo dokončeno v září 1998, zátopové doly se dostaly na úroveň výtoku 

z Dědičné štoly. Začal výtok důlních vod obsahující dvojmocné železo, přičemž za pár 

měsíců se začala tvořit rezavá skvrna postupující stále níž po proudu v proudnici řečiště. 

Jelikož se nenaplnila prognóza kvality vody s výrazným samočisticím účinkem důlního 

prostředí, byla projednána přestavba bývalé sportovní haly na čističku důlních vod. Po 

mnoha jednáních byla čistička schválena a na podzim 2001 byl úspěšně zahájen zkušební 

provoz s následným uvedením do trvalého.  

  

Obr. č. 6:  Schéma důlních děl RUD  z posledních let těžby.Zdroj: Rosicko-oslavanský 

uhelný revír (Oslavany, 1999) 
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Dne 1. října 1991 byla zahájena likvidace důlní činnosti, započatá likvidací důlních děl 

a technologického zařízení na povrchu, související s těžbou. Prvním hlavním důlním dílem 

byla výdušná jáma Františka v Padochově, která byla zasypána haldovinou a uzavřena 

železobetonovou krycí deskou. V zasypávání se pokračovalo na všech dolech, byly 

zasypány zplna nebo částečně. Výjimkou byly jámy Jindřich II. a Kukla-Václav Nosek 

v Oslavanech. Jelikož byly nadále zařazeny mezi doly plynující, II. kategorie nebezpečí, 

rozhodl Obvodní báňský úřad v Brně provést dodatečnou likvidaci a zasypat jámy v celé 

délce nezpevněným materiálem. Prvním likvidovaným dílem se stala jáma Kukla-Václav 

Nosek. Nejprve se musel vyřešit problém dopravy zásypového materiálu do jámy, protože 

v povrchovém areálu v povrchovém areálu bývalého dolu provozuje soukromá firma 

přesnou strojírenskou výrobu. V průběhu roku 2004 byla zaražena dopravní štola, která  

byla prostřelena 10 m pod ohlubeň jámy Kukla – Václav Nosek a poté v roce 2005 

probíhalo zasypávání. Dopravní štolou byl dopravován zásypový materiál z haldy 

hřeblovým dopravníkem mimo areál strojírny k jámě. Druhý hřeblový dopravník vedl od 

portálu štoly k nově vybudované panelové ploše, na niž najížděly nákladní automobily 

s materiálem. Tím byla hlušina z odvalu bývalého dolu. 

Podnik Diamo a odštěpný závod Geam Dolní Rožínka řídí likvidaci následků těžby 

uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru. Pro zasypání poslední zvodnělé jámy Jindřich 

II ve Zbýšově u Brna budou zahájeny přípravné práce letos. 
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Graf č. 1: Vývoj těžby uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru.  

Zdroj: Rosicko-oslavanský uhelný revír (Oslavany, 1999) 
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3. 4. Důlní neštěstí 

 

V průběhu dobývání uhlí v důsledku intenzivního hloubení šachet a prodlužování 

chodeb bez zlepšování větracího systému, docházelo k nebezpečnému hromadění plynu, 

což vedlo k hromadě důlních neštěstí. Záznamy nebyly důsledně vedeny. Stručný přehled 

v letech a číslech: 

• První zaznamenané důlní neštěstí v roce 1820 na dole Barbora se udusilo 10 

horníků.  

• Dalším neštěstím - největším, již výše zmiňovaným, byl roku 1860 na dole 

Františka v Padochově výbuch třaskavých plynů. Zahynulo 53 horníků. Roku 1864 

zde došlo k vyjetí nadloží, které zasypalo 4 horníky.  

• Neštěstí se nevyhnulo ani šachtě Theodor ve Zbýšově, kdy roku 1862 vypukl 

prudký požár, při kterém zahynuli dva horníci. 

• Rok 1871 byl nešťastný pro důl Antonín na Lásce Boží. Výbuch třaskavých plynů 

usmrtil 5 horníků a 25 těžce popálil. 

