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Rudice je středem Moravského krasu
Rudičtí se mohou pochlubit řadou zajímavostí – historickým větrným mlýnem či dlouhou hornickou tradicí

DAGMAR KULAVIAKOVÁ

Rudice – Krásné jeskynní
podzemí, starý větrný mlýn,
dlouhá hornická tradice či
geografický střed Moravské-
ho krasu. To je jen několik
charakteristik, které se váží k
Rudici.

Je toho ale mnohem víc –
kaple zasvěcená patronce
horníků svaté Barboře, mo-
derní památník věnovaný let-
cům RAF, pískový lom Seč,
kaplička svatého Antonína,
boží muka svatého Floriána,
památník obětem první a
druhé světové války či mo-
derní kašna na autobusové
otočce. V obci, jejíž pojmeno-
vání pochází ze slovanského
Roda či Rota – ruda, nechybí
také škola a školka Huga
Sáňky, Dělnický dům s kni-
hovnou a galerií, fotbalové
hřiště, společenský venkovní
areál Sad pod lípou, tenisové
kurty a hřiště pro plážový vo-
lejbal.

Osídlení Rudice spadá již do

období slovanské kolonizace
počátkem devátého století,
kdy se zde Slované usídlili ja-
ko prospektoři, uhlíři a hlav-
ně hutníci. Vznik Rudice je
pak datován k roku 1247, kdy
je připomínána nejstarší část
obce Dědina. Významnými
majiteli byli v patnáctém sto-
letí vladyka Jakub a od osm-
náctého století Salmové. Prá-
vě ti znamenali pro obec vel-
ký přelom – do části nazvané
Tumperek se začali stěhovat
zaměstnanci Salmových žele-
záren. S hutnictvím je spjatá i
třetí část obce nazvaná Hajce.
Zde bydleli hajcíři, tedy ti,
kteří se zabývali milířováním
dřevěného uhlí, nezbytného
pro zpracování železné rudy.

Při listování publikací o
Rudici z roku 1997 se čtenář
dozví o velké senzaci, ke které
došlo v neděli 15. dubna 1928.
„Nad Rudicí byla vidět vzdu-
choloď Italia, která pod vede-
ním Umberta Nobileho mířila
k severnímu pólu. Byla dlou-
há téměř sto dvacet pět metrů
a letěla ve výšce kolem tisíc
osm set metrů.“

Mezi místními lidmi se také
povídá o jedné události, která
mohla pozměnit život v Rudi-
ci natrvalo. „Za protektorátu
byl u Panských boud správ-
cem dolů Němec, kterému se

říkalo Váčman. Ten prý do-
nášel Němcům na lidi z Rudi-
ce a okolí, takže se ho dva par-
tyzáni z Habrůvky rozhodli
zbavit. Ke konci války ho za-
bili na louce za kapličkou.
Zahrabali ho do haldy chvojí a
odešli. Do Rudice pak přišla
skupina Němců a začali po
Váčmanovi pátrat. Nic nena-
šli, ale partyzáni měli strach,
aby ho přece jen Němci nevy-
pátrali, a tak tělo z haldy vy-
hrabali, přivázali k němu
kamení a hodili do rybníka u
kapličky. A takto to zůstalo až
do osvobození. Zajímavé ale
je, že tělo pak krátce po válce
vyplavalo. To už zde ale na-
štěstí Němci nebyli, takže z
toho žádný problém nebyl.
Kdyby ale tělo vyplavalo dřív,
ještě za Němců, říká se, že by
Rudice dopadla jako Lidice,“
vypráví pamětníci.

Nová střecha školy
Jak popisuje starosta obce
Roman Šebela, v uplynulých
letech se v Rudici investovalo
především do Dělnického
domu a větrného mlýnu. „V
letošním roce jsme také do-
stavěli zázemí pro společen-
ské setkávání v Sadě pod lí-
pou a podpořili jsme výstavbu
sociálních zařízení u fotbalo-

vého hřiště,“ doplňuje Šebela
a zároveň upozorňuje, že mi-
nulé roky byly především léty
příprav. „Čeká nás několik
velkých akcí. Tou největší je
kanalizace. Nyní chystáme
projekt a řešení majetko-
právních vztahů ke staveb-
nímu řízení, aby mohla být
podána žádost o dotaci z Ope-
račního programu životní
prostředí v rámci Svazku vo-
dovodů a kanalizací měst a
obcí,“ zmiňuje Šebela. „Cel-
kem je do této akce zapojeno
pět obcí, kromě Rudice i Je-
dovnice, Senetářov, Vilémo-
vice a Krasová, a nepůjde jen
o novou kanalizaci, ale i o re-
konstrukci jedovnické čistír-
ny odpadních vod. Z čistírny v
Rudici se stane přečerpávací
stanice,“ uvádí starosta, kte-
rý doplňuje, že náklady na tu-
to akci se odhadují jen pro
Rudici kolem sta milionů ko-
run.

