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Černá je nejlepší 
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Černá je nejlepší 
Neobvyklý cyklovýlet tam, kde je hornické 
„zdař bůh“ už jenom vzpomínkou.

Syrový půvab industriální architektury 
a minulých dob

Hornické expozice

Hornické hospody

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně do 
stanice Zastávka u Brna, linka S4, R11
Autem: k nádraží Zastávka u Brna, 
zaparkujte u nádraží

JAK DOMŮ?

Vlakem: po cyklostezce z Oslavan do 
Ivančic a dále vlakem z Ivančic, linka 
S41, nebo návrat do Zastávky.

Opusťte na chvíli své pohodlí a pře-
stavte si, že sjíždíte stovky metrů pod 
zem a tam celý den v horku a černém 
prachu těžíte uhlí. Je to síla? A přes-
to to celé generace mužských dělaly 
a někde dodnes dělají. Jak to tam dole 
vypadalo? Do čeho se horníci oblé-
kali? A jak si tam dole svítili? Co jedli 
a pili? A existují permoníci? Odpovědi 
vám dá tento výlet.

Výlet na kole 11 km
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A start 
ZASTÁVKA U BRNA
BABICE

Přímo na nádraží najdete budovu Regio-
nálního informačního centra Zastávka /1/. 
Výborná káva, stálá hornická muzejní 
expozice Boží požehnání. Není zrovna 
otevřeno? Tak nasedněte na kolo a jeď-
te tam, kam ukazuje šipka před infocen-
trem. Hned za železničním přejezdem 
zahněte doprava na cyklostezku. Až do 
cíle pojedete podle žlutých cyklotabulek 
s číslem 5173 (ostatní značení ignorujte). 
Projeďte Babicemi až k hlavní silnici.

B start 
ZASTÁVKA U BRNA
ZBÝŠOV

Pokud si vyberete pro výlet správný ter-
mín (http://www.mpz.cz/jizdy-vlaku), mů-
žete jet z nádraží v Zastávce do muzea 
průmyslové železnice u Zbýšova parním 
vláčkem /2/.
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BABICE–ZBÝŠOV

Za Babicemi najíždíte na frekventovanou 
silnici (!!!). Po levé straně důlní vagónek 
s nápisem MUZEUM. Muzeum průmy-
slové železnice /3/ je otevřeno v době 
provozu dráhy (http://www.mpz.cz/jizdy-
-vlaku). Do Zbýšova je to odtud jen pár 
set metrů.

DŮL SIMSON

Minete městský úřad (vlevo), pár desítek 
metrů za ním odbočte doprava k těžní 
věži dolu Simson /5/ z roku 1853. Krásná 
průmyslová památka, věž ale není běž-
ně přístupná (otevřeno je o Hornických 
slavnostech, více na www.hornickeslav-
nosti.cz). Vraťte se zpět na hlavní silnici 
a pokračujte směr Padochov–Oslavany.

OSLAVANY

Sjíždíte z kopce do Oslavan, na hlavní kři-
žovatce zahněte doprava přes most (šipka 
„cyklostezka Oslavany-Ivančice“) a hned za 
mostem opět zahněte doprava na nábře-
ží řeky Oslavy proti jejímu proudu. Před 
sebou vidíte věžičku – to je zámek, kam 
míříte. Zde je (nejen) expozice hornictví 
a energetiky /6/ včetně makety důlního 
díla ve skutečné velikosti.

Na oslavanském hřbitově jsou společ-
né hroby havířů, kteří zahynuli při dvou 
velkých důlních neštěstích v letech 1860 
a 1921 a hrobka těžařského rodu Müllerů 
s pamětními deskami. Hned vedle měst-
ského úřadu je památník připomínající 
Oslavany jako první místo na Moravě, 
kde se v 18. století započalo s těžbou 
černého uhlí. A pokud chcete vidět Per-
mona, strážce Oslavan, vydejte se na 
náměstí 13. prosince, kde je jeho socha.

