MIKROREGION KAHAN

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Mikroregion Kahan vznikl v roce 2000
jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice,
Zakřany, Zastávka a Zbýšov.
Jak již jeho název napovídá, hornická činnost výrazně ovlivnila
život zdejších obyvatel. Do zastavení těžby v roce 1992 se zde
rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil sice k nejmenším
v České republice, zato černé uhlí bylo nejkvalitnější. Slávu
hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy, zachovalé těžní věže bývalých dolů Simson a Jindřich II, expozice
Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a expozice hornictví
v Oslavanech.
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Na kole a pěšky
okružní cyklotrasa „Stezka permoníků“ (30 km)
Zastávka – Zakřany – Příbram n/M. – Vysoké Popovice
– Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka
okružní cyklotrasa „Hornická stezka“ (50 km)
Oslavany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka – Domašov
– Příbram n/M. – Vysoké Popovice – Lukovany – Oslavany

G

KAHAN

PRAHA
OSTRAVA

KAHAN

modrá turistická značka
Zastávka – Babice u Rosic – Zbýšov – Oslavany

Bohatou historii obcí můžete objevovat prostřednictvím řady
kostelů, kaplí a křížů, připomínajících události radostné i tragické.
Pro milovníky sportu jsou otevřeny brány tenisových a fotbalových
hřišť nebo koupališť. Za návštěvu stojí také tradiční hodové
slavnosti, letní Neckyáda či některá z vyhlášených sportovních akcí.

BRNO

Vlakem
Linka č. S4 (Brno – Zastávka – Vysoké Popovice – Náměšť
nad Oslavou), v Zastávce přestup na bus č. 421, příp. 2 km
na kole nebo pěšky
Autobusem
Linka č. 405 (Brno – Rosice – Zastávka), v Zastávce přestup
na linku č. 421 (Zastávka – Babice u Rosic – Lukovany)

www.mikroregionkahan.cz

Autem
25 km západně od Brna; z dálnice D1 na sjezdu
Kývalka, Ostrovačice nebo Velká Bíteš

WILLKOMMEN IN BABICE U ROSIC
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Die älteste Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahre 1228, als
König Přemysl Otakar I. die Gründung des Zisterzienserinnenklos
ters in Oslavany besiegelte. Mit der Zeit wurde Babice zu einem
Teil der Herrschaft Rosice. Die ursprünglichen Bauernhäuser
bilden einen bis heute erkennbaren hufeisenförmigen
Dorfanger. Nachdem zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der
Umgebung Steinkohlevorkommen entdeckt wurden, begann
die Einwohnerzahl des Ortes rasch zu wachsen. Aus dem reinen
Bauerndorf wurde die Gemeinde mit der größten Zahl an
Bergleuten und Grubenschlossern in der Region. Zu den wichtigsten
Baudenkmälern gehören die Kapelle des hl. Antonius von Padua,
ein Kreuz zum Gedenken an den Abzug der napoleonischen
Truppen und die einstige Grube Ferdinand.

mikroregion
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WELCOME TO BABICE U ROSIC
The earliest mention of Babice comes from the year 1228, when
Czech king Přemysl Otakar I. conﬁrmed the founding of a Cistercian
cloister in Oslavany. Over time, Babice became part of the Rosice
manor. Original farm houses have formed a u-shaped village
square, which still holds today. At the turn of the 19th century,
the number of inhabitants began to grow following the discovery
of black coal. A purely agricultural settlement thus became
a village with the largest number of miners and locksmiths in the
region. The most notable local sites include a chapel consecrated
to St. Anthony of Padua, a cross commemorating the departure
of Napoleon’s army and the closed Ferdinand mine.