Asi čtyři miliony korun bu-
de stát také vybudování sběr-
ného dvora v místě bývalého
JZD. „Dotaci z operačního
programu už máme přik-
lepnutou, takže během tří let
chceme dvůr zprovoznit,“
prozrazuje Šebela. Zastupite-
lé míní investovat i do zasíťo-
vání nových stavebních po-
zemků. „Vykoupili jsme

obecní sad a nyní se připravu-
je změna územního plánu.
Sad je velký pět tisíc metrů
čtverečních a je zde napláno-
váno kolem pěti až sedmi do-
mů,“ doplnil starosta.

Prioritou pro nové volební
období je rovněž vylepšení
budovy základní a mateřské
školy. „V letošním roce jsme
za téměř dva miliony korun
udělali úplně novou střechu
včetně výměny krovů a v
příštím roce bychom rádi bu-
dovu odizolovali, zateplili fa-
sádu a vyměnili okna. Mělo
by to přijít na zhruba pět mi-
lionů osm set tisíc korun a če-
káme již podruhé na rozhod-
nutí o přidělení dotace, tak
uvidíme, jak s žádostí uspě-
jeme,“ zmiňuje starosta a při-
dává, že o peníze budou v příš-
tím roce žádat také na opravu
větrného mlýna. „Zjistili
jsme, že je zde značně poško-
zena statika, takže bude nut-
né mlýn stáhnout obručemi,“
uzavírá Šebela.

Rudice
- leží deset kilometrů od Blanska
- v současné době tam žije 907
obyvatel
- obec má webové stránky
www.rudice.cz

obecní znak

Znak, kte-
rým se Rudi-
ce pyšní od
roku 1995,
vychází ze
starých
obecních
symbolů. Na

modrém štítu jsou zobrazeny
dvě kladiva, mlátek a perlík,
které připomínají bohatou
hornickou tradici obce, pod
nimi pak je půlměsíc. Ten
představuje jeskynní podze-
mí

významní rodáci

dominanta Rudice

V části na-
zvané Tum-
perek stojí již
od roku 1865
větrný mlýn,
zvaný Větřák.
Jde o kamen-
ný mlýn ho-

landského typu, ve kterém se
mlelo do roku 1940. Od roku
1994 je ve mlýně otevřeno mu-
zeum. K vidění jsou expozice o
historii obce, speleologii, mi-
neralogii a historii hornictví a
hutnictví. Rovněž je tam před-
síň věnovaná historii větr-
ných mlýnů, dále místnost
připomínající bydlení na pře-
lomu 19. a 20. století a přede-
vším si každý návštěvník mů-
že poslechnout výborné poví-
dání místního průvodce Edy
Šebely. Hned vedle mlýna je
geopark, v němž jsou ukázky
různých hornin. Od mlýna ve-
de nová informační stezka
Okolo Rudice s panely pano-
ramatických výhledů či nauč-
ná stezka Rudické doly.

Alfons Matuška
(1905-1986) byl
aktivním soko-
lem, chovate-
lem psů (s jed-
ním ze svých
psů dokonce

vystupoval v celovečerním
filmu) a především sběrate-
lem geod. Ty jsou k vidění
nejen ve větrném mlýně v
Rudici, ale i v muzeích v Brně
a Praze.

Za druhé světové války odešli
z Rudice tři muži bojovat do
Anglie. V královských letec-
kých silách (RAF) působil
Karel Trojáček, Karel Zouhar
a Vincenc Kocman.

Karel Trojáček
(1910-1966) se v
Anglii podílel
na zformování
311. bombardo-
vací perutě. Již
při prvním ang-

lickém nočním náletu na Ber-
lín 23. září 1940 byl jeho letoun
Wellington při návratu po-
škozen. Po nouzovém přistání
na holandsko–německé hra-
nici se posádka rozptýlila, ale
po delší honičce a zradou
obyvatel byli všichni pochy-
táni. Trojáček pak prošel řa-
dou koncentračních táborů,
kde jej statut válečného zajat-
ce zachránil před popravou.
Po ukončení války se vrátil do
Československa, ale po únoru
1948 opět odjel do Anglie.
Karel Zouhar (1917-1985) byl
stíhací pilot 313. perutě. Ni-
kdy nebyl zraněn a v roce 1942
byl v anglickém Hornchur-
chu vyznamenán preziden-
tem Edvardem Benešem me-
dailí Za chrabrost a Řádem bí-
lého lva. Také on se načas vrá-
til do Československa, ale pak
znovu do Anglie.
Vincenc Kocman (1917-1968) bo-
joval nejprve ve španělské
občanské válce proti Franco-
vi a od roku 1940 byl palubním
střelcem u 311. českosloven-
ské bombardovací perutě. V
Anglii působil také jako pa-
lubní radiotelegrafista, me-
chanik a radaroperátor le-
tounu Liberator. Po skončení
války odešel do Českosloven-
ska, kde přestože mu později
tamní režim nepřál, zůstal.

Rudická propast je nejhlubší v ČR
DAGMAR KULAVIAKOVÁ

Rudice – Důvodem, proč do
Rudice zavítají každoročně ti-
síce lidí, není jen malebný vě-
trný mlýn, ale i Rudické pro-
padání. Jeskyně jsou sice pro
veřejnost nepřístupné, ale
krásné scenérie skal si může
vychutnat každý.