• V dubnu 1872 opět výbuch, tentokrát na dole Anna. Zahynuli dva horníci. 

• V polovině roku 1875  na dole Antonín došlo k výbuchu,  při kterém zahynulo 14 

horníků. 

• V roce 1881 došlo k výbuchu na dole Julius, zahynulo 11 horníků. 

• Druhé největší neštěstí se stalo roku 1921 na dole Kukla v Oslavanech. Zde 

zahynulo 26 horníků. 

• Za období roku 1943 do konce báňské činnosti v revíru se podařilo vysledovat 

v Moravském zemském archívu v Třebíči a mezi pamětníky  78 smrtelných úrazů. 

• V současnosti jsou známy další smrtelné úrazy, ale jde i o nepublikované úrazy  

      před rokem 1943,  seznam dosáhl čísla 101. 

 

Od  40. let 19. století průběžně s nárůstem těžebních kapacit docházelo ke zvyšování 

počtu důlních havárií v celém uhelném hornictví Rakouska-Uherska. Za jednu z možných 

příčin může být považována nedokonalost horních předpisů, neodpovídající prudkému 

rozvoji báňské činnosti. V roce 1880 dochází k zastavení revírním báňským úřadem 

veškeré střelné práce v uhlí v rosicko-oslavanských dolech. [4] 
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Byla zvolena komise ze zástupců těžařských společností z hornoslezské a rosicko-

oslavanské oblasti a jejím úkolem bylo navrhovat soubory opatření za účelem předcházení 

vzniku důlních neštěstí, které byly z velké části zapříčiněny výbuchem uhelného prachu. 

Státní orgány zvýšily náročnost na vedení protokolů o haváriích, které v řadě případů byly 

provedeny neodborně a nedokonale.  

 

V platnost vstoupily v roce 1883 a 1886 zpřísněné předpisy o používání výbušnin.  

 

4. SOUČASNÉ DOKLADY O HORNICKÉ ČINNOSTI 

 

Za doklady připomínající hornickou činnost, bych sama osobně považovala tři těžní 

věže, které zde jako jediné ze všech zůstaly stát.  

Místní si však svou hornickou historii připomínají i na Oslavanských historických 

slavnostech, kde se stalo tradicí, že druhý den těchto slavností, které se konají od roku 

1999 vždy druhý víkend v měsíci září, se koná Turistický den. Ze zámeckého nádvoří 

oslavanského zámku je odstartována turistická cyklotrasa „Hornická“ a pěší trasa „K 

pramenům  těžby uhlí v Oslavanech“.  Blíže k těmto v kapitole 5. 

  

Všechny těžní věže, kromě věže dolu Jindřich II. a Simson ve Zbýšově u Brna a těžní 

věž dolu Kukla-Václav Nosek v Oslavanech, byly v Rosicko-oslavanském revíru 

zlikvidovány.  

 

4. 1. Důl Jindřich II 

 

Ve své době nejhlubší důl na černé uhlí v republice, ale i ve střední Evropě s těžní věží 

vysokou  46,300 metrů. Prohloubením bylo dosaženo maximální hloubky dolu 1 456 metrů, 

přičemž konečná těžba probíhala z hloubky 1 428,4 m. Velké těžní zařízení bylo vybaveno 

čtyřlanovým automatizovaným těžním zařízením, jehož výrobcem bylo ČKD. [5] 

Toto mohutné zařízení bylo umístěno ve výšce 37 metrů. Těžní věž spatříte z blízké 

komunikace, jelikož areál, ve kterém se nachází patří soukromému podnikateli.  
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Obr. č. 7: Těžní věž dolu Jindřich II.                            Obr. č. 8: Těžní věž dolu Jindřich II.        

v minulosti.           dnes (foto: Přibyl P., 2005)                                                                                     

Zdroj:  http://www.rosicko-oslavansko.cz/                                                        

 

                              

Obr. č. 9: Těžní věž dolu Simson                                   Obr. č. 10: Těžní věž dolu Simson                                    

v minulosti.           dnes (foto: Přibyl P., 2005) 

Zdroj: http://www.rosicko-oslavansko.cz/  
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4. 2. Důl Simson 

 

Tento důl byl zaražen roku 1848 a do provozu uveden těžaři Müllerovými roku 1853. 

