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Anotace 

 

 V předloţené práci je zpracována historie a současnost těţby lignitu na jiţní 

Moravě z pohledu turismu. V první části byl popsán vlastní lignit a jeho vlastnosti, 

vídeňská pánev, uhelné sloje v revíru, hydrologie a klima oblasti a dopad těţby na ţivotní 

prostředí. Následně je zpracována historie dobývání lignitu, historie a současnost 

vybraných bývalých důlních děl, systém dopravy v revíru a současná těţba. Na závěr práce 

je zařazen návrh exkurze pro Univerzitu 3. věku. 

 

Klíčová slova: Lignit, vídeňská pánev, jihomoravský lignitový revír 

 

 

Summary 

 

 In the submitted thesis is worked a history and present of brown coal mining in the 

south Moravia by a view of tourism. In the first part there was described brown coal 

solitary and his properties, Vinna basin, the coal sidles in a mine district, hydrology and 

area climate, the overall impact to living environment. Consequently is processed a history 

of brown coal mining, history and present of chosen mining workings, transportation 

system in mine district and present of local mining. At the conclusion of thesis is ranked a 

project of a field trip for third age university.  

 

Key words: Brown coal, Vienna basin, South Moravia lignite coalfield 
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1 Úvod, cíl práce 

Tématem bakalářské práce je historie a současnost těţby lignitu na jiţní Moravě 

z hlediska cestovního ruchu. Zaměřuji se na oblast vídeňské pánve, přesněji na bývalý 

okres Hodonín, kde se stále nalézají pozůstatky po těţbě lignitu.  

Ukončení těţby lignitu vedlo k velkému nárůstu nezaměstnanosti v celém 

východním cípu jiţní Moravy. Provázanost místních obyvatel s hornictvím znamenala, ţe 

většina obyvatel některých obcí se ocitla ze dne na den bez zaměstnání. Lidé byli také 

zvyklí dostávat od šachty podnikové byty, které po zavření dolů museli odkoupit do 

osobního vlastnictví, a tím se zadluţit. Běţné byly přídavky na výstavbu a renovaci domů 

v osobním vlastnictví. Například v Hovoranech se příspěvek pohyboval okolo 30 000 Kčs, 

coţ pokrylo velkou část nákladů na stavbu. O všechny tyto výhody místní obyvatelé přišli. 

Stát vynaloţil nemalé náklady na rekvalifikaci bývalých horníků, pro které bylo velmi 

sloţité hledat nové uplatnění. Hodonínsko díky tomu patřilo (a stále patří) k regionům 

s největší nezaměstnaností v České republice. Zajímavá byla také provázanost hornických 

tradic s místním folklorem. Při toulkách revírem jsem poznal několik horníků, kteří mi 

vyprávěli své ţivotní příběhy a zmínili se také o poměrech, které panovaly na jednotlivých 

dolech. Osudy těchto lidí jsou velice zajímavé a daly by se poslouchat celé hodiny. Některé 

svedla tíţivá ţivotní situace k alkoholismu či hazardu. Většina z nich označila ukončení 

těţby za dobu temna a silného úpadku na západě Slovácka.  

Cílem bakalářské práce bylo především zmapování historie hornictví 

v jihomoravském lignitovém revíru. Část práce je věnována objevení lignitu, vývoji 

dobývání a jsou popsány vybrané doly. Předmětem mého zájmu je současný stav 

uzavřených důlních děl a jejich moţné vyuţití pro turistický ruch. 

V závěrečné části práce jsem vytvořil návrh třídenní exkurze pro Univerzitu 3. 

věku po zajímavých lokalitách, odkazujících na hornictví a jeho pozůstatky v revíru. 

Součástí exkurze je i poznání  lidových tradic, folkloru, historie osídlení, vinařství a 

dobývání nafty v regionu. 
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2 Jihomoravský lignitový revír 

2.1 Lignit a jeho vlastnosti 

Lignit řadíme mezi fosilní paliva do skupiny kaustobiolitů uhelné řady. Jedná se o 

sedimentární horninu organického původu. Je usazenou horninou xylitického charakteru 

(proto bývá také označován jako xylit). Vznikal prouhelňováním nekromasy, které 

probíhalo poměrně krátkou dobu. Pomocí předpon hemi-, orto- a meta- lze přesněji 

vyjádřit jeho stupeň prouhelnění. Předpona hemi- udává nejniţší prouhelnění, orto- střední 

a meta- nejvyšší stupeň prouhelnění (toto označení se vyuţívá také u černého uhlí) 

[internet - 1]. 

Z uhelně - petrografického hlediska mluvíme o hnědouhelném hemitypu. Skládá se 

z prouhelněného dřeva, ve kterém se nacházejí zachovalé kmeny, úlomky dřev a stonky. 

Jeho stavba je tvořena pevnými kusy, které se mohou někdy destičkovitě rozpadat. 

Barva lignitu je hnědá aţ černá, většinou bez lesku. Někdy se však můţe 

vyskytovat i s intenzivním leskem. Výhřevnost lignitu na bezpopelové bázi je 8 - 10 

MJ/kg. Z tohoto důvodu se pouţíval téměř výhradně jako palivo v domácnostech i 

tepelných elektrárnách. Cena jihomoravského lignitu se pohybuje okolo 500 – 750 Kč/t 

(dle zrnitosti) v roce 2008. 

Na území České republiky se vyskytují 3 loţiska lignitu. V severozápadní oblasti 

Krkonoš, u hranic s Německem a Polskem, se rozkládá nejmenší lignitové loţisko ţitavská 

pánev. Součástí českobudějovické pánve jsou 4 loţiska lignitu nízké kvality v úzkých 

výběţcích. Největší zásoby lignitu se nacházejí na jihovýchodě České republiky ve 

vídeňské pánvi. Ve světě je lignit řazen k hnědému uhlí, jelikoţ není přesně určena hranice 

mezi nimi. Z tohoto důvodu jsou všechna pomyslná loţiska lignitu vykazována jako 

hnědouhelná [internet - 1]. 

 

2.2 Vídeňská pánev 

Vídeňská pánev (Příloha – 1) se nachází mezi východními Alpami a západními 

Karpatami. Zasahuje na území České republiky, Slovenska a převáţně Rakouska. Jedná se 

o nepravidelnou romboidální depresi, která je protaţená v karpatském směru (JZ – SV). 
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Délka této deprese dosahuje zhruba 150 km a je 50 – 60 km široká. Okrajové lineárně 

protaţené deprese přispívají k nepravidelnému tvaru vídeňské pánve. Na našem území 

prakticky kopíruje Dolnomoravský úval na jihovýchodní Moravě (Honěk et al., 2001) 

Podloţí pánve je tvořeno příkrovovou jednotkou severních vápencových Alp a 

vnějších západních Karpat. Vídeňská pánev vznikla ve spodním miocénu jako dílčí deprese 

na hřbetech příkrovů, které byly sunuty do předpolí a byly stlačovány ve směru SZ – JZ.  

V karpatu došlo ke změně orientace tlaku na S – J, kdy dno pánve pokleslo a pánev se 

rozevřela podél zlomů, které měly ráz horizontálních posunů směru SV – JZ a poklesů 

směru S – J. Během středního miocénu došlo k rozšiřování prostoru ve směru SZ – JV, dno 

pánve kleslo podél zlomů směrem SV – JZ aţ SSV – JJZ. Během svrchního miocénu se 

vídeňská pánev změnila ve vnitrohorskou depresi, která poklesávala podél zlomů na okraji 

dílčích příkopů (Chlupáč et al., 2002). 

Během eggenburgu začala ve vídeňské pánvi mořská sedimentace, kdy moře 

proniklo do luţické deprese od Hodonína. Zpočátku se ukládal materiál z erodovaných 

flyšových hornin spolu s pískovci a slepenci. Sedimentace spodní části luţického souvrství 

– slídnatých vápnitých jílovců („šlírů“) s bentózními foraminiferami nastoupila při rychlém 

rozšíření a prohloubení. 

Vápnité hodonínské písky se usazovaly počátkem ottnangu. Ukládání vyšší části 

šlírového luţického souvrství umoţnil další pokles. 

Do moravské části pánve pronikla počátkem karpatu nová mořská transgrese. 

Objevily se deltové týnecké písky, nad nimi nastoupila hlubokovodnější sedimentace šlírů 

lakšárského souvrství. Ve vyšším karpatu se uloţily šaštínské písky a pánev se změlnila. 

Díky pohybům příkrovů během karpatu se zvedly elevace ţdánické a pouzdřanské 

jednotky flyšových karpat, které výrazně vymezily vídeňskou pánev na západ od karpatské 

předhlubně. Ve spodním badenu se projevil nový tektonický reţim, charakterizovaný 

roztahováním podloţí pánve bez sunutí příkrovů, který vyvolal pokles dna a rychlou 

mořskou transgresi se směrem od J - S. Tato transgrese byla  zdůrazněna i globálním 

zdvihem mořské hladiny. 

Ke změlčení a rozšíření pánve k severu došlo ve svrchním badenu. Koncem badenu 

se vídeňská pánev stala izolovaným brakickým zálivem, který omezeně komunikoval 

s otevřeným mořem. 
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Postupné omezování spojení s panonskou pánví pokračovalo ve svrchním miocénu 

– pannonu (Obr. 1), kdy byla vídeňská pánev pouze mírně brakickým jezerem 

s okrajovými lagunami a vodou zaplavovanými močály (maršemi). Z okrajových marší se 

vyvinuly kyjovské lignitové vrstvy, na které se usadily pestře zbarvené mocné polohy 

pískovců a vápnitých jílů.. 

Dubňanské souvrství sedimentovalo na tyto mocné polohy a představuje úplné 

vyslazení pánve s převahou marší. Na bázi je dubňanská lignitová sloj o mocnosti aţ 6 m, 

která je rozšířená téměř na celém území pánve. Sedimentace je zakončena sladkovodním 

gbelským souvrstvím (uloţené v pokleslé moravské ústřední prohlubni) (Chlupáč et al., 

2002). 

 

Obr. 1: Geologický řez vídeňskou pánví (Chlupáč et al., 2002) 

2.3 Uhelné sloje 

V jihomoravském lignitovém revíru se nacházejí dvě hlavní uhelné sloje – 

kyjovská a dubňanská. Tyto hlavní sloje se dělí na dílčí části. Kyjovská sloj se člení na 

hovoransko – kyjovskou a kelčansko – domanínskou část. Dubňanská sloj je rozdělena na 

ústřední moravskou prohlubeň, rohatecko – bzenecko – stráţnickou sloj a část Ivanka. 

V roce 2001 se v revíru nacházelo devět loţisek, jeden prognózní zdroj, jeden dobývací 

prostor a šest chráněných loţiskových území (Honěk et al., 2001). 