ZBÝŠOVSKÁ HALDA

Zahněte okolo zbýšovského parčíku do-
leva ulicí Havířskou. Za posledním rodin-
ným domkem odbočte doprava, po cca 
50 metrech u trafa uvidíte cestičku na 
haldu /4/. Ke sloupům můžete zamknout 
kola a vystoupat nahoru na haldu, odkud 
je krásný výhled do kraje. Je to vlastně 

jenom chvíle, kdy zde skončila těžba. 
Přesto tuto ránu krajině způsobenou lid-
mi – obrovskou hromadu vytěžené hluši-
ny – dokázala příroda milosrdně přikrýt. 
Její síla je obdivuhodná. Po prohlídce se 
vraťte zpět do centra Zbýšova a pokra-
čujte po hlavní silnici.

Po prohlídce zámku se vydejte na jih. Po 
pár desítkách metrů narazíte na hlavní 
silnici, zahněte doleva a sledujte šipky 
„cyklostezka Oslavany–Ivančice“.

POKRAČOVÁNÍ DO IVANČIC – plus 5 km

Po prohlídce zámku se vydejte ulicí s li-
pami jižním směrem. Po pár desítkách 
metrů narazíte na hlavní silnici, zahněte 
doprava (červené a modré cykloznače-
ní). Přejeďte přes most a na křižovatce 
ve tvaru Y se držte vpravo, ve směru 
cykloznačení 5173 Zastávka, Zbýšov. 
Dovede vás do Padochova (obec je po 

vaší pravé ruce), vy pokračujete rovně. 
Po cca 350 metrech sjeďte ze silnice 
doprava kolem zděné zídky obytného 
domu se zelenou střechou a pokračujte 
vzhůru. Cesta vás přivede ke staré ci-
helně a vyústí ve Zbýšově. Zbytek cesty 
dojedete po stejné trase, jako jste jeli do 
Oslavan.

NÁVRAT DO ZASTÁVKY – plus 12 km

Oslavany – Ketkovice – Lukovany – Vysoké Popovice – Příbram – Zbraslav, 
Litostrov – Domašov – Javůrek – Chroustovské údolí – Zastávka.

VARIANTA PLUS 35 km
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UŽITEČNÉ ODKAZY

www.riczastavka.cz – Regionální informační centrum Zastávka
www.mpz.cz – Muzeum průmyslových železnic, jízdy vlaků
www.hornickeslavnosti.cz – program Hornických slavností
www.rosicko-oslavansko.cz – podrobnosti o expozicích
www.papatbumbat.cz/restaurace-delnicky-dum – Dělnický dům
www.zamek.rosice.cz – zámek Rosice

Hlad, žízeň, 
silný zážitek?

V Dělnickém domě v Zastávce /8/ i v Hor-
nickém domě ve Zbýšově /9/ je pořád 
cítit něco jako „originální hornická“ at-
mosféra. V obou restauracích podávají 
domácká jídla za přátelské ceny, milov-
níci neobvyklých a silných zážitků si zde 
mohou poručit „hornickou vlajku“ /10/ – 

dvoubarevný hornický šnaps (neboť 
černá a zelená jsou hornické barvy). 
Fajnšmekři ocení pamětní desku na fa-
sádě Hornického domu, která připomíná 
zdejší působení komunistických předá-
ků a pozdějších prezidentů Klementa 
Gottwalda a Antonína Zápotockého /11/.

PIKNIKOLA

Pro milovníky pikniků a nekonečné po-
hody máme speciální nabídku. Připravi-
li jsmě několik kol /12/ z dob minulých 
a k nim piknikové koše. Přijedete k nám, 
půjčíte si kolo s výbavou jako od mamin-
ky proti hornickému hladu a žízni, deky 
na poležení a můžete vyrazit. Bez pře-
vodů, bez moderních vymožeností, zato 
v poklidném tempu. 

Více informací na www.riczastavka.cz

Program je k dispozici od května 2019.
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Extra tip

Jenom kousíček od Zastávky jsou Ro-
sice. Zde v minulosti sídlili uhlobaroni, 
majitelé dolů rosicko-oslavanského reví-
ru. Dnes však původní sídlo rodiny Rah-
nů, dominující hlavnímu náměstí, není 
přístupné. Na místním hřbitově najdete 
jejich rodinnou hrobku s kaplí. Originál-
ní podobizny majitelů dolů zdobí histo-
rickou expozici na renesančním zámku 
v Rosicích /7/.
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