Jeho těžní věž byla postavena roku 1902 a byla vysoká 24,100 metrů. Příhradová železná 

konstrukce, tzv. Tomsonův kozlík, zabudovaná do původní zděné těžní věže 

„Malakov“  z roku 1853, byla v roce 1987 vyhlášena památkově chráněným objektem. 

Jedná se o jedinou technickou památku bývalého uhelného revíru.  V současnosti probíhá 

restaurování těžní věže, přičemž budova byla restaurována v letech předchozích.   

 

4. 3. Důl Kukla-Václav Nosek 

 

Třetí nezlikvidovanou těžní věží je těžní věž tohoto dolu. Byla vybudovaná v letech 

1911 – 1913 při rekonstrukci dolu na centrální jámu jižní části revíru. Jednalo se o  první 

železobetonovou těžní věž v republice, do které byl  zabudován těžní stroj. Prvně 

v Rakousku byl použit těžní stroj Koepe s elektrickým měničem typu Illgner.  

V současné době objekt naleznete v areálu Strojírny Oslavany. Byl proveden pokus o 

zařazení do chráněných památkových objektů, zatím bohužel bezúspěšně. [5] 

  

 

 

                              Obr. č. 11: Důl Kukla 1865. Zdroj: Rosicko-oslavanský 

       uhelný revír (Oslavany, 1999) 
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        Obr. č. 12: Důl Kukla, ve stavbě těžní věž ze železobetonu 

      a strojovna. Zdroj: Rosicko-oslavanský  uhelný revír  

      (Oslavany, 1999) 

 

 

 

Obr. č. 13: Důl Kukla-Václav Nosek dnes. (foto: autorka, 2008) 
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5. NÁVRH NAUČNÝCH A TURISTICKÝCH TRAS 

5. 1. Naučná stezka permokarbonem 

 

Naučnou stezku vybudovali pracovníci odboru důlního měřičství a geologie Rosických 

uhelných dolů v roce 1987 pod vedením RNDr. Lubomíra Malého. Vybudovali ji na 

výchozech permokarbonu v údolí řeky Oslavy. Po nějakém čase byla však naučná stezka 

zpustošena vandaly a znovu vybudována byla opět zásluhou RNDr. Lubomíra Malého 

v roce 1999. 

 

Výchozy permokarbonu v údolí řeky Oslavy v Oslavanech patří k nejvýznamnějšímu 

geologickému objektu Rosicko-Oslavanska. Na celém profilu je možno sledovat plynulé 

defilé vývojem ve statigrafickém rozpětí nejsvrchnější karbon - stephan až spodní perm -

autun. Součástí stezky je i významný objekt Dědičné štoly. Profil v roce 1973 označila 

mezinárodní komise pro karbonskou statigrafii jako stratotyp evropského významu. 

 

Permokarbonský  profil boskovické brázdy na levém břehu Oslavy v Oslavanech 

najdeme při západním okraji boskovické brázdy. Úvod profilu tvoří západomoravské 

krystalinikum zastoupené moravskou svorovou zónou. Dále je vystřídán sedimenty 

permokarbonu boskovické brázdy, počínaje rosicko-oslavanským uhlonosným souvrstvím 

s bazálními balinskými slepenci, spodním šedým pásmem, které přechází do 

padochovského souvrství. Toto souvrství je zastoupeno středním červeným souvrstvím, 

svrchním šedým pásmem a souvrstvím arkózových pískovců, arkóz a slepenců oslavské 

facie. 