Hovoransko – kyjovská část má oválný, značně protáhlý tvar, její délka je 15 km a 

šířka maximálně 4 km. Rozkládá se od Čejče a Hovoran přes Šardice a Mistřín – 

Svatobořice směrem ke Kyjovu. Tato část byla na většině území vydobyta. Nevytěţený je 
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západní a střední úsek této části, kde se nalézá ochranný pilíř Šardic. Sloj je zde málo 

mocná nebo je rozdělena proplástkem na dvě nedobyvatelné lávky. 

Úzký a protáhlý tvar má kelčansko - domanínská část, která je 7 km dlouhá a 1 km 

široká. Většina zásob této části byla vytěţena v minulosti doly Pokrok, Prokop a Barbora I, 

jen ve východním úseku na loţisku Jeţov – Pokrok – Barbora II se nachází nevytěţená 

zásoba lignitu okolo 3 mil. tun. 

Ústřední moravská prohlubeň je rozlohou i zásobami lignitu největší částí v revíru. 

Její šířka se pohybuje mezi 8 aţ 13 km a maximální délka prohlubně je 39 km. Jedná se o 

strukturně tektonickou jednotku s generelně brachysynklinálně uloţenými vrstvami. 

Neogenní a kvartérní sedimenty tvoří sedimentární výplň ústřední moravské prohlubně. 

Tato část byla zcela vydobyta v okolí Dubňan, kde sloj vycházela na povrch mezi obcemi 

Moravská Nová Ves a Luţice. V celé prohlubni v minulosti těţilo mnoho dolů, avšak 

zásoba lignitu je zde ještě dostatečně velká, okolo 93 mil. tun. 

Rohatecko – bzenecko – stráţnická část má elipsovitý charakter s podélnou osou 

kopírující ţelezniční trať mezi Břeclaví a Přerovem. Její šířka je 5 km a délka 12 km. 

V okolí Rohatce těţil Důl Jan, který byl ovšem krátce po zahájení těţby uzavřen. Na 

Stráţnicku se těţilo na Dole Littner, který měl delší ţivotnost a v jeho dobývacím prostoru 

byly zásoby vytěţeny. Přesto se nalézají v této části stále nevytěţené zásoby lignitu (Beňák 

et al., 1994). 

V malé tektonické kře nedaleko Mutěnic se nalézá část Ivanka, která byla zcela 

vytěţena Dolem Ivanka, díky velmi příznivě uloţenému loţisku. Ţivotnost dolu byla díky 

malé rozloze zásob výrazně omezena. V 50. letech minulého století v této části jako jediné 

neproběhl loţiskový průzkum ukončený výpočtem zásob (Honěk et al., 2001). 

 

2.4 Hydrogeologie a klima 

Kyjov a jeho okolí se nachází v mírně kopcovitém terénu, který je tvořen převáţně 

měkkými, snadno splavovanými, nesoudrţnými čtvrtohorními sedimenty. Největší 

výškový rozdíl tohoto zvlněného terénu je okolo 80 m. Povodí a rozvodí potoků 

(Hovoranský, Loučkovský, Stavěšický, Mistřínský, Svatobořický, Sobůlský, Hruškovský) 

je vytvářeno terénními vlnami (Honěk et al., 2001). 
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Lignitové loţisko kyjovské sloje hydrogeologicky náleţí k svrchní části tlakově 

napjatého kolektorového systému rakvické hrástě. Hydrogeologické rozvodnice tvoří 

severovýchodní okraj a bulharský zlom dotváří severozápadní omezení. Kyjovskou sloj od 

dubňanské odděluje steinberský zlom (Beňák et al., 1994). 

Nástup hladin v zatopeném Dole Dukla a vrstevné přetékání značně ovlivňuje 

pohyb vody. Podmínky pro tlakový oběh vody s negativní piezometrickou hladinou vytváří 

vzhledem k polohám písků komplexy nadloţních nepropustných jílů. Místa s převládajícím 

komplexech písčitých materiálů v nadloţí je moţno povaţovat za infiltrační oblasti nadloţí 

s celým povrchovým reliéfem, zvláště pak údolí vodotečí vzhledem k charakteru 

kvartérních usazenin (písky, štěrkopísky, spraše apod.). V některých místech byl 

v kvartérních sedimentech prokázán samostatný reţim i přes dřívější ovlivnění exploatací 

loţiska lignitu. 

Důlní vody z kyjovské sloje se dělí na vody čerpané z Dolu 9. květen a Dolu Dukla 

a vody čerpané z Dolu Obránců míru. Většina těchto vod je dobré kvality, překračovány 

byly jen hodnoty tvrdosti, obsahu síranů, ţeleza či amoniaku. Tvrdost vody je způsobena 

především obsahem karbonátových a částečně i síranových iontů. Obsah ţeleza ovlivnil 

styk vody s kovovým potrubím. 

Dubňanská sloj má velmi mírně zvlněný reliéf a hydrograficky náleţí k povodí 

Dolní Moravy. Řeka Kyjovka se svými přítoky (Dubňanský, Mutěnický potok, říčka 

Prušánka) odvodňuje téměř celou plochu území pánve (Honěk et al., 2001). 

V nadloţí a podloţí sloje se nacházejí především jíly s písčitými polohami, které 

vytváří zvodnělé kolektory s napjatou hladinou podzemní vody. Mocnost těchto kolektorů 

je proměnlivá a obsahují vloţky nepropustných hornin. Tvoří je střednozrnné a jemnozrnné 

horniny, prachovité písky a silně písčité jíly (Beňák et al., 1994). 

Vody čerpané ze střední a severní části dubňanské sloje jsou stejně jako vody 

čerpané z kyjovské sloje velmi tvrdé. V oblasti okolo těţní jámy Dolu 1. máj a Dolu 

Tomáš v Ratíškovicích dosahují aţ mimořádné tvrdosti (Honěk et al., 2001). 

Jiţní Morava se řadí do klimaticky teplé oblasti v České republice. Průměrná roční 

teplota vzduchu se zde pohybuje kolem 9 °C, coţ jih Moravy řadí k nejteplejším územím u 

nás. Tato oblast patří k nejsušším, průměrné roční sráţkové úhrny se zde pohybují 

v rozmezí 500 aţ 550 mm (Červený, 1984). 
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Z meteorologické charakteristiky vyplývá, ţe letních dnů je na jiţní Moravě 60 aţ 

70, dnů s průměrnou teplotou vyšší neţ 10 °C a více 170 aţ 180, počet mrazivých dnů 

okolo 100 aţ 110, počet ledových dnů 30 aţ 40. Průměrná denní teplota během měsíce 

ledna je -2 aţ -3 °C, průměrná teplota v červenci 19 aţ 20 °C, průměrná teplota v říjnu a 

dubnu 9 aţ 10 °C. Počet dnů se sráţkami 1 mm a více 80 aţ 90, sráţkový úhrn vegetačního 

období se pohybuje v rozmezí 300 aţ 350 mm, počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 aţ 50. 

Jasných dnů na jiţní Moravě je 50 aţ 60 a zamračených dnů 110 aţ 120. 

Bezesráţkové dny se objevují nejčastěji na jaře v březnu a na podzim v říjnu. 

Nejvíce sráţkových dní je během listopadu a května. Rozdíl mezi ročními obdobími není 

velký. Zimní období má o 63 bezesráţkových dní více, neţ letní (Červený, 1984). 

2.5 Dopad těžby na životní prostředí 

Na ţivotním prostředí se vţdy projeví řada negativních dopadů díky hornické 

činnosti. Většinou se jedná o poddolování a pokles terénu, který bývá spojen se změnou 

reţimu podzemních vod a změnou odtokových poměrů. Díky hornické činnosti také 

dochází k odvodňování a čerpání důlních vod na povrch do existujících vodotečí. Někdy 

můţe důlní voda, pokud je poměrně čistá, zlepšit závadný stav způsobený jinými faktory. 

Útlum těţby lignitu v 90. letech 20. stol. měl značný dopad na hydrogeologii 

dubňanské a kyjovské sloje. Po ukončení těţby v kyjovské sloji došlo k úplnému zastavení 

čerpání důlních vod a postupnému obnovování původního hydrogeologického reţimu. 

V dubňanské sloji se podstatně omezilo čerpání důlních vod a těţiště čerpání se přesunulo 

několik kilometrů jiţněji do oblasti Mikulčic (Honěk et al., 2001). 

V souvislosti s ukončením čerpání důlních vod v kyjovské sloji a omezením 

v dubňanské sloji se počítalo s několika dopady na ţivotní prostředí.  

Předpokládalo se, ţe po ukončení čerpání vody z Dolu Dukla nastane zhoršení 

kvality a sníţení průtoku řeky Kyjovky, coţ bude mít negativní vliv především na chov ryb 

v rybniční soustavě a na ţivot vodních ţivočichů. V době uzavírky Dolu Dukla byly 

významnými znečišťovateli vod především město Kyjov, Dubňany a přilehlé obce, které 

v té době ještě neměly vybudovány čistírny odpadních vod. Organizace zodpovědné za 

stav povrchových toků, ekologii krajiny a ochrany ţivotního prostředí neměly v době 

ukončení čerpání důlních vod připraven plán pro nápravu znečištění (Machalínek, 2000 b). 
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Dalším dopadem na ţivotní prostředí byl nástup hladiny na kolektorech, 

předpokládaný vznik podmoků a následná změna rostlinných biotopů. Průzkumné práce 

ukázaly, ţe by mohlo dojít k podstatnému zásahu do geohydrodynamického systému 

oblasti a minimálně 10 let bude činit doba potřebná k revitalizaci přirozeného odvodnění 

podzemních vod. V okolí likvidovaných dolů u Dubňan byla hladina podzemních vod 

kvartérního kolektoru přibliţně 3 m pod povrchem. Likvidace dolů vedla k maximálnímu 

nárůstu hladiny vody o 1,2 m. Zvýšení hladiny bylo pozorováno jen lokálně v místech, kde 

dobíhaly poklesy nad poruby ukončenými před likvidací dolů, coţ bylo řešeno 

dodatečnými rekultivačními pracemi v podobě úpravy terénu (Machalínek, 2000 a). 

Obnovení původního hydrogeologického reţimu v kyjovské a dubňanské sloji je 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí pozitivní. Přes určité problémy se skokovým 

ukončením vypouštění důlních vod v povodí Kyjovky se zde čistota vody podstatně 

zlepšila. K tomu přispělo především vybudování čistíren odpadních vod v Kyjově, 

Dubňanech a dalších přilehlých obcích. Také nástup podzemních vod v okolí uzavřených 

dolů je pozvolnější, neţ se předpokládalo (Honěk et al., 2001). 

V revíru se nachází řada poddolovaných území. V kyjovské sloji se plošně rozsáhlá 

poddolovaná území rozkládají především V od Kyjova, J od Ţeravic a Ţadovic, SZ od 

Mistřína a J od Hovoran. Poddolovaná území v dubňanské sloji jsou především v okolí 

města Dubňany a mezi Mikulčicemi a Luţicemi, v menší míře mezi Rohatcem a Bzencem. 

