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Monosti obèerstvení a stravování na trase:
Oslavany

Zámecká restaurace
hotel Horník
restaurace Dìlnický dùm
Espresso
bufet Honza
pohostinství U ildù

Nová Ves

Pohostinství u Slavíkù

Mohelno

Pohostinství U Staòkù

Dukovany

Pohostinství
Restaurace U parku

Kramolín
Pohostinství

Senorady
Penzion
Pohostinství

Monosti ubytování:
Oslavany
Hotel Horník
Sporthotel Stadion
ubytovna na zámku

Senorady

Mohelno
Penzion Marie

Dukovany

Ubytovací areál Dukovany

Penzion

Opravy kol:
Jízdní kola Zdenìk Berka - Ivanèice, Na Brnìnce 1, tel. 546 452 818
Opravy a prodej kol Jaroslav Kubálek - Zbýov, Oslavanská 342,
tel. 546 431 801, 604 727 915

Znaèení

Závady a pokození dopravního znaèení cyklotras prosím oznamte na firmu:
GS Plus s.r.o., tel +420 547 244 374

Energetická
cyklostezka
NA KOLE KRAJEM HORNÍKÙ A TEMPLÁØÙ

MìÚ Oslavany 546 418 411, fax: 546 418 410, e-mail: oslavany@mboxr.cz
www.oslavany-mesto.cz, www.oslavany-cz.eu, www.rosicko-oslavansko.cz,
www. hasici.oslavany-cz.eu

Energetická cyklostezka

IC Pøeèerpávací vodní elektrárny Daleice

(pouze na objednávku, otevøeno dennì)
Vodní dílo Daleice dokonèeno v roce 1979. Horní nádr má sypanou hráz
u obce Kramolín dlouhou 310m a 100m vysokou. Délka jezera je 22 km. Vodní
elektrárna má výkon 450 MW.
Dolní vyrovnávací nádr má hráz nad obcí Mohelno.

IC Jaderné elektrárny Dukovany

Stálé muzejní expozice

v jiním køídle oslavanského zámku otevøené od 1. kvìtna do konce záøí.

Tématická okruhová stezka Energetická
5175, 5173,403 a bílé pásové znaèení
Od historie do souèasnosti energetiky pøes dvì pøehrady na øece Jihlavì
Zámek Oslavany  Nová Ves  Senorady  Mohelno  pøehradní hráz Mohelenské pøehrady  Mohelenská hadcová step  Dukovany  IC Elektrárny Dukovany
 hráz Daleické pøehrady  IC PVE Daleice  Kramolín  rozhladna Babylon
 Mohelno  Oslavany
délka 48 km
Cyklostezka je exkurzí od nejstarího období výroby elektrické energie po
souèasnou epochu. Spojuje expozici oslavanské První pøespolní velkoelektrárny v muzeu oslavanského zámku s Pøeèerpávací vodní elektrárnou Daleice
a Jadernou elektrárnou Dukovany. Stezka vede nádhernou pøírodou rozvodí øek
Oslavy a Jihlavy, kolem rozhledny Babylon a Mohelenské hadcové stepi.
Zámek Oslavany (renesanèní zámek s ojedinìlým arkádovým nádvoøím ze
16. stol. Vznikl pøestavbou z prvního enského cisterciáckého klátera na Moravì. V jiním køídle je Muzeum hornictví a energetiky s exponáty pøipomínající
nejstarí tepelnou elektrárnu na Moravì 1913  1993 ). Z Oslavan vystoupáme
ostøe po silnici do kopce na Novou Ves, Senorady do Mohelna. Kolem Mohe-

lenské stepi sjedeme k vyrovnávací
pøehradì Mohelno, pøejedeme hráz,
stoupáním lesní cestou do Dukovan
(zámek), kolem kaplièek zaniklých
obcí Heømanice a Lipòany na Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany
(moderní audiovizuální expozice
jaderné elektrárny s interaktivními exponáty). Kolem Skryjské kaplièky (památka na tøetí zaniklou obec) obslunou komunikací lesem vystoupáme
na pøehradní hráz Daleické pøehrady
(nejvyí sypaná hráz ve støední Evropì). Mùeme navtívit pøeèerpávací
vodní elektrárnu Daleice, infocentrum
a absolvovat prohlídku uvnitø hráze.
Následuje nejvyí bod trasy  rozhledna Babylon (pohled a k Brnu
a na Pálavu). Lesem sjedeme na Mohelenskou hadcovou step - ojedinìlá
pøírodní rezervace stepního porostu na
horninì serpentin (hadec) s nanismy
(trpaslièím vzrùstem) rostlin. Návrat
zpìt po silnici pøes Mohelno, Senorady
a Novou Ves do Oslavan.

HORNICTVÍ A ENERGETIKA V REGIONU ROSICKO-OSLAVANSKA
Expozice je prùøezem historie hornictví a energetiky.
Geologie a mineralogie: Jak rostlo uhlí - minerály a nerosty Rosicko-oslavanska
Vývoj hornického øemesla: Pøehled dolù v revíru - jejich rozmach a útlum - historické i novìjí metody tìby - ivot a práce horníkù - náøadí a pracovní pomùcky,
Dùlní záchranná sluba a její vybavení.
Maketa dùlní chodby s rubáním ve skuteèné velikosti, dùlní doprava - lokomotiva, rùzné typy vozù pro pøepravu uhlí i lidí.
Oslavanská tepelná elektrárna - první parní elektrárna na Moravì (1913 - 1993)
Funkèní velín ze 40. let - telefony a telefonní ústøedna - jak probíhala elektrifikace naeho okresu - historické elektrospotøebièe - bohatá fotodokumentace
Expozice lampových radiopøijímaèù vyrábìných od 20. let minulého století, gramofony, magnetofony, televizory, vysavaèe, fotografické pøístroje, promítaèky,
kamery atd.
HASIÈSKÉ HISTORICKÉ MUZEUM
Historická hasièská technika - koòské støíkaèky  døevìná støíkaèka z roku
1802 - dvoukolové støíkaèky - hadice, proudnice - rùzné typy pump a èerpadel
 Motorové dvoukolové støíkaèky z období první pol. minulého století, historické uniformy a uniformy hasièù jiných státù, zásahové odìvy
a výzbroj - bohatá fotodokumentace a staré kroniky.
Pro hromadné výpravy, zájezdy a kolní výlety je moné objednat se na telef.
èíslech
KIS Oslavany 546 423 283
e-mail: kis.oslavany@post.cz

(otevøeno dennì od 9 do16 hod.)
Jaderná elektrárna Dukovany byla uvedena do provozu v letech 1985  1987
a má výkon 1760 MW. Areál elektrárny se rozprostírá na místì tøí zaniklých obcí
Heømanice, Lipòany a Skryje. Elektrárna vyrábí asi pìtinu energie z produkce
ÈR. Moderní informaèní centrum je vybavené pièkovou audiovizuální technikou
a funkèními a interaktivními modely.
Kontakt na obì IC:
www.cez.cz/edu-exkurze, e-mail: infocentrum.edu@cez.cz,
tel. 561 105 519, fax 561 106 370

