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Informace o konverzi bývalého dolu.  
Důl KUKLA v bývalém areálu Rosicko-oslavanského uhelného revíru se nachází na pokraji 
města Oslavany v Jihomoravském kraji, okrese Brno-venkov. Když se v roce 1986 definitivně 
uzavřely brány dolu, měl za sebou již historii dlouhou 121 let. 
     V roce 2012 byla těžní věž dolu KUKLA nově otevřena jako živá a veřejnosti přístupná 
kulturní památka, s atraktivní interaktivní náplní, zajímavý turistický cíl pro opakované 
jednodenní výlety či zastávka na toulkách po cyklotrasách Rosicko - Oslavanska. Těžní věž 
dolu Kukla vytváří reliéf města Oslavany a jako charakteristický znak těžební oblasti bude i 
budoucím generacím připomínat hornickou minulost prvního místa na Moravě, kde byla již 
před 240 lety započata těžba uhlí. 
      Vrcholu těžby dosáhl důl pod novým jménem Václav Nosek v první polovině 60. let. 
Například v roce 1963, kdy zde pracovalo 1058 zaměstnanců, bylo vytěženo 386 638 t 
černého uhlí. Poslední vůz uhlí byl vytěžen z 11. patra z hloubky 881 m dne 31. srpna 
1973.[2] Maximální hloubka dolu byla 903 m.  
Šachta, která ještě do roku 1985 sloužila jako vtažná jáma k odčerpávání důlních vod, byla v 
roce 1986 uzavřena železobetonovou deskou[, v průběhu 90. let zatopena a v letech 2004 –
2011 postupně zasypána materiálem z bývalé haldy.  
      Areál dolu byl již od jeho uzavření využíván podnikem První brněnská strojírna, který jej 
postupně upravoval na strojírenský závod. Od roku 1993 je jeho majitelem firma Strojírna 
Oslavany.  

 V roce 2009 byla těžní věž prohlášena kulturní památkou České 
republiky.https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Kukla ‐ cite_note‐7 Do té doby chátrající 
stavba byla v letech 2010–2011 zrekonstruována a dne 1. května 2012 zpřístupněna 
veřejnosti jako vyhlídková věž s muzeem oslavanských pověstí, kavárnou a víceúčelovým 
prostorem. V okolí věže, v části areálu bývalého dolu, jenž byl rovněž rekonstruován, vznikl 
zábavní park Permonium.  
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