Díky poddolování lze na reliéfu krajiny pozorovat poklesy terénu, které omezují 

hospodářský rozvoj území. Pokles terénu zapříčiněný bývalou důlní činností je dobře 

pozorovatelný například mezi obcemi Luţice a Josefov v okolí silnice číslo 423, kde došlo 

k poklesu na uzavřeném a vydobytém území Dolu Mír v Mikulčicích.  Průběţně se provádí 

rekultivační a sanační práce včetně rekonstrukce a údrţby meliorací. Na ţivotní prostředí 

tyto poklesy významnější vliv nemají. 
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3 Historie a současnost těžby 

3.1 Historický vývoj těžby lignitu 

3.1.1 Historický vývoj do roku 1945 

Na jiţní Moravě se s dobýváním lignitu začalo před více neţ 150 lety. Lignit byl 

objeven po roce 1805. Napoleonská armáda byla poraţena u Slavkova a po této prohrané 

bitvě tábořila v okolí Čejče a Hovoran. Posádka vojenské polní kuchyně údajně vykopala 

v břehu topeniště. Tento břeh byl výchozem sloje lignitu, který začal hořet. Během roku 

1841 došlo na pozemku bratří Neuwallů k odkryvu lignitu v hloubce 20 – 30 m. 

Feudálové z počátku investovali do dobývání lignitu značný kapitál a své doly 

pronajímali zkušeným podnikatelům, kteří zaručovali brzké dosaţení zisku. Lignit jako 

palivo začal být velmi oblíbený a vysoká poptávka brzy úplně vytlačila ze závodů i 

ţelezniční dopravy dřevo (Frolec, 1978). 

V Čechách a na Ostravsku se v procesu vývoje těţby uhlí vytvořila typická 

hornická centra, kdeţto v jihomoravském lignitovém revíru zůstali horníci spjati 

s venkovem, se zemědělstvím, coţ nám dokazuje velký počet obyvatel v hornických 

obcích a mnoţství sezónních pracovníků v dolech, kteří se během letních měsíců věnovali 

především zemědělství. 

V dolech lignitového revíru se dlouho pouţívala zastaralá technika, např.: ruční 

vozíky a rumpály, zpevnění šachet bylo nedostatečné, coţ způsobovalo neustálé problémy 

a často docházelo k smrtelným úrazům (Frolec, 1978). 

Roku 1896 byla vytvořena 1. česká společnost zabývající se těţbou lignitu - 

Hnědouhelný závod Pomoc boţí v Dubňanech. Samotný Důl Pomoc boţí musel být 

uzavřen v roce 1938 z důvodu častých důlních zátopů. Společnost ovšem pokračovala 

s těţbou na Dolech Hugo I a Hugo II u Kyjova. 

Významnou událostí bylo budování nových dolů a Baťova kanálu firmou Baťa a.s. 

Zlín. Tento podnik se zabýval těţbou v dolech Theodor, Tomáš a Tomáš II v Ratíškovicích 

a započal výstavbu Dolu 1. máj v Dubňanech. Firma Baťa zmodernizovala procesy těţby, 

vyuţívala Fleisnerovu metodu sušení. 
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3.1.2 Historický vývoj od roku 1945 

Nástup komunismu a znárodňování se nevyhnulo ani těţbě lignitu.V roce 1946 byl 

zaloţen podnik Jihomoravské lignitové doly, n. p. (JLD). Prvním dolem, který byl 

znárodněn byl Důl Ivanka (uzavřen roku 1954). Postupně došlo ke znárodnění všech 

činných dolů celého revíru. 

Rychlý rozvoj československé ekonomiky po 2. světové válce přinesl kvalitativně 

nové moţnosti pro vyuţití těţby v jihomoravských lignitových dolech, které měly své 

středisko v Hodoníně. V roce 1950 začala v Hodoníně výstavba tepelné elektrárny, která se 

stala po svém dokončení (1959) hlavním odběratelem lignitu. Aby mohla být dostatečně 

zásobena potřebným palivem, musely být vybudovány nové doly. Některé starší a jiţ 

vyčerpané provozy zanikly. Byly to např. doly Jan (Rohatec), Vlasta (Ratíškovice), Ţofie 

(Milotice), František (Kyjov). V 50. letech byl vybudován a otevřen Důl 1. máj 

v Dubňanech, Důl C v Ratíškovicích roku 1960 (k 15. výročí osvobození převzal název 

Důl Osvobození), Důl Obránců míru II v Hovoranech roku 1964 a největší Důl Dukla 

v Šardicích roku 1964. Práce na výstavbě nového Dolu 1. máj II v Dubňanech byly 

zahájeny v roce 1971. Pro potřeby rozvoje revíru byl v roce 1957 zřízen nový národní 

podnik Výstavba jihomoravských lignitových dolů (Čerešňák, Zemek, 1979). 

V roce 1961 se ve státní bilanci zásob udávalo přibliţně 1,6 miliardy tun lignitu 

v dubňanské sloji, na jejímţ povrchu se rozkládal kolorit jihomoravské krajiny mezi 

Hodonínem a Břeclaví (Koţíšek et al., 1985). 

V lignitových dolech (Příloha – 2.) došlo během socialismu k řadě modernizací. 

Díky přísunu peněz ze státní pokladny byly postupně vybudovány mohutné stěnové 

kombajnové poruby, v nichţ bylo pouţito kombajnů maďarské (F – 5) a hlavně sovětské 

výroby (OMTK, PK – 2 m, PK – 3 m aj.) (Čerešňák, Zemek, 1979). 

V 60. a 70. letech 20.století docházelo k nárůstu těţby lignitu především díky 

výstavbě nových dolů, modernizaci dobývacích prací a zvyšováním produktivity práce 

horníků. „V roce 1959 bylo vytěţeno jiţ přes milión tun ročně, v roce 1968 téměř dva 

milióny tun. V roce 1971 byla průměrná denní těţba 7604 tun, podnik měl v té době 2425 

horníků a dělníků v pomocných provozech a 563 ostatních zaměstnanců. Podnikové 

ředitelství Jihomoravských lignitových dolů, n. p. Hodonín řídilo tyto závody: Závod 01 

v Dubňanech s doly 1. máj a Josef, závod 02 v Hovoranech s doly Obránců míru a 9. 

května, závod 03 Ratíškovice, kde byl Důl Osvobození, závod 04 v Šardicích s Dolem 
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Dukla. Další závod v Ratíškovicích měl pomocné provozy (strojní dílny, autodopravu 

apod.), báňská záchranná stanice, ústřední laboratoř a hornické učiliště byly v Dubňanech a 

rekreační středisko Permoník ve Vranči u Nového Hrozenkova“ (Čerešňák, Zemek, 1979). 

Po společenských událostech na přelomu 80. a 90. let 20. stol. byla v roce 1991 

zahájena realizace útlumového programu v revíru. Proběhla likvidace dolů 9. květen, 

Osvobození a Dukla. Po liberalizaci cen uhlí a ekonomickém vzestupu se předpokládalo, 

ţe doly 1. máj II a Mír budou konkurence schopné. Přesto však byl 1. máj II uzavřen roku 

1994. 

 

3.2 Doly jihomoravského lignitového revíru 

3.2.1 Důl Tomáš 

Důl Tomáš v Ratíškovicích se nacházel v dominantní části obce s názvem 

Baťovka, která je obklopena vinohrady a vinnými sklepy. V blízkosti dolu byla 

vybudována zástavba rodinných domků ve stylu běţném pro krajské město Zlín, ve 

kterých ţili především lidé zodpovědní za chod celého dolu. 

Ve druhé polovině 19. století potřebovala firma Baťa a.s. Zlín pokrýt spotřebu 

paliva ve svých podnicích v Dolnomoravském úvalu a především v závodech ve Zlíně. 

Z tohoto důvodu, a také za účelem ušetřit náklady na palivo, se firma rozhodla začít těţbu 

v dubňanské sloji (Macek et al., 1983). 

V místě zvaném Náklo bylo objeveno loţisko lignitu o rozměru přibliţně 7 x 2 km. 

Asi 35 m  pod povrchem se nacházely 3 sloje s obsahem okolo 10 mil. tun lignitu. V roce 

1932 se firmě podařilo získat většinu pozemků a začala výstavba dolu nazvaného podle 

Tomáše Bati (Obr. 2). Zároveň s výstavbou byla vybudována také ţelezniční vlečka na 

Rohatec. V roce 1934 byla dokončena stavba a začalo se s těţbou. Bylo zde zaměstnáno  

269 lidí, mezi nimi i horní inţenýr, chemik a konstruktér. Výkon dolu byl 3 t lignitu na 

hlavu a směnu. Havíři pracovali 6 dní v týdnu. K těţbě se vyuţívalo razících bagrů, z nichţ 

první byl vyrobený v Německu, ostatní v závodu Škoda. Průměrný výkon byl 8 m za 

směnu, maximální 16 m. Lignit byl odstřelován a ručně překládán do elektricky 

poháněných ţlabů. Dále se pomocí pásů přesunoval aţ k těţní jámě. Vytěţených 15 % 

lignitu bylo spotřebováno k sušení a k pohonu důlní parní elektrárny. Dalších 15 % bylo 
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prodáno místním závodům a 70 % putovalo do závodů ve Zlíně. Lignit byl z dolu 

přepravován nejdříve po ţelezničním svršku, v Sudoměřicích byl pomocí výklopníku 

přeloţen na lodě a po Baťově kanálu putoval do Otrokovic (viz. Systém dopravy v revíru). 

V roce 1945 byl důl znárodněn a dekretem č. 100 odebrán firmě Baťa. Roku 1952 zde byla 

ukončena těţba a závod byl vyuţit jako strojírny a generální opravy pro celý jihomoravský 

lignitový revír (Macek et al., 1983). 

Z původního dolu zbyla jen dominantní budova pro povrchový technologický 

provoz (Obr. 3), ve které se nacházela i těţní věţ, která byla odstraněna během stavebních 

úprav pro nový provoz. Zachoval se také objekt bývalé kotelny. Ţelezniční vlečka byla 

zrušena a koleje vytrhány. Budovy šaten a zázemí pro důl zbořeny a na jejich místě 

vyrostla nová budova ředitelství a správy generálních oprav. Z pohledu hornické turistiky 

toto místo ztratilo svou atraktivitu. V případě opuštění objektu současným vlastníkem by 

zde mohlo být vybudováno například kulturní centrum pro pořádání koncertů, či středisko 

pro volný čas a různé zájmové aktivity. 

V současné době je majitelem objektu firma T-Machinery a.s., která se zabývala 

výrobou důlních zařízení a razících kombajnů. Také zajišťuje potřebný servis všem svým 

odběratelům a snaţí se hlouběji proniknout na světový trh. 