 

Uhlonosný vývoj se vyvíjel na konci karbonu – stephanu a pokračoval plynule i 

v permu –autunu. Tento geologický objekt je specifický tím, že celý jeho vývoj proběhl 

nepřerušovaně. V nejsvrchnější části formované stephanskou vegetací byly nalezeny 

úlomky fosilní flóry, velké až několik cm, jinak charakteristické pro autun. Z toho 

vyplynul závěr, že kromě výskytu flóry stephanské hydrofilní (tedy vodomilné), existoval i 

výskyt xerofilní, tedy suchomilné, flóry, která charakterizuje spodní autun. Oprávněnost 

stanovit rozhraní mezi karbonem a permem dává  statigraficky přesné určení těchto flór. [4] 
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Profil permokarbonem v Oslavanech je geologickým objektem, na kterém je 

nepřerušený vývoj sedimentů na hranici karbon-perm s rázem květeny velmi blízkým 

květeně nejvyšší stephanské uhlonosné zóny střední Francie, v sérii d´Avaize v pánci Saint 

Étienne v oblasti Massif Central. Na základě této skutečnosti lze považovat profil 

permokarbonem boskovické brázdy na levém břehu řeky Oslavy v Oslavanech za přírodní 

objekt mimořádného významu. (Malý, L.) [4] 

 

.  Má 9 základních zastavení a každé má svůj samostatný panel. Informace doplňují 

mapy a profily na jednotlivých panelech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                  
 
                      Obr. č. 14: Naučná stezka permokarbonem (podle Malý L.) 
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5. 2. Naučná stezka v Zastávce 

 

V loňském roce se podařilo zajistit finanční prostředky na vybudování informačních 

tabulí, které informují o historii obecně, ale především však o těžbě uhlí v těžařských 

obcích  Zastávka, Babice a Zbýšov, které spadají do mikroregionu Kahan. V obci Zastávka 

tak vznikla jakási malá naučná stezka, s informačními tabulemi, vedoucí místy, kde se 

kdysi těžilo uhlí. Budování této naučné stezky je v současnosti připravováno.  

Jedna navrhovaná verze trasy této naučné stezky, která se nachází v severní části 

Rosicko-oslavanského revíru, vychází od nádraží ČD v Zastávce. Pokračuje k místům 

bývalého dolu Julius, jámy Silniční, dolu Herčiny, kolem míst, kde stávaly železárny a 

hutě Rosických dolů, kde je u bývalého ředitelství těchto dolů označeno ústí Dědičné štoly. 

Dále se pokračuje lesem kolem hájenky, kde se nacházela jáma Plantáže, dále doly Josef I 

a Josef II. a pokračuje k areálu bývalého dolu Ferdinand. Stezka by měla dále pokračovat 

ke Zbýšovu, kde stával důl Anna, přes silnici a železniční vlečku k bývalé jámě Kateřinská,  

kde je v současné době částečně vybudované Muzeum průmyslových železnic. To  

zprovozňuje bývalou vlečkovou trať a několikrát ročně provozuje jízdu osobními vozy a 

parní lokomotivkou po úzkorozchodné trati – bývalou uhelnou vlečku ze Zastávky na důl 

Jindřich ve Zbýšově. Na tuto atrakci se sjíždějí návštěvníci z celého širokého okolí a 

z Brna. Při příležitosti letošní jízdy, která se bude konat v září, bude hornickou sekcí 

Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska instalována výstava  „Rosicko-oslavanský 

uhelný revír ve fotografii“. 

 

Na tuto stezku by ve Zbýšově navazoval další okruh, tentokrát kolem míst bývalých 

Zbyšovských dolů - Jindřich II,  Jindřich I. a  Antonín. Dále místy, kde stávaly jámy 

Poustka a Terezínská a končila by na druhém konci Zbýšova u dolu Simson. Tam by stála 

orientační tabule celé stezky se všemi důlními díly této oblasti. 

 

5. 3. Cyklotrasy  

 

Oslavany mohou nabídnout bohaté vyžití cykloturistům. Můžete přijet po cyklotrase          

č. 5170 od Velké Bíteše nebo od Moravského Krumlova, či po trase 5173, která propojuje 

všechny okolní cyklotrasy.  
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Na oslavanském zámku začínají a končí čtyři okruhové tématické cyklostezky vhodné 

pro horská popřípadě krosová kola. 