B

Obecní úřad Babice u Rosic
Náves 14, Babice u Rosic, 664 84 Zastávka u Brna
 +420 546 431 739, e-mail: info@babiceurosic.cz
www.babiceurosic.cz
Hostinec Pivnice, Náves 14,  +420 546 431 753

Tento projekt je spoluﬁnancovan Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

Realizoval: Mikroregion Kahan dso • Zpracoval: Partnerství o.p.s., 2007

BABICE
u Rosic

www.mikroregionkahan.cz

Důl Ferdinand (1910 - kolem r.1914)

Strojníci na dole Ferdinand (1925)

Kaple sv. Antonína Paduánského

ZASTÁVKA (1,5 km)
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Do zdejšího kraje velmi citelně zasáhly napoleonské války.
Když v roce 1805 císař František I. po obsazení Vídně prchl
do Brna, začala se stahovat k tomuto
městu rakouská a ruská vojska a jim
v patách i Napoleonova armáda. První
voje Francouzů se objevily v Babicích
19. listopadu 1805 a již následujícího
dne projel brněnskou branou sám císař
Napoleon se svojí gardou. Na počest
odchodu francouzských vojsk nechali
později místní u cesty do Rosic vztyčit
pamětní kříž. Na pomníku jsou vytesána
jména tehdejších babických konšelů.
Roku 1882 byl u kříže vysázen švestkový
sad na paměť zasnoubení korunního
prince Rudolfa s belgickou princeznou
Pamětní kříž
Stefanií. Proto byl nazván „Rudolfův sad“.

Dnes je v kapli jen menší zvon
vyrobený roku 1943. V roce
1925 musela být zchátralá
šindelová střecha věže obnovena. Původní cibulovitá věž
dostala tvar jehlanu a byla
pokryta plechem.
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Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády

Původně stávala v obci na návsi dle ústního podání malá zvonice,
která měla zděný spodek a dřevěnou horní část se zavěšeným
zvonem. Před zvoničkou stály dvě lípy, které zde stojí dodnes.
V roce 1863 byla na místě staré zvoničky postavena kaple. Kaple se
původně honosila dvěma zvony, ale za druhé světové války byly
zrekvírovány pro válečné účely na děla.
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VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

Severozápadním směrem od obce se nacházel důl Ferdinand,
v němž se těžilo černé uhlí v letech 1862 – 1955. Maximální dopravní
hloubka šachty byla 794 metrů a důl měl 8 pater. Svědkem činnosti
dolu jsou zbytky budov spojených s těžbou a také dodnes patrná
výsypka, jejíž materiál posloužil i k zasypání dolu po jeho uzavření
v roce 1992.

����

Hlavní obživou obyvatel Babic bylo od pradávna zemědělství.
Původní selské statky tvořily podkovitou náves, jejíž půdorys je
dodnes patrný. Počátkem 19. století se v důsledku objevení
zásob černého uhlí a rozvoje těžby začíná počet obyvatel zvyšovat.
Uhlí se původně kopalo ručně z povrchu a vytahovalo za pomoci
rumpálu z hloubky 25–45 metrů. Takzvaná Dědičná štola vedla
od Zastávky jižním směrem až do lesa Skříňka u Babic a na ni se
napojovalo 7 dalších štol. Protože byla tato těžba velmi náročná
a neekonomická, byla v roce
1856 zaražena nová šachta
Ferdinandova s důlním strojem.
Zmíněné štoly a šachty sice
již dávno zanikly, ale ještě
dnes jsou v lese patrné
prohlubně nebo náspy hald,
které připomínají hospodářský
Babická náves
rozmach zdejšího kraje.

Kaple sv. Antonína Paduánského
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Nejstarší zpráva o Babicích pochází z roku 1228, kdy král
Přemysl Otakar I. písemně stvrzuje založení panenského
kláštera cisterciaček v Oslavanech v místě, kde stojí dnešní
zámek. K oslavanskému klášteru patřily Babice od roku 1228
až do roku 1307, kdy je koupil klášter v Sedleci u Kutné Hory.
Později vlastnili Babice různí majitelé, až konečně připadly
k Rosicím. Od roku 1560 byl vlastníkem celého rosického panství
Jan Starší ze Žerotína a později Karel Starší ze Žerotína, který je
v roce 1628 prodal Albrechtu z Valdštejna. Celkem vlastnilo
Babice jako součást rosického panství asi 20 různých majitelů.

Důl Ferdinand
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VÍTEJTE V OBCI BABICE U ROSIC
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ZBÝŠOV (1,5 km)

NESLOVICE (4km)