 

Obr. 2: Historické foto Dolu Tomáš z r. 1933 (Macek, et al, 1983) 
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Obr. 3: Současné foto Dolu Tomáš (originál, 2010) 

3.2.2 Důl Osvobození 

Důl Osvobození se nacházel u města Dubňany, nedaleko důleţité dopravní tepny 

(silnice č. 431) spojující města Kyjov a Hodonín. I přes svou polohu byl přiřazován 

k Ratíškovicím. Důl obklopovaly husté lesy a v jeho blízkosti se nacházel také bývalý 

vojenský prostor Pánov (dříve slouţil vojenské posádce v Hodoníně), který patří nyní mezi 

chráněné biologické rezervace Natura 2000. 

Důl byl roku 1959 uveden do provozu (Obr. 4). Při výstavbě i provozu se vyuţilo 

získaných zkušeností z Dolu 1. máj. Rozdílem bylo však vyuţití jediné hlavní jámy jako 

těţní i fárací. Byla vybavena klecovým dvouetáţovým těţním zařízením. Zvláštností 

tohoto díla bylo vyloučení paralelních dvojic chodeb v podzemí. Později se však z důvodu 

nemoţnosti současné dopravy materiálu a pohybu osob začalo znovu vyuţívat paralelních 

chodeb. Jelikoţ byl v minulosti špatně proveden geologický průzkum, musela se opustit 

část otevřených zásob, které nebylo ekonomicky výhodné těţit. Dalším velkým problémem 

bylo značné mnoţství spodní vody, která často zaplavovala velkou část chodeb. To bylo 

příčinou pozdějšího uzavření dolu (Melo, 1984). 

Vývoj provozu byl podobný jako na Dole 1. máj, především co se týká dobývacích 

metod a raţení přípravných chodeb. Poprvé se odzkoušela ocelová dveřejová výztuţ a 

štítová výztuţ ze SSSR, které se později začaly pouţívat v celém revíru. Provoz závodu na 

povrchu byl jakýmsi spojením správní, sociální a technologické haly, ve které se nacházela 
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i těţní věţ. Vytěţený lignit byl pomocí visuté lanové dráhy dál přepravován do vlečkového 

expedičního centra na Dole 1. máj. Celkové sociální, dílenské i materiální kapacity byly 

silně podceněny, coţ si vynutilo pozdější dostavbu dalších objektů (Melo, 1984). 

Po uzavření dolu byla jáma zasypána, těţební věţ zbourána a všechny další 

pozůstatky těţby, včetně lanové dráhy, zlikvidovány. Zachována byla pouze hala a některé 

okolní provozy jako kotelny a podobná zařízení, které bylo výhodné zanechat pro další 

vyuţití areálu. Budoucnost objektu byla předurčena pro průmyslovou výrobu. Dominantní 

hala si nevyţádala velké náklady pro změnu uţívání objektu. Z pohledu turismu se 

v současnosti nejedná o zajímavé a výjimečné místo. Odkazy na těţbu se zde hledají pouze 

těţce a člověka, který by zde byl poprvé, by ani nenapadlo, ţe se jedná o bývalý důl. 

Nyní se v areálu nachází výroba a sídlo obchodní značky Valtech Tors a.s. 

mezinárodní skupiny firem Solira Company a Nigora Gold (Obr. 5). Specializuje se na 

výrobu a dodávku pracích a čistících prostředků. Spolupracuje s mezinárodními 

obchodními společnostmi, jako jsou Tesco, Interspar, Ahold, Makro, atd. 

  

        Obr. 4: Historické foto Dolu Osvobození     Obr. 5: Současné foto Dolu Osvobození 

                 z r. 1977 (Melo, 1984)                                                                    (originál 2010) 

 

3.2.3 Důl 1. máj I a II 

Ve Dubňanech se nacházely dva doly - Důl 1. máj I a II, kaţdý na opačné straně 

města. Důl 1. máj I se rozprostíral nedaleko vrcholku Náklo, v oblasti známé jako Díly pod 

Náklem, nedaleko od obecní cesty spojující Dubňany a Ratíškovice. Důl 1. máj II byl 

situován v průmyslové části města – Jarohněvice u obecní cesty mezi Dubňany a 

Mutěnicemi. 
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Důl 1. máj I (původní název Důl Tomáš II) byl jedním z prvních nově budovaných 

dolů, které měly naplnit plán etapy rozvoje revíru a docílit roční těţby 300 – 600 tis. tun 

lignitu (Obr. 6). V roce 1943 začala s výstavbou dolu firma Baťa a.s. Do provozu byl 

uveden roku 1951. Na projektové dokumentaci se poprvé kromě vlastního oddělení 

podílela i odborná projekční oddělení v Ostravě a Bratislavě (Melo, 1983). 

Při výstavbě byly budovány dvě samostatné jámy (A,B). Těţní jáma A slouţila 

jako fárací, na povrchu se proto nacházela sociální zařízení a správa dolu. Jáma B byla 

napojena na úpravnický a expediční systém. V podzemí byly obě jámy spojeny fáracím a 

materiálovým překopem. Odvětrání dolu bylo řešeno výdušnými jámami. Důlní doprava 

byla původně řešena vozově. Lokomotivy převáţely vytěţený materiál ze sběrného 

seřadiště k výklopníkům. Díky nepříznivým spádovým poměrům musely být důlní 

lokomotivy nahrazeny pásovými dopravníky. Od začátku těţby se vyuţívala dobývací 

metoda stěnování. Nejdříve se vyuţívalo řetězových a dvojbubnových kombajnů vlastní 

konstrukce. Později se těţilo pomocí kombajnů ATG z Dolu Tomáš, které byly nahrazeny 

při další modernizaci sovětským typem PK-2. Vyztuţování bylo ze začátku pouze pomocí 

výdřevy, ta byla později nahrazena ocelovými stojkami (Melo, 1983). 

Areál Dolu 1. máj I byl částečně zlikvidován, zachovány byly jen některé haly, 

budovy se sociálním zařízením a správní budova (nyní jako samostatný chátrající objekt) 

(Obr. 7). V současnosti zde sídlí firma Servis a opravy s.r.o., která se zabývá opravou 

stavebních strojů. Středisko výroby zde má také Likol s.r.o. zabývající se drcením a 

tříděním lomového kamene, recyklací stavebních odpadů a demolicemi. Památky na těţbu 

kromě vrátnice a bývalé rozvodny elektrické energie nejsou ţádné. Vedle areálu je 

vystavěna motokrosová trať 1. máj s velkým lokálním významem. Bohuţel toto závodiště 

nemá dobudované přístupové cesty, potřebnou infrastrukturu a zázemí k pořádání 

významnějších závodů. 
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            Obr. 6: Historické foto Dolu 1. máj I  Obr. 7: Současné foto Dolu 1. máj I  

       z r. 1976 (Melo, 1983)                                                           (originál, 2010) 

 

Poslední otevřený a také nejdéle činný důl u Dubňan byl Důl 1. máj II (Obr. 8), 

který byl se zpoţděním uveden do provozu v roce 1981 současně s vytěţením a uzavřením 

šachty 1. máj I. Vyuţilo se v něm techniky z Dolu 1. máj I a pracovali zde také stejní 

horníci. V současné době z areálu zůstala jen správní budova. I kdyţ měl tento důl 

perspektivu a bylo výhodné těţit i po roce 1989, přesto jej neminul útlumový program 

revíru. Ukončení těţby zde bylo plánováno ke dni 1.7.1994, nakonec byl tento termín o 

měsíc urychlen [internet - 9]. 

Veškeré pozůstatky po těţbě, úpravnické centrum a prostory expedice, byly 

zlikvidovány. Zachována byla pouze správní budova s kancelářemi pro další vyuţití 

opuštěného areálu. Jako památka slouţí uţ jen cedule „Důl 1. máj“ s dopsaným nápisem 

„padla“ (Obr. 9). V objektu vznikly nové výrobní haly, které vyuţívá firma Orfus s.r.o., jeţ 

se zabývá obráběním a úpravou kovů. Z hlediska turismu se na tomto místě nenachází jiţ 

nic zajímavého a areál našel nové vyuţití v průmyslové výrobě.  

           

 Obr. 8: Historické foto Dolu 1. máj II                           Obr. 9: Poslední památka těžby na  

                       z r. 1981 (Melo, 1983)                                     Dole 1. máj II (originál, 2010) 
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3.2.4 Důl Dukla 

Na periferii obce Šardice, v místě zvaném Sviňská dolina, se nacházelo kdysi 

největší báňské dílo v revíru, Důl Dukla (Obr. 10). Samotná obec Šardice leţí na 

významné komunikaci (silnice č. 422) spojující město Kyjov s Čejčem a dále Brnem. Důl 

leţel na obecní cestě vedoucí k bývalému zemědělskému druţstvu a Dolu 9. květen Na 

Újezdech. 

Samotná výstavba probíhala ve třech etapách. V první etapě došlo k otevření 

důlního pole s centrálně umístěnou těţební a fárací jámou a se třemi větracími jámami. 

Hloubení probíhalo pomocí spouštěného betonového teleskopického pláště a metodou 

zmrazování vodonosných vrstev. Díky nepříznivým geologickým činitelům nebylo 

otevření loţiska těţní jámou dokončeno (tento pokus stál 6 011 577 Kčs). Ve druhé etapě 

došlo proto k přepracování projektu a otevření těţní pásové, fárací a materiálové úpadnice. 

Bylo vybudováno úpravnické a expediční centrum (kam se lignit dopravoval pomocí těţní 

pásové úpadnice vycházející na povrch v kopci Padělák) společné i pro další doly v oblasti. 

Provedeny byly také pokusy s hlubokými čerpacími vrty z povrchu. To se ovšem 

neosvědčilo, tak se i nadále vyuţívalo odvodňování důlními chodbami (Vachút, 1984). 

Důl Dukla postihla 9. června roku 1970 nenadálá událost. Po velké průtrţi mračen 

došlo k zatopení všech důlních děl povrchovými vodami a splaveným pískem. Tato 

katastrofa stála ţivot 34 horníků a techniků, které se nepodařilo zachránit i přes záchranné 

práce velkého rozsahu za účasti hornických čet, potápěčů a hasičů z celé republiky 

(Čerešňák, Zemek, 1979). 

Následky katastrofy vedly k zahájení třetí etapy výstavby a obnovení 

zdevastovaných částí dolu. Následky havárie byly odstraňovány téměř tři roky. Bylo 

rozhodnuto, ţe se začne opět vyuţívat hlubinných čerpacích vrtů. To se projevilo jako 

vhodné řešení, jelikoţ došlo ke sníţení mnoţství hlubinných vod v nově raţených částech 

dolu. V roce 1988 měl Důl Dukla 882 pracovníků (Vachút, 1984). 

V roce 1992 se v rámci útlumu těţby v revíru začalo jednat o uzavření dolu. 