 

Město Oslavany začalo vyvíjet aktivitu, která směřovala k vybudování cyklotras v této 

oblasti, v roce 2000. Na zdejší radnici se začali scházet na pozvání místostarosty zástupci 

měst Dolní Kounice, Ivančice, Moravský Krumlov, Rosice a dohodli se na dalším 

společném postupu. Koordinátorem celého projektu byl, již zmíněný, oslavanský 

místostarosta. Na počátku bylo šest navrhovaných cyklotras propojující šest okresů 

Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. V květnu roku 2001 byl systém cyklotras schválen 

a přiděleny evidenční čísla.  

 

V srpnu roku 2002 byla slavnostně otevřena tématická „Energetická“ cyklotrasa, která 

je exkurzí od historie do současnosti energetiky. Trasa začíná na oslavanské zámku 

v expozici hornictví a energetiky s exponáty připomínajícími první parní elektrárnu na 

Moravě z roku 1913. Dále nás zavede na sypanou hráz Dalešické přehrady s možností 

návštěvy  přečerpávací vodní elektrárny. Další zastávkou je Jaderná elektrárna Dukovany a 

její zajímavé infocentrum. Okolo známé Mohelnské stepi se vrací do Oslavan.  

 

 

               Obr. č. 15: Muzeum hornictví a hasičské muzeum (foto: autorka, 2008) 
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Tématická trasa „Hornická“  směřuje od kouzelného údolí Oslavy k Bílému potoku 

bývalým Rosicko-Oslavanským revírem za hornickými památkami. Vede z Oslavan přes 

Zbýšov kolem dolu Jindřich - nejhlubší kamenouhelný důl v Evropě, a Zastávku do 

Mariánského údolí u Rosic na Okrouhlík a lesem do Říčan, Javůrka. Odtud mají zdatní 

cyklisté možnost pokračovat až do Veverské Bítýšky kolem Bílého potoka na Šmelcovnu a 

přes Javůrek, Domašov, Litostrov, Zbraslav. [1] 

Dále přes Příbram, Vysoké Popovice do Lukovan a lesní cestou přes Ketkovice zpět do 

Oslavan.  

Cyklisté obdrží na třech stanovištích historická razítka a v cíli  zajímavý Vandrovní list 

o absolvování cyklistické trasy. 

 

Třetí tématickou cyklostezkou je trasa  „Templářská“, která je putováním kolem 

zřícenin hradů na Oslavě a Jihlavě za pivem Templář. Vede z Oslavan lesem do Ketkovic, 

odtud do kouzelného údolí řeky Oslavy s možností výjezdu ke zřícenině hradu Levnov.  

Dále pokračuje na Senorady, Biskoupky, Biskoupský kopec a prudkým sjezdem s 

krásnými výhledy do tábora pod Templštýnem. Zpět se vrací skalnatým kaňonem řeky 

Jihlavy přes Hrubšice, Řeznovice. Kolem přírodní památky skály Pekárka pokračuje do 

Ivančické části Letkovice, kde opouští řeku  Jihlavu, poté zpět na Oslavanský zámek, kde 

se cyklisté mohou osvěžit pivem Templář ze zdejšího zámeckého pivovaru. 

 

Tématická cyklostezka „Pivovarská“ je vedena z oslavanského zámeckého pivovaru do 

pivovaru filmových postřižin v Dalešicích. Trasa vede lesem do Čučic,  Senorad, odtud na 

Mohelno a do Dalešic. Dále lesní cestou přímo k pivovaru, kde je pivovarské muzeum. 

Zpět po pravém břehu řeky Jihlava kolem zříceniny hradu Rabštejn, hadcové stepi do 

Mohelna a Biskoupek. Odtud již po silnici přes Novou Ves zpět do Oslavan.  

