W poszukiwaniu morawskich kamieni
półszlachetnych
Opis trasy
Leżący kawałek za Brnem spokojny wschodni zakątek Masywu Czesko-Morawskiego (czes.
Českomoravská vrchovina) nie wydaje się być niezwykłym i pełnym niespodzianek miejscem. Nie
dajcie się jednak zwieść! Ścieżkami prowadzącymi przez kaniony rzek Oslava i Jihlava dojedziemy do
największego odkrytego dotąd złoża morawskich wełtawitów (mołdawitów). Powstały one w wyniku
uderzenia wielkiego meteorytu przed 14 milionami lat.

„Jest to malowniczy teren, gdzie nie spotkacie wielu ludzi. Daleko na horyzoncie widać wieże
chłodnicze elektrowni jądrowej Dukovany, ale za chwilę się schowają. Jedziemy oszałamiającą
głęboką doliną rzeki, wijącej się przez tereny pół, łąk i małych wiosek. Wbrew pozorom nie jest to
jednak łatwa trasa. Kilkakrotnie trzeba przejechać przez głębokie wąwozy, strome zbocza czy rzekę.
Zaczynamy w miasteczku Oslavany, znanego dawnego ośrodka wydobycia węgla kamiennego.
Historia sięga tu – niesamowitych – czternaście milionów lat wstecz. Wtedy to na teren dzisiejszej
Bawarii spadł wielki meteor o średnicy kilometra. Energia potężnego uderzenia spowodowała
upłynnienie skał i wyrzucenie ich w powietrze, gdzie się schłodziły i opadły w postaci zielonych
bryłek. Siła wyrzutu spowodowała rozrzucenie bryłek na kilkaset kilometrów, aż na czeską ziemię.
Nazwa pochodzi od miejsca ich odkrycia nad rzeką Wełtawą, choć znajdowane były potem i w innych
miejscach. Czeskie wełtawity mają kolor zielony, te leżące na Morawach są lekko brązowe.
Ciekawostką jest także niemal okrągły kształt krateru meteorytowego, co jest sprzeczne z teorią
spadania meteorytów pod kątem. Stąd powstały już różne teorie związane z kosmitami lub legendą
o Św. Graalu. Ścieżka wzdłuż rzeki Oslavy jest bardzo trudna, ale trudy jazdy wynagradza odcinek

między Doubravką, Vodanskim kopcem i Małą Skałą. Otwiera się tu przed nami niesamowity widok
na dolinę, z widoczną na horyzoncie sylwetką Ketkovskiego młyna i ruin zamku Levnov. Jednym
z największych znalezionych złóż wełtawitu jest kopalnia piasku Slavětice, którą po opadach deszczu
przeszukują tłumy zbieraczy. Chociaż prawdopodobnie nie uda się Wam znaleźć cennej bryłki,
piękno i spokój okolicy będzie wystarczającym skarbem.“
Destynacja

Morawy i Śląsk
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Většinu trasy sice strávíte v doprovodu turistického značení, ale čas od času
budete používat i cesty neznačené, takže mapu s sebou určitě. GPS bude
výhodou.
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Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Rowery górskie

Miejsca w okolicy znane z filmów
Četnické humoresky: , GPS: 49.127051,16.333674

Historie, które miały miejsce w okolicy
Do Ivančic za Muchou a Menšíkem: , GPS: 49.1014449,16.3775224

Miejsca polecane rowerzystom
Restaurace Sokolovna: , Tel: +420602863670, Email: info@sokolovna.eu, Adresa: Zakřany
34, Zastávka, GPS: 49.1704011,16.3222111
Permonium® zábavní park s příběhem: , Tel: +420724380529, Email: permonium@stos.cz, Adresa: Padochovská 31, Oslavany, GPS: 49.1264406,16.3415583
Restaurace Dělnický Dům: , Tel: +420546429224, Email: ddzastavka@email.cz, Adresa:
Babická 139, Zastávka, GPS: 49.1868339,16.362205
Restaurace U Rambousků : , Tel: +420605487441, Email: papatbumbat@gmail.com, Adresa:
Hlavní 1, Rapotice , GPS: 49.1911153,16.2546819
Penzion Pastouška: , Tel: +420724804118, Email: info@penzion-pastouska.cz, Adresa:
Dobřínsko 3, GPS: 49.0536658,16.26178