K tomu mělo dojít i přesto, ţe důl měl nejlepší báňsko-technické podmínky, byl rozfárán a 

z velké části také odvodněn. Uhlí mělo nejlepší výhřevnost ze všech dolů v přilehlém 

jihomoravském revíru. Jako hlavní důvod k uzavření dolu poslouţil argument, ţe je důl 

nejstarší a ţe těţené uhlí obsahovalo kolem 2,5 % síry. Na šardickém Dole Dukla, kdy 
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ještě v roce 1992 bylo vytěţeno 445 457 tun lignitu, byla dne 21.12.1992 těţba uhlí 

ukončena. Od 1.1.1993 se započalo s likvidací dolu, která byla ukončena poslední směnou 

dne 29.12.1993 [internet - 3]. 

Po ukončení těţby došlo k zasypání úpadnic. Areál se nejdříve začal vyuţívat jako 

celní sklad. Později jej získala firma Tatrachema, která objekty také vyuţívala ke 

skladování a objekty zdevastovala. Po uvedení Tatrachemy do konkurzu byl areál v roce 

2005 převeden na společnost Zemní práce a.s., která zde vystavěla nové výrobní haly a 

bývalé budovy začala postupně rekonstruovat (Obr. 11). Objekty tak nalezly nové 

průmyslové vyuţití. Jednatelka této firmy mě provedla areálem a umoţnila mi také 

rozhovor se zaměstnancem, který na Dukle pracoval jako horník. Ten mi pověděl o 

sloţitých podmínkách těţby, které zde panovaly. Neustálá práce ve vodě a v gumových 

oblecích měla za následek rozsáhlé zdravotní potíţe horníků. Jednalo se především o plísně 

a další obtíţe spojené s prací ve vlhkém prostředí. 

  

     Obr. 10: Historické foto Dolu Dukla z r. 1982       Obr. 11: Současné foto Dolu Dukla  

(Vachút, 1984)                                                      (originál, 2010) 

3.2.5 Důl Obránců míru 

Na levém břehu Hovoranského potoka se nacházel bývalý areál Dolu Obránců míru 

(Obr. 12). Byl situován u silnice č. 422 spojující obec Šardice a Hovorany přibliţně 0,5 km 

od Hovoran. Nad dolem se tyčil kopec Charváty a v okolí se rozprostírala pole. 

Díky písčitému, silně zvodnělému podloţí projektanti zvolili vybudování těţní 

centrálně lokalizované jámy s jednoetáţovou klecí. Ta byla řešena vícelanovým výtahem 

s obsluhou mimo klec. K odvětrání dolu slouţila diagonálně umístěná větrná jáma. 

Hloubení všech jam probíhalo pomocí metody zmrazování úloţního sledu. 
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Díky mocnosti vrstev 2,2 – 2,4 m byla raţba chodeb prováděna s přibírkou 

podloţního písku. Ten spolu s prohloubenou stokou slouţil k odvodnění. Místně se začal 

tento způsob nazývat „selektivní těţba“. Byla to jediná metoda dobývání nízkých slojí, 

jelikoţ nebyla k dispozici štítová výztuţ s nastavitelnou provozní výškou 1,3 – 1,5 m. 

K raţbě slouţil kombajn typu PK – 7. Vytěţený lignit putoval, podobně jako u Dolu 

Osvobození, pomocí visuté lanovky do šardického expedičního centra. Takto byly 

dopravovány celé důlní vozíky [internet - 15]. 

Po ukončení těţby nastala likvidace dolu. Byla zbořena stanice lanové dráhy a 

zasypána jáma. Zachovány zůstaly jen správní a sociální budovy a sklady. Areál (Obr. 13) 

nebyl delší dobu vyuţíván. V roce 2000 jej získala firma Neochem Plus, která se zabývala 

výrobou montáţní PUR pěny. Dne 17.10.2006 vypukl v závodě poţár. Hořela výrobní hala 

a sklad, ve kterém bylo více neţ 120 tun polyuretanu. Byl vyhlášen zvláštní stupeň 

poţárního poplachu, na místě zasahovalo 17 jednotek profesionálních a dobrovolných 

hasičů a další sloţky záchranného systému. Poţár zdevastoval některé důleţité bloky 

výroby a obnova provozu by byla příliš nákladná, proto se firma přesunula do Břeclavi a 

objekt bývalého dolu je nyní opuštěný. Jako nejschůdnější řešení vyuţití objektů se nabízí 

průmyslová výroba. Nacházejí se zde velké otevřené prostory, hlavní budova je 

vícepodlaţní tvořená ţelezobetonovým skeletem. Přestavba areálu například na centrum 

pro volnočasové aktivity by si vyţádala nemalé finanční prostředky. Moţnost vyuţití 

objektu na kulturní akce je také nevhodná, jelikoţ se jedná o prostory s nízkým stropem a 

špatnou akustikou. Dokladem hornictví je jen památeční tabule, takţe ani vyuţití areálu 

jako technické památky není moc vhodné. 

  

      Obr. 12: Historické foto Dolu Obránců míru  Obr. 13: Současné foto Dolu Obránců míru 

  z r. 1974 (internet – 15)           (originál, 2010) 
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Na Dole Obránců míru jsem se setkal s panem Švábem, který nyní pracuje jako 

hlídač celého areálu. Tento sympatický pán menšího vzrůstu byl velice vstřícný. Shodou 

okolností bývalý horník, který v 70.letech minulého století nastoupil na Důl Obránců míru 

do učení. Jeho ambice nebyly malé a snaţil se dostat také na VŠB – TU, to mu ovšem díky 

nevhodnému kádrovému profilu nebylo umoţněno. Jeho vyprávění bylo velice zajímavé, 

bylo vidět, ţe hornická profese mu přirostla k srdci. Kromě Obránců míru pracoval i na 

Dole Dukla. Potvrdil mi, ţe podmínky na Dukle nebyly dobré a na Obráncích míru byla 

situace téměř opačná. Práce zde probíhala v podstatě v suchu. 

 

3.2.6 Ostatní doly 

Historie těţby lignitu v jihomoravském lignitovém revíru je bohatá. Dohledat 

v archivech obcí s hornickou tradicí informace o bývalých dolech je však velmi sloţité. Na 

mnoha místech v krajině není jiţ bývalá těţba patrná. Informace o některých dolech jsou 

jen kusé a mohou být předmětem dohadů. Přesto u některých dolů se podařilo dochovat, 

popřípadě dohledat alespoň nějaké informace. Vzpomínkou na těţbu tak zůstávají jen 

archivní fotografie. 

Asi 2 km od města Dubňany, po pravé straně silnice č. 431 spojující Hodonín a 

Kyjov, se nachází místo, kde byl v minulosti Důl Josef (Obr. 14). Tento důl byl jiţ před 

více neţ 30 lety kompletně zlikvidován. V okolí nejsou patrny ţádné poklesy či násypy 

připomínající např. ţelezniční vlečku nebo lanovou dráhu revíru. Jedinou dochovanou 

památkou na těţbu jsou dvě jednopodlaţní cihelné budovy, které zřejmě slouţily jako 

objekty sociálního zařízení dolu. V současnosti jsou obě budovy zrekonstruované (díky 

úsilí dobrovolníků) a nalézají se v nich stáje jezdeckého klubu z Dubňan (Obr. 15). Toto 

místo je dobrým příkladem moţnosti vyuţití opuštěných objektů a můţe být předmětem 

zájmu turistů (prohlídka stájí, vyjíţďky na koních). V sousedství se nachází autokemp „U 

Josefa“. 
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Obr. 14: Historické foto Dolu Josef           Obr. 15: Pozůstatek z Dolu Josef  

     z r. 1953 (Melo, 1984)                                                       (originál, 2010) 

 

Mezi Ţeravicemi a Jeţovem se nacházel objekt bývalého Dolu Pokrok (Obr. 16), 

který na první pohled připomíná menší zemědělské druţstvo. Jednalo se o systém štol a 

šachet zbudovaných ještě před 2. světovou válkou. Pouze štola Pokrok se razila aţ roku 

1949 a byla zlikvidována roku 1964. Lignit se zde těţil z kelčansko – domanínské vrstvy o 

mocnosti asi 3m.  

Při vstupu do areálu se nacházel objekt vrátnice a správy s bránou opatřenou 

zkratkou JLD. Na levé straně od brány byl systém na sebe navazujících budov, ve kterých 

bylo umístěno sociální zařízení, lampovna, známkovna a menší úpravnické centrum. Za 

těmito budovami se nacházelo částečně odkryté ústí štoly Pokrok s nepatrnou cihelnou 

klenbou. Na pravé straně od brány byl objekt bývalé těţní věţe. Podle slov soukromého 

vlastníka se na jejím vrcholu stále nalézá zachovalý původní elektromotor slouţící pro 

potřeby dolu. Bohuţel původní ocelové schodiště je jiţ bez podstupnic, v dezolátním stavu 

a bez vyuţití horolezecké techniky není moţné se dostat nahoru. Celý areál dolu je ve 

vlastnictví soukromého podnikatele zabývajícího se obráběním kovů. I přesto by bývalý 

Důl Pokrok (Obr. 17) mohl mít zřejmě největší potenciál z hlediska turismu ze všech 

dosud zmiňovaných důlních děl. Mohlo by zde vzniknout zajímavé muzeum dokládající 

historii těţby v revíru. Věţ s elektromotorem přímo vybízí k opravě a prohlášení za 

technickou památku. Bohuţel všechny snahy by zřejmě brzdila případná nevole 

současného majitele a výše potřebných finančních prostředků na odkup a obnovu. Dosud 

se však nenašel zájemce, který by se o něco podobného pokusil. 
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Obr. 16: Historické foto Dolu Pokrok    Obr. 17: Současné foto Dolu Pokrok  

          z r. 1960 (Melo, 1984)            (originál, 2010) 

 

Další zajímavé důlní dílo s bohatou historii se nacházelo v Šardicích nedaleko Dolu 

Dukla. V místě zvaném Na Újezdech byl Důl Julius. Těţba na tomto dole byla započata jiţ 

v roce 1913 a lignit vyuţívaly kyjovské sklárny. Těţilo se však jen do roku 1922, kdy byla 

šachta pro svou nerentabilnost uzavřena. V roce 1939 odkoupila objekt firma Baťa a.s. Zlín 

a roku 1940 byl obnoven provoz. 

Během 2. světové války byl důl 

uzavřen. V letech 1958 a 1959 

došlo k velkým poţárům a 

všechny povrchové provozy byly 

zničeny. Díky tomu se vybudoval 

v těsném sousedství Důl Julius II, 

jenţ byl 8. května 1960 

přejmenván na Důl 9. května (Obr. 

18). Byla pouţita kolejová, později  

  Obr. 18: Současná podoba Dolu 9. května (originál 2010) 

pásová doprava pomocí těţní úpadnice a pracovalo zde 310 horníků. Důl byl v provozu do 

24.6.1978, kdy byl uzavřen. Povrchové objekty převzalo do správy místní JZD a zřídilo 

zde přidruţenou výrobu [internet - 3]. V současnosti se v areálu nachází firma Neoklas a.s. 