Jak prozrazuje Roman Še-
bela, starosta a také člen míst-
ní speleologické skupiny, pro-
padání je vytvořeno podzem-
ním tokem Jedovnického po-
toka, který pak vyvěrá u jes-
kyně Býčí skála ve Křtinském
údolí. „Délka celého systému
Rudické propadání – Býčí ská-
la je dvanáct a půl kilometrů a
je tak druhým nejdelším jes-
kynním systémem v České re-
publice,“ upozorňuje jes-
kyňář. Jeskynní prostory,
které se nacházejí přímo pod
Rudicí, ukrývají krásnou
krápníkovou výzdobu. „Tako-
vým symbolem propadání je

Kašna, unikátem pak zkame-
nělý žebřík, který zde jes-
kyňáři asi v roce 1922 zapo-
mněli, a tak se žebřík postupně
obalil silnou vrstvou sintru,“
přibližuje Šebela.

Součástí podzemního sys-
tému je také nejmohutnější
podzemní prostora – Obří dóm
– a nejhlubší suchá propast v
České republice. Ta byla obje-
vena v roce 1980, je hluboká sto
padesát tři metrů a největší
podíl na jejím objevení má,
mimo jiných, Alois Ne-
jezchleb. Právě s tímto sympa-
tickým jeskyňářem jsem se
před třemi roky v jednom kur-
zu speleologie, které místní
jeskyňáři občas pořádají, do
tajemného podzemí podívala a
dodnes si pamatuji jeho vtipná
slova, když jsme stáli v Rudic-
kém dómu: „Stojíme právě pod
Dělnickým domem. Kdy-
bychom navrchu v hospodě
narazili pivo, za čtvrt hodinky
bychom se mohli napít.“

Přestože o jeskyních pod
Rudicí se už ví mnohé (s vý-
zkumem zde začal již v roce
1802 starohrabě Hugo Salm),
podzemí ještě určitě neřeklo
své poslední slovo. Letos v
červenci se totiž v jedné z ulic
na Tumperku propadla část
silnice a místní jeskyňáři po
vodním experimentu zjistili,
že je z propadlé díry přímé spo-
jení do Rudického dómu.
„Nejen, že by tak v případě
prokopání vznikla přímo v ob-
ci nejhlubší propast Česka,
která by měla kolem sto deva-
desáti metrů, ale hlavně
bychom mohli vzniklé propo-
jení využít k zajištění vhodné
techniky pro odčerpání sifonů
v podzemním přítoku takzva-
né Staré řeky, kde tušíme vel-
ké objevy. Ale bez toho, aniž
bychom odčerpali sifony, ne-
můžeme v objevování pokra-
čovat, už je to moc nebezpeč-
né,“ uzavírá starosta vesnice a
jeskyňář Šebela.

Šachisté hrávali druhou
ligu, dařilo se i fotbalistům
Rudice – Rudičtí se mohou
pochlubit bohatým spolko-
vým životem. Aktivních
spolků je tam hned několik.

Nejstarším rudickým
spolkem jsou hasiči. Sbor byl
založen v roce 1888 a měl teh-
dy jednatřicet členů. Dnes
jich má více jak jednou tolik a
pořádá za rok několik kul-
turních akcí. „Chystáme
hasičský ples, pálení čaro-
dějnic, oslavy osvobození ne-
bo rozsvěcení vánočního
stromu, kdy naléváme gu-
lášovou polévku zdarma,“ vy-
jmenovává starosta sboru
Vlastimil Jeřábek. Hasiči ta-
ké ochotně pomáhali při zá-
plavách a během letošní vel-
ké větrné kalamity.

Pilným organizátorem je i
Tělovýchovná jednota Sokol.
Ta pořádá například dětský
den či Pochod Rudickým pro-
padáním bez váhání. Přede-

vším se ale zaměřuje na sport.
„Spadají pod nás oddíly fotba-
lu, tenisu, nohejbalu, stolní-
ho tenisu, cvičení pro ženy a
šachový a turistický oddíl,“
popisuje předseda Sokolu Jan
Matuška. A v čem jsou Rudič-
tí nejúspěšnější? „Největším
posledním úspěchem byl vlo-
ni postup dorostenců ve fot-
balu do krajské soutěže. V
minulosti se Rudičtí proslavi-
li také ve fotbalu, v devadesá-
tých letech jsme hráli 1. A tří-
du, a rovněž v šachách. Ša-
chisté dokonce hráli až dru-
hou ligu,“ vzpomíná Matuš-
ka.

Nejednu akci připraví také
klub důchodců a sama obec.
Své pevné místo v kalendáři
akcí v Rudici tak mají napří-
klad tradiční Slavnosti žele-
za, Josefské koštování vína či
oblíbené letní kino na větr-
ném mlýně. (dk)

POHLED DO RUDICE. V obci je k vidění například moderní památník věnovaný letcům RAF, kostel svaté Barbory či Rudické propadání (na snímku vpravo tzv. Kolíbky). Foto: D. Kulaviaková