 

Tímto uceleným systémem je město napojeno na okresy Brno-město, Břeclav, Třebíč, 

Žďár nad Sázavou a Znojmo, trasy procházejí ve všech směrech okresem Brno-venkov a 

také navazují na trasy dálkové, vnitrostátní a mezinárodní. 

Do budoucna mají napomáhat rozvoji turistiky a cestovního ruchu ve městě. [1] 
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5. 4. Oslavanské historické slavnosti 

Jedná se o kulturně společenskou akci pořádanou každoročně na oslavanském zámku. 

Jak už bylo zmiňováno, do turistického dne,  který se koná druhý den slavností, spadá 

cyklotrasa a pěší trasa. Stanoviště startu a cíle je na nádvoří oslavanského zámku.  

 

Pěší trasa měří necelých 10 km, pro její nenáročnost ji lehce zvládne i nesportovec.  

Vede přes naučnou stezku po levém břehu řeky Oslavy  kolem Dědičné štoly, dále kolem 

dolu Kukla do Padochova, kde je na Padochovské skále první stanoviště. Zde se pak 

účastníkům naskytne nevšední  pohled do širokého údolí, panorama,  představující první 

místa těžby uhlí jižně od bývalého dolu Kukla, přes údolí ve Verpachu, Havírně, Podlesí-

Mašince a na severovýchodě až na Zbýšovsko. Trasa dále vede kolem bývalého dolu 

Františka v Padochově, přes Mašinku-Podlesí do Balinského údolí a Havírny, což bylo  

sídlo prvních oslavanských těžařů Müllerů, kteří zde zahájili těžbu v roce 1785. V Havírně 

si mohou turisté prohlédnout malou expozici, fotodokumentaci a müllerovské důlní mapy. 

Zde je druhé stanoviště. Poté se pokračuje zpět do Oslavan přes Nový Svět-Verpach. 

Rovněž v těchto místech probíhala těžba uhlí v samém počátku dolování na Oslavansku. 

Pak už vede trasa k cíli – na oslavanský zámek, kde účastníci obdrží Vandrovní list o 

úspěšném absolvování této pěší turistické trasy „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“. 

V cíli se mohou účastníci občerstvit ve stylové zámecké restauraci, dále v zámecké vinárně, 

ale také přímo v zámeckém parku, kde jsou vždy připraveny různé speciality.  

        V zámeckém areálu po celý den pokračuje program Oslavanských historických 

slavností. 

 

 Samotný zámecký areál je tvořen dvěma nádvořími. První nádvoří se váže k 

renesančnímu arkádovému zámku, který byl vybudován v období let 1580-1589 švábsko-

rakouským šlechtickým rodem Althannů. Druhé nádvoří bylo rajskou zahradou kláštera 

Valis santae Mariae. Byl to první ženský cisterciácký klášter na Moravě. V roce 1228 byl 

klášter vysvěcen olomouckým biskupem Robertem za přítomnosti českého krále Přemysla 

Otakara I., jeho ženy Konstancie a syna. Oslavanský ženský cisterciácký klášter zanikl po 

300 letech v roce 1535. Zachoval se původní klášterní gotický kostel, který sloužil jako 

zámecká kaple, nyní je využíván ke koncertům a svatebním obřadům. 
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Po  všech obdobích, kterými si zámek prošel, přechází roku 1993 do majetku města a 

od roku 1996 je tento památkový objekt zařazen do Programu záchrany architektonického 

dědictví Ministerstva kultury ČR a probíhá jeho renovace. V objektu zámku najdeme 

pivovar s pěknou restaurací, kde podávají několik druhů vlastního piva a v samotném 

zámku se pak nachází expozice "Historie hornictví a energetiky" a „Hasičské 

muzeum“ s unikátními exponáty. Nově otevřenými expozicemi je „Příroda Oslavanska“ a 

„Althannové, stavitelé oslavanského zámku“. [internet - 3] 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                Obr .č. 16: Nádvoří zámku v Oslavanech (foto: autorka, 2008) 
 
 

 

                 Obr. č. 17: Zámecká kaple. Zdroj: http://www.kdyakam.cz/ 
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5. 5. Pietní místa 

I přesto, že se v tomto případě nejedná o naučné či turistické stezky, věřím, že stojí za 

vyjádření úcty, zmínku a shlédnutí pietní místa v Oslavanech a Zbýšově, které připomínají 

důlní tragédie, jenž se staly.  