Šardice, která se zabývá mimo jiné výrobou jakostního vína. Objekt nyní vyuţívá jako 

sýpku a závod na zpracování kukuřice. Bohuţel pozůstatky po těţbě se nepodařilo nalézt, i 

kdyţ někteří místní obyvatelé tvrdili, ţe by měly v zadní části areálu stát budovy bývalého 

ředitelství a sprch. Toto místo nenese známky po předešlé těţbě a z pohledu turismu uţ 

není zajímavé. 
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3.3 Systém dopravy v revíru 

3.3.1 Doprava - Ratíškovice 

S rozmachem těţby a výstavbou dolů firmou Baťa a.s. Zlín v okolí Ratíškovic  

musela být také vyřešena otázka, jak dostávat lignit do zlínských závodů a tepelné 

elektrárny v Otrokovicích. 

Počátek výstavby vlečky ze Severní dráhy Ferdinandovy do Dolu Tomáš je 

datován k 23.9.1932. Jako přípojná stanice byl zvolen Rohatec a délka budované vlečky 

byla 6,349 km. Dokončenou trať křiţovalo celkem 13 úrovňových přejezdů. Jako 

sdělovacího zařízení bylo pouţito telefonní linky s induktorovými přístroji a vzdušným 

bronzovým vedením. 

Firma Baťa provozovala v okolí Dolu Tomáš ještě další důlní díla, odkud byl 

vytěţený lignit přepravován většinou pomocí lanových drah do Dolu Tomáš. Zde bylo 

zřízeno celkem 10 lignitových bunkrů, pod nimiţ vedla nákladová kolej. Vytěţený lignit se 

dopravoval po ţeleznici přímo do Otrokovic a Zlína. To se změnilo v roce 1938, kdy byla 

otevřena vodní cesta ze Sudoměřic do Otrokovic s názvem Baťův kanál. Uhelné vlaky tak 

zajíţděly na nákladiště u Sudoměřic, kde byl lignit z obvyklých 16 vozů překládán pomocí 

čelního výklopníku na lodě. Se znárodněním a budováním Hodonínské elektrárny v 50. 

letech 20. století však doprava po Baťově kanálu skončila [internet - 8]. 

V letech 1952 – 1953 prodlouţil podnik Ingstav Uherské Hradiště vlečku z Dolu 

Tomáš na nedaleký nově zbudovaný Důl 1. máj I, čímţ délka vlečky dosáhla 8,8 km. Zde 

vzniklo tříkolejné předávkové  nádraţí a dvě kusé nákladové koleje. V letech 1953 – 1958 

byl na Důl 1. máj I pomocí 2 km dlouhé visuté lanovky připojen nedaleký Důl 

Osvobození. Po ukončení těţby na Dole 1. máj I slouţil areál jako středisko autodopravy 

JLD n.p. a překladiště z lanové dráhy na ţelezniční svršek. V roce 1991 byla postupně 

zlikvidována lanovka z Dolu Osvobození a vlečka směřující k Dolu Tomáš. Poslední 

obsluha na trati  mezi strojírnami na Dole Tomáš a Rohatcem byla provedena 28.5.2002, 

která obsahovala dodávku důlní mechanizace pro ukrajinského zákazníka [internet - 8]. 
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3.3.2 Doprava – Šardice a okolí 

Doly v okolí Šardic a Hovoran byly aţ do poloviny 60. let 20. století obsluhovány 

pouze pomocí nákladních vozidel s vleky, které vytěţený lignit dopravovaly do Čejče, kde 

se prováděla překládka na ţelezniční svršek. 

Díky nárůstu těţby a budování Dolu Dukla byla automobilová doprava 

nedostačující. Z tohoto důvodu byl na okraji Šardic vybudován objekt Ústředního 

zásobníku (ÚZ) a jeho výstavba byla ukončena v dubnu 1964. ÚZ byl spojen s doly u 

Šardic pomocí systému podzemních pásových dopravníků. Důl Obránců míru byl k ÚZ 

připojen pomocí lanové dráhy (Obr. 19). Zásobník byl vybaven zařízením pro třídění a 

expedici lignitu. Celému areálu dominovala ţelezobetonová věţ třídičky. Na vlečkovém 

nádraţí ÚZ Šardice (Obr. 20) bylo pět kolejí, nákladová rampa a vrátky pro posun pod 

násypkami. Kolejiště mělo elektromechanické zabezpečení. Zásobník byl napojen vlečkou 

ze stanice Dubňany na trati Kyjov – Mutěnice o délce 3,8 km. 

Mezi ÚZ a EHO pravidelně jezdilo osm vlaků. Postupem času byl expedován jiţ 

jen lignit z Dolu Dukla. Poslední pravidelná doprava na vlečce proběhla 30.12.1992 a 

příleţitostné obsluhy se prováděly aţ do září 1993. Během ledna 1994 došlo k odstranění 

vlečky firmou TSS Hulín [internet - 12]. 

Objekty bývalého ÚZ Šardice jsou stále zachovány a postupně chátrají (Obr. 21). 

Nalézá se zde věţ třídírny, správní a sociální budovy. Kolejiště připomínají osvětlovací 

sloupy, nákladová rampa, u stavědla na vjezdu je dokonce zbytek stavědlového přístroje se 

skříňkou na traťový telefon. V areálu sídlí nyní společnosti SDO Group s.r.o. a Peleta 

s.r.o., které se zabývají výrobou a prodejem ekologických dřevěných briket a pelet. ÚZ je 

ovšem vcelku zachován v původní podobě a mohl by se stát zajímavým památníkem těţby 

v jihomoravském lignitovém revíru. 

Současně s obsluhou Šardické vlečky se prováděla obsluha na vlečce Dolu 1. máj 

II, ale oproti Šardicím zde byla řada zjednodušení, coţ tvořilo vlečku poměrně skromnější. 

Kolejiště na dole mělo pět kolejí a všechny byly přemostěny násypkami. Zabezpečovací 

zařízení bylo jednoduché pomocí místně stavěné výměny bez dalších závislostí. Poslední 

pravidelná obsluha zde proběhla 1.6.1994. Nakonec byla vlečka ponechána chátrání a 

zarůstání a v září 1997 proběhla její likvidace [internet - 9]. 
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          Obr. 19: Historické foto ÚZ z lanové dráhy               Obr. 20: Historické foto ÚZ z vlečky 

       z r. 1975 (Vachút, 1984)           z r. 1981 (Vachút, 1984) 

 

Obr. 21: Současná podoba Ústředního zásobníku (originál, 2010) 

3.3.3 Doprava - Mikulčice 

Důl Mír v Mikulčicích byl dokončen a otevřen v roce 1984, jiţ v roce 1983 byla 

hotová funkční vlečka. Ta byla připojena do břeclavského zhlaví stanice Luţice. Současně 

s výstavbou vlečky byla provedena také aktivace reléového zabezpečovacího zařízení a 

elektrifikace hlavní trati koridoru mezi Hruškami a Luţicemi [internet - 10]. 

Vlečka byla tvořena spojovací kolejí mezi stanicí a bránou, dlouhou 700 m. 

V areálu dolu se nacházely čtyři koleje, z nichţ dvě byly zakládkové. Součástí čtvrté, 

nejkratší koleje, byla nákladová rampa a krátká kusá kolej. Z nejdelší první koleje 

pokračovala výtaţná kolej. Celková délka vlečky byla tak 1620 m. Součástí vlečky bylo 6 
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místně stavěných výměn a podél kolejí vrátky pro posun pod násypkami. Zvláštností 

vlečky bylo zatrolejování mimo násypku a výtaţnou kolej. Elektrifikace zde nebyla nikdy 

zkolaudována a uvedena do provozu. Obsluha se vţdy prováděla pomocí motorových 

jednotek. 

Díky novému zákonu o dopravě z 1.1.1995 byl umoţněn vstup soukromých 

dopravců na koleje ČD a podnikání v oblasti ţelezniční dopravy. Z tohoto důvodu bylo 

vypsáno výběrové řízení na privátního dopravce. Dle smlouvy od 1.1.1996 převzala 

veškerou dopravu lignitu na trase Důl Mír - Elektrárna Hodonín (EHO) firma OKD 

Doprava a.s. a první vlak se 30-ti vozy dorazil 2.1.1996 [internet - 10]. 

 

3.3.4 Doprava – Elektrárna Hodonín 

Důleţitou součástí Elektrárny Hodonín byla vlečka, umoţňující dostatečné 

zásobování uhlím, popřípadě dalšími komoditami, potřebnými ke zvládnutí technologie – 

kyselina sírová, písek či vápenec. Výstavbě elektrárenského kolejiště musela ustoupit 

ţelezniční trať Hodonín – Holíč nad Moravou, která se stáčela po vysokém náspu u 

nesytského lesa levotočivým obloukem kolem nově budovaných objektů dřevozpracujícího 

podniku ZPD – Tatra. 

Vlastní kolejiště vlečky EHO bylo tvořeno pěticí kolejí. Jedna z krajních kolejí se 

vedla hlubinovým výklopníkem (tunelem). Na druhé z krajních kolejí byl postaven čelní 

výklopník. Na roštech bylo moţno provádět obvyklé vyprazdňování samovýsypných vozů 

postranními klapkami, nebo vyklápění vysokostěnných vozů pomocí vrátku a uvolněné 

čelní desky. V sousedství byla postavena kolejová váha, umoţňující kontrolní váţení. 

Napravo od tohoto hlavního kolejiště vybíhaly dvě koleje, končící ve strojovně. Nalevo 

pak odbočovala příjezdová kolej k dvoukolejné remíze podél hlavního kolejiště. Přes bránu 

vedla aţ do objektu sousedních Druţstevních a vinných sklepů Hodonín. Při rekonstrukci 

v polovině 90. let 20. stol. z ní byla zřízena další odbočná kolej, určená pro vyprazdňování 

nádrţkových vozů s rozemletým vápencem [internet - 11]. 

Zabezpečovací zařízení nebylo na vlečce zřízeno ţádné, z tohoto důvodu se 

prováděly jízdy souprav ze stanice formou posunu po domluvě výpravčího a vlečkového 

dispečera. Po rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení v Hodoníně v roce 2000 

přibylo nové seřaďovací návěstidlo i pro vlečku elektrárny. Zásadní změnu v organizaci 
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dopravy znamenalo předání celé obsluhy a údrţby vlečky společnosti OKD Doprava a. s. 

v roce 1996 [internet - 11]. 

 

3.4 Současná těžba 

V současnosti není na našem území ţádný činný lignitový důl. Poslední byl 

nejmladší důl v jihomoravském lignitovém revíru s názvem Mír se sídlem v Mikulčicích 

(Obr.22, Obr. 23). Nacházel se na původní zemědělské půdě u obce Mikulčice v těsné 

blízkosti ţelezničního koridoru č. 330 (Severní Ferdinandova Dráha), který spojuje Vídeň 

s Varšavou.  

Výstavba dolu byla zahájena koncem 70. let 20. století a v roce 1984 začala těţba. 

Byla vybudována fárací a těţební úpadnice. Doprava v dole byla zajištěna pomocí 

závěsných důlních lokomotiv. Vytěţený lignit byl dopravován pomocí pásových 

dopravníků do úpravny a následně do expedičního centra. Expedice byla zajištěna pro 

automobily, i pro ţelezniční vlečku patřící k dolu. Lignit byl dopravován k jedinému 

odběrateli (Elektrárna Hodonín). V 90. letech 20. století došlo k privatizaci dolu, který 

získala společnost Lignum Holz. Tato firma ale upadla do konkurzu a důl byl převeden na 

novou firmu Lignit Hodonín s.r.o.. Zaměstnanci dolu si uţ víceméně zvykli na nebezpečí 

uzavření dolu. To hrozilo v letech 1995 – 1998, kdy Elektrárna Hodonín byla před 

krachem, dále v letech 2003 – 2004, jehoţ důvodem byl nejistý odběr a nutnost rozšíření 

těţebního pole. Naštěstí díky státní dotaci ve výši 75 mil. Kč a prodlouţení smlouvy 

s ČEZem se tak nestalo [internet - 10]. 

Nová kapitola s problémy dolu se otevřela ve druhé polovině roku 2009, kdy se 

firma Lignit Hodonín s.r.o. dostala do insolvenčního řízení a zaměstnancům dluţila jiţ 

několik mezd. Koncem září 2009 bylo rozhodnuto, ţe se důl odprodá silnému investorovi, 

který by zachoval těţbu lignitu. Skomírající důl mezi tím opustila řada horníků. Před 

koncem roku byl důl prodán firmě UVR Mníšek pod Brdy. Nový majitel zřejmě jiţ zahájil 

likvidaci dolu. Nevyloučil však obnovení těţby v budoucnu [internet - 2]. 

Díky ukončení těţby na Dole Mír vznikla jedinečná moţnost vytvořit památku na 

dobývání lignitu, jeţ by mohla mapovat historii těţby v celém revíru. Tento důl by se tak 

zařadil mezi významná hornická muzea a technické památky jako jsou například Doly 

Jeremenko a Landek v Ostravě, nebo Důl Mayrau u Kladna. Tento krok by si vyţádal 
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zajisté nemalé finanční prostředky, ale byl by to způsob, jak zachovat několik pracovních 

míst a především jak zvýšit atraktivnost jiţní Moravy a Hodonínska z pohledu cestovního 

ruchu. K tomuto kroku však bohuţel jiţ nedojde, jelikoţ nový majitel má zájem areál 

vyuţívat pro průmyslovou výrobu. 

  

       Obr. 22: Historické foto Dolu Mír      Obr. 23: Současné foto Dolu Mír (originál, 2010) 

                      z r. 1988 (internet – 10) 

 

Na území Slovenska se v současnosti nalézá jediný činný důl těţící lignit – Baňa 

Čáry. Nachází se v katastru obcí Čáry, Smolinské, Kúty a města Gbely. V dubnu 2008 zde 

byla po tříleté pauze znovu obnovena těţba. To si vyţádalo státní dotaci ve výši 4,2 mil. 

Eur. Celková zásoba lignitu je odhadována na zhruba 60 mil. tun, z nichţ je vytěţeno asi 

26 mil. tun. To představuje pokrytí těţby asi na 50 let. V současnosti na Bani Čáry pracuje 

asi 190 zaměstnanců, počítá se ovšem aţ s 350. Vytěţený lignit je zpracováván pro výrobu 

hnojiv a ve farmaceutickém průmyslu [internet - 14]. 

 

3.5 Odběratelé lignitu 

Během historie dobývání v revíru existovala celá řada odběratelů. Tím zřejmě 

nejvýznamnějším a stálým byla Elektrárna Hodonín. O výstavě jednoho z největších 

hodonínských podniků se rozhodlo v roce 1950 a jiţ koncem roku začaly přípravné práce. 

V červnu roku 1952 byla dokončena stavba prvního komínu, tehdy nejvyššího ve městě. 

První etapa výstavby byla dokončena v roce 1953 a elektrárna zahájila provoz. Druhá etapa 

výstavby skončila v září 1956. Elektrárna se tak stala jednou z největších 

v Československu a náklady na její výstavbu byly téměř jednu miliardu Kčs (Čerešňák, 

Zemek, 1979). 
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Čtyři stometrové komíny hodonínské elektrárny tak vytvořily novou dominantu 

města. Zároveň však chrlily tuny popílku. Tento problém se během 60. let 20. století řešil 

mnohokrát a dělaly se pokusy jak sníţit odpad z elektrárny. V roce 1962 byla vypracována 

nová koncepce k odstranění spadu popílku. Následně byly uvedeny do provozu odlučovače 

odpadu. 

Vybudováním dvousetmegawattové elektrárny v Hodoníně se vyřešila energetická 

situace celé jihovýchodní Moravy. Po problémech během výstavby, poţáru zauhlovacího 

mostu a povodni v roce 1960 patřila EHO k největším podnikům ve městě. Počet 

pracovníků se pohyboval okolo 650 aţ 700 zaměstnanců (Čerešňák, Zemek, 1979). 

Díky výstavbě bloků v jiných lokalitách ztratila EHO význam jako dodavatel 

elektřiny a začala se přestavovat na teplárenský provoz. Teplem zásobovala několik 

hodonínských závodů, ale i slovenské město Holíč. V 80. letech byly vyměněny 

elektroodlučovače, které dosahovaly aţ 99,5 % úspěšnosti zachycení popílku. V letech 

1992 – 1997 byla elektrárna vybavena fluidními kotli, díky kterým byla sníţena škodlivost 

a dopad na ţivotní prostředí. Tyto kotle jsou schopny vyuţívat jako paliva kromě uhlí i 

biomasu. To znamená, ţe elektrárna není závislá na lignitu z Dolu Mír. 

Lignitu, jako zdroje energie, ve své době vyuţívaly i další velké podniky na 

Hodonínsku. Významným odběratelem byly kyjovské sklárny, kde se lignit vyuţíval jako 

palivo ve sklářských pecích. Díky sloţitějšímu udrţování stálé teploty pecí musel však 

lignit ustoupit výhodnějšímu palivu – plynu. Určitou dobu se lignit vyuţíval například 

v Hodonínských cihelnách k vypalování cihlářského střepu. I zde byl nahrazen postupně 

plynem. Řada významných podniků pouţívala lignit alespoň jako topidlo ve svých 

kotelnách. Patří mezi ně například cukrovar, Jihomoravská armaturka, závody ZPD - Tatra 

a Lignum (J. Súsedíková – pamětnice). 

 

4 Návrh exkurze pro Univerzitu 3. věku 

4.1 Základní informace o exkurzi 

Navrhovaná exkurze je určená především pro studijní obor Geologie a ţivotní 

prostředí, Univerzity 3. věku, Hornicko – geologické fakulty při Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostrava. Účastnit se jí však mohou i posluchači ostatních oborů a lidé 
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se zájmem o danou oblast, o historii dobývání lignitu na jiţní Moravě, vinařství a folklor. 

Cituji: „Hornictví zanechalo v české lidové kultuře nesmazatelnou stopu jak 

v předindustriálním období, tak později při rozvoji průmyslu“ (Jech, Skalníková, 1971). 

S ohledem na předpokládané věkové sloţení účastníků (především z řad seniorů) 

jsou pro exkurzi volena místa s dobrou dostupností a nízkým poţadavkem na fyzickou 

náročnost. Jako dopravní prostředek je vybrán autobus, který účastníky vţdy dopraví aţ na 

zájmové místo. Celkový počet ujetých kilometrů se pohybuje okolo 460 km. Trasa exkurze 

vede z Ostravy – Poruby po dálniční síti přes Olomouc – Brno – Břeclav aţ do Hodonína a 

jeho okolí, kde se odehrává celý program. Zpáteční cesta probíhá po stejné trase. Nově 

vybudované dálniční spojení mezi Ostravou a Brnem nabízí rychlou a komfortní jízdu. 

Systém čerpacích stanic a odpočívadel dává moţnost pravidelných občerstvovacích 

zastávek. 

Nocleh je moţný v některém z hodonínských hotelů. Kvalitní sluţby, zázemí a 

vybavení pokojů poskytuje hotel Krystal. Pro exkurzi je však zvolen tříhvězdičkový hotel 

Panon pro vyšší komfort a klidnější prostředí. 

4.2 Program exkurze 

Program této třídenní exkurze je zaměřen na poznání historie dobývání uhlí 

v Jihomoravském lignitovém revíru a jeho dopravu, osídlení jiţní Moravy, historii a 

způsob těţby nafty ve Vídeňské pánvi. Součástí programu je ukázka folkloru a degustace 

vína ve vinném sklepě. Předpokládaný časový harmonogram viz. Příloha - 3. 

 

Program exkurze: 

1. den: Odjezd (9:00) z Ostravy – Poruby (parkoviště před rektorátem VŠB-TUO), 

směrem na Olomouc a Brno do Mikulčic. V odpoledních hodinách návštěva Slovanského 

hradiště v Mikulčicích (13:00), ubytování v hotelu Panon v Hodoníně.  

2. den: Návštěva Muzea ve vagónu Ratíškovice (9:00), Hornické a sklářské 

muzeum v Dubňanech (10:45), Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně 

(14:00), v podvečerních hodinách (17:00) návštěva vinného sklepa U Jeňoura 

v Prušánkách – Nechorech (s večeří, společenským večerem a ochutnávkou vín 

z přilehlých oblastí). 
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3. den: Návštěva Technické památky Výklopník – Sudoměřice (10:00), prohlídka 

města Hodonín a Masarykova Muzea (12:00), předpokládaný návrat do Ostravy – Poruby 

ve večerních hodinách (20:00). 

 

Náklady na ubytování: 

 Pro exkurzi jsou vybrány dvoulůţkové pokoje v hotelu Panon s vlastním sociálním 

zařízením. Cena za ubytování zahrnuje také snídani formou bufetu. 

 Dvoulůţkový pokoj na 2 noci + snídaně  800 Kč / os. 

     

Náklady na dopravu: 

 Univerzita 3. věku vyuţívá pro financování nákladů na dopravu grantových 

projektů. Tyto projekty nejsou nikdy dopředu známy. Z tohoto důvodu nemohly být 

zohledněny při cenové kalkulaci exkurze a posluchačům je zahrnuta plná cena za dopravu. 

Náklady na dopravu jsou počítány dle průměrných cen dopravních společností 28 Kč / 1 

km a marţe za řidiče 1 100 Kč / den pro klimatizovaný autobus Karosa řady C (50 osob). 

Při kalkulaci se počítá s plným obsazením autobusu. 