Na oslavanském hřbitově stojí pomníky hned dva. První pomník, z roku 1860, 

připomíná největší důlní neštěstí v historii Rosicko-oslavanského uhelného revíru. Na dole 

Františka po výbuch třaskavých plynů zahynulo 53 horníků. Druhý pomník je z roku 1921, 

kdy zahynulo 26 horníků po výbuchu plynů a následném výbuchu uhelného prachu na dole 

Kukla v Oslavanech.  

 

 

                              Obr. č. 18: Pomník na oslavanském hřbitově 

                              (foto: autorka, 2008) 

 

Ve Zbýšově pomník připomíná neštěstí na Lásce Boží, při kterém v roce 1875 

zahynulo 14 horníků. Opět šlo o výbuch třaskavých plynů. Roku 2005 byl ve zbýšovském 

městském parku vybudováno pietní hornické místo. Bylo zde umístěno několik balvanů, na 

kterých se nachází cedulky s daty některých důlních neštěstí a některých výročí spojených 

s těžbou uhlí v revíru. 
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6. ZÁVĚR 

 

Rosicko-oslavanský revír byl prvním revírem v republice, kde byl vyhlášen útlumový 

program. Byl také prvním likvidovaným uhelným revírem. Došlo k likvidaci důlních 

provozů a objektů s tím souvisejících a  kromě třech zmiňovaných těžních věží, byly  

ostatní  těžní věže zlikvidovány.    

 

 Posledním pozůstatkem po dlouholeté těžební činnosti je pouze vytékající 

kontaminovaná voda z důlního pole revíru, která  vytéká  Dědičnou štolou na levém břehu 

řeky Oslavy v Oslavanech. Do řeky je vypouštěna až po úpravě v místní čističce uvedené 

do provozu roku 2001, vybudované z bývalé sportovní haly.  

 

      Vcelku úspěšně proběhla i rekultivace odvalů. Pomalu dochází k přetvoření krajiny a  

charakteristika těžební oblasti  se vytrácí.  Není daleko doba, kdy nahodilý návštěvník  se 

bude podivovat nad tím, že se zde přes dvě stě let těžilo. To samé  lze  říci o elektrárně, 

jejíž  provozní budovy jsou částečně  zlikvidovány, některé  byly přebudovány  již novými  

firmami a zbývající část stojí v ruinách. (Plchová, J.) 

 

V závěru bych také chtěla poděkovat nejen mému vedoucímu bakalářské práce p. Doc. 

Ing. A. Grmelovi CSc., ale také p. Jarmile Plchové a Ing. Jiřímu Grossovi za cenné rady a 

připomínky. 
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OBRÁZKOVÁ P ŘÍLOHA 

 

 

                   Obr. č. 19: Důl Julius 1888, Zastávka.  

                   Zdroj: rosicko-oslavanský uhelný revír. (Oslavany, 1999) 

 

 

 

                   Obr. č. 20: Důl Anna, Zbýšov. 

                   Zdroj: rosicko-oslavanský uhelný revír. (Oslavany, 1999) 
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Obr. č. 21: Původní věž dolu Františka,                  Obr. č. 22: Nová věž dolu Františka 

Padochov                    

Zdroj: rosicko-oslavanský uhelný revír. (Oslavany, 1999) 

 

 

 

                 Obr. č. 23: Dědičná štola, Zbýšov. Zdroj: http://www.mestozbysov.cz/index.php 
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                 Obr. č. 24: Muzeum hornictví, Oslavany. (foto: autorka, 2008) 

 

 

 

 

                  Obr. č. 25: Muzeum hornictví, Oslavany. (foto: autorka, 2008) 