  

Celková vzdálenost ujetá během zájezdu  460 * 28 = 12 880 Kč 

 Marţe pro řidiče za 3 dny    1 100 * 3 = 3 300 Kč 

 Celkové náklady na dopravu za osobu  16 180/ 50 = 324 Kč 

 

Předpokládaná výše vstupného: 

 Slovanské hradiště Mikulčice     30 Kč / os. (vstupné pro seniory) 

Muzeum ve vagónu Ratíškovice    10 Kč / os. (jednotné vstupné) 

Hornické a sklářské muzeum Dubňany    15 Kč / os. (jednotné vstupné) 

Muzeum dobývání nafty Hodonín    30 Kč / os. (vstupné pro seniory) 

Vinný sklep „U Jeňoura“ Prušánky  350 Kč / os. (jednotné vstupné) 

Výklopní Sudoměřice      10 Kč / os. (jednotné vstupné) 

Masarykovo muzeum Hodonín    10 Kč / os. (jednotné vstupné) 

Celkem     455 Kč / os. 

Celkové náklady na exkurzi na osobu: 

 Ubytování + doprava + vstupné = 800 + 324 + 455 = 1 579 Kč 
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 Celkové náklady na exkurzi se dají sníţit prostřednictvím grantových projektů. 

Tyto projekty ovšem nejsou dopředu známy, proto se s nimi při kalkulaci nákladů na 

exkurzi nemohlo počítat. 

 

4.3 Propagace navštívených míst 

Pro účely exkurze je vybrán hotel Panon v Hodoníně (Obr. 24), který nabízí 

patřičný komfort pro své hosty. Poskytuje ubytování v jednolůţkových, dvoulůţkových, 

třílůţkových pokojích a suitách s vířivou vanou. K dispozici je klimatizovaná restaurace, 

snack-bar, klimatizovaný zasedací sál a internetové připojení pomocí Wi-Fi. Hotel Panon 

je vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty [internet - 4]. 

 

Obr. 24: Hotel vybraný pro exkurzi – Panon v Hodoníně (internet – 4) 

 

Slovanské hradiště v Mikulčicích 

Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích vznikla během 60. let 

20. stol. a patří mezi nejvýznamnější památky na jiţní Moravě. Dokládá existenci 

významného opevněného hradiště z doby velkomoravské. Mikulčice patřily k významným 
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mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu byly nalezeny základy 

velmoţského paláce, dvanácti kostelů, dále tři mosty a pohřebiště. V návštěvnickém centru 

je stálá muzejní expozice nazvaná Velkomoravské Mikulčice, která představuje řadu 

zajímavých exponátů, prezentujících výsledky více neţ padesátiletého systematického 

archeologického výzkumu zdejšího hradiště. Ve druhém pavilonu je otevřeno devět hrobů 

s  ostatky  i  mnoţství  fotodokumentace.  Na  pěším  návštěvnickém  okruhu  se  nacházejí  

v terénu vyznačené základy dvanácti kamenných kostelů a jediné dosud známé světské 

stavby. V sousedství se nachází přírodní rezervace Skařiny (luţní les), hnízdiště čápů, 

volavek popelavých a dalšího ptactva. Svoji aktivitu zde znovu projevují i chránění bobři. 

Od roku 2009 stojí vedle mikulčického památníku sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

(Obr. 25) od slovenského sochaře Emila Venkova [internet - 7]. 

 

Obr. 25: Socha Cyrila a Metoděje v Mikulčicích (internet – 7) 

Muzeum ve vagonu 

Díky snaze několika občanů v Ratíškovicích vzniklo Muzeum ve vagonu. Tvoří jej 

dva vyřazené dráţní vozy a expozice je rozdělena do dvou částí. V první části se nachází 

odkazy na dílo Tomáše Bati, místní ţelezniční vlečku a Důl Tomáš. Druhou část expozice 

tvoří odkaz na hornictví v Jihomoravském lignitovém revíru. K vidění je slavnostní 

hornická uniforma a běţný pracovní oděv, dokumenty o historii těţby lignitu a několik 

menších exponátů. 
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Hornické a sklářské muzeum Dubňany 

V Dubňanech se nachází stálá expozice o historii hornictví a sklářství ve městě. 

Tato expozice poskytuje ucelený, vhodně zpracovaný a zdokumentovaný vývoj hornictví a 

sklářství. Pojednává o ţivotním stylu, těţké a nebezpečné práci horníků a sklářů. Jsou zde 

k vidění zajímavé exponáty odkazující na historickou a průmyslovou tradici města, o 

kterou řadu let nejevili místní zájem a snaţili se na ni spíše zapomenout. 

 

Muzeum dobývání nafty Hodonín 

Nedaleko vlakové stanice Hodonín je otevřeno Muzeum naftového dobývání nafty 

a geologie (Obr. 26), o které se stará místní občanské sdruţení. Nabízí svým návštěvníkům 

pohled na historii těţby nafty ve vídeňské pánvi, k vidění jsou nejrůznější dobývací 

techniky, vrtné věţe a modely dalších zařízení. K dispozici jsou zde tři prohlídkové sály – 

historický, technický a geologický. V okolí muzea jsou vystaveny velké exponáty, které by 

se nevešly do vnitřních prostor. Přesto jsou velmi zajímavé a ke koloritu Hodonínska a 

Břeclavska neodmyslitelně patří [internet - 5]. 

 

Obr. 26: Muzeum dobývání nafty a geologie (internet – 5) 

 

Výklopník Sudoměřice 

K obci Sudoměřice neodmyslitelně patří technická památka Výklopník (Obr. 27). 

Byl postaven  v roce  1939.  Slouţil  k  překládání  lignitu,  který se přiváţel  po ţelezniční 
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trati z nedalekých dolů. Plně naloţený vagon se pomocí lanového navijáku vtáhl do 

Výklopníku. Zde se nacházela kolébka s výsypkou. Vagon s kolejí a násypkou byl pomocí 

lanového kladkostroje zdviţen. Z vagonu se čelními dveřmi vysypal lignit do připraveného 

lodního člunu, který se plavil po Baťově kanále do Otrokovic. Toto zajímavé technické 

zařízení se podařilo částečně dochovat a za přispění města Hodonín zrekonstruovat. 

K vidění je zde například kolébka pro zvedání vagonu a systém kladek. Památka slouţí 

také jako rozhledna [internet - 13]. 

 

Obr. 27: Výklopník Sudoměřice (originál, 2010) 

 

Masarykovo muzeum Hodonín 

Nedaleko Elektrárny Hodonín se v prostorách malebného barokního zámečku 

nachází Masarykovo muzeum. Tomáš Garrigue Masaryk je nejvýznamnějším 

hodonínským rodákem. Na jeho počest dne 18.5.1997 byla slavnostně otevřena jediná 

profesionální stálá expozice na území České republiky pojednávající o jeho ţivotě. 

Návštěvníci se zde dozví také o historii a vzniku Československa, druhé světové válce a 

historii Hodonína [internet - 7]. 
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Vinný sklep „U Jeňoura“ 

Při exkurzi  na jiţní Moravě nemůţe chybět návštěva vinného sklepa. K tomuto 

účelu je vybrán vinný sklep U Jeňoura manţelů Ivičičových (Obr. 28). Sklep se nachází 

v oblasti známé jako Nechory, které jsou součástí obce Prušánky. Tvořen je hlavní 

místností o kapacitě 112 osob a tančírnou pro 40 osob. K dispozici je velká škála 

občerstvení, kvalitní kuchyně a samozřejmě degustace výborných vín pod vedením hlavní 

sommeliérky Jany Vašíčkové (sommeliérka je v tomto oboru velkou raritou). 

Samozřejmostí je také například ochutnávka slovácké zabíjačky, roţnění selete a další 

místní speciality. 

 

Obr. 28: Vinný sklep U Jeňoura (originál, 2009) 

4.4 Pokyny pro účastníky exkurze 

Exkurze je určena pro posluchače kurzů Univerzity 3. věku. Vzhledem k dobré 

přístupnosti navštívených míst nejsou kladeny poţadavky na vyšší tělesnou zdatnost. 

Účastníci mohou mít i lehká omezení hybnosti, jelikoţ je doprava řešena autobusem  a 

navštívená místa jsou bezbariérově přístupná. 

Doporučuje se pohodlné oblečení do autobusu, terénu i na hotel a drobné zavazadlo 

s doklady, léky, jídlem, pláštěnkou (popřípadě deštníkem) a drobnou finanční hotovostí. 

Vhodné je vzít si do autobusu polštářek pro větší pohodlí cestujících. Prohlídka vybraných 

míst je fyzicky nenáročná, vhodná je pohodlná obuv. 
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5 Závěr 

V bakalářské práci byla zpracována oblast jihomoravského lignitového revíru. Byl 

popsán samotný lignit, vídeňská pánev a její geologie, hlavní uhelné sloje v revíru, 

hydrologické a klimatické poměry a dopad bývalé těţby na tuto oblast Moravy. 

Hlavním cílem práce bylo zmapování historie dobývání lignitu. Snahou bylo 

poukázat na historii a současný stav vybraných dolů, jejich moţné vyuţití pro turistický 

ruch a seznámení s pozůstatky po těţbě. Neméně důleţité bylo také poukázání na 

současnou těţbu a seznámení s odběrateli lignitu. 

Práce pokračovala návrhem naučné exkurze pro Univerzitu 3. věku. Cílem bylo 

seznámení s historií dobývání v jihomoravském lignitovém revíru. Exkurze byla volena 

jako třídenní s ohledem na zdatnost účastníků. 

Všechny doly a muzea uvedené v práci jsem osobně navštívil. Nalezl jsem určitý 

potenciál pro turismus, zejména u dolů Pokrok a Mír. V budoucnu bych se chtěl na tato 

dvě místa více zaměřit. Zjistil jsem také chybějící zázemí pro turisty. Kromě uvedených 

muzeí, které mají své vlastní zázemí, jsem postrádal sociální zařízení, moţnost občerstvení 

a především informační tabule odkazující na hornickou minulost. Vhodné by bylo také 

vytvoření například cyklostezek, které jsou velmi oblíbené. Historie těţby lignitu na jiţní 

Moravě je z hlediska turismu téměř neobjevena. Oblast má však potenciál stát se podobně 

významnou, jako Hornické muzeum v Příbrami nebo Landek v Ostravě - Petřkovicích. 

Je aţ obdivuhodné, co člověk dokázal vytvořit. Bohuţel většina odkazů na 

dobývání v revíru byla navţdy odstraněna a historické doklady postupně mizí. Vzpomínka 

na hornickou činnost tak zůstává jen v hlavách místních obyvatel a několika nadšenců, 

kteří se snaţí zachovat poslední pozůstatky a seznámit s nimi širokou veřejnost. Tato 

činnost je velmi finančně náročná, bez zájmu a snahy obcí a kraje se neobejde. Osobně si 

myslím, ţe je to velká škoda. 
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