VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

JAK SE K NÁM DOSTANETE

�Kostel sv. Václava v Lukovanech – k nejstarším památkám v mikroregionu patří tento románský kostel z 11. století, jehož cibulovitá
věž skrývá zvon o váze 89 kg.
�Památník Pohádky máje v Ostrovačicích – expozice věnovaná
románu Pohádka máje, jehož autora, Viléma Mrštíka, inspirovala
krajina Přírodního parku Podkomorských lesů.
�Kaple sv. Floriána a Panny Marie v Příbrami n/M. – netradiční
tvar kaple z roku 1999 znázorňuje podobu archy Noemovy.
�Zámek Rosice – původně gotický hrad přestavěný rodem Žerotínů na přelomu 16. a 17. stol.
do podoby renesančního zámku
s arkádami. Expozice zahrnuje renesanční a barokní nábytek.
�Těžní věž dolu Simson ve
Zbýšově – konstrukce těžní věže
z roku 1902 je zařazena mezi
technické památky ČR, bohužel
Zámek Rosice
dosud není přístupná veřejnosti.
�Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově – prezentuje ojedinělou expozici úzkokolejných lokomotiv a vagónů a pořádá příležitostné jízdy po železnici Zastávka – Zbýšov.

Kostel v Lukovanech
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Na kole a pěšky
okružní cyklotrasa „Stezka permoníků I“ (30 km)
Zastávka – Zakřany – Příbram n/M. – Vysoké Popovice
– Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

�květen až září – Jízdy úzkokolejných vlaků ve Zbýšově
�květen – Terénní závod motocyklů Fechtl cup v Zakřanech •
Slavnost Pohádky máje u Ostrovačic
�červen – Neckyáda na rybníku v Příbrami • Tenisový turnaj
Vysoké Popovice Open • Krojované slavnosti v Tetčicích • Den
hudby v Újezdě u Rosic
�červenec – Vozatajské závody v Rosicích • Překonávání Starobrněnské lávky v Říčanech • Zbýšovská pouť s dechovkou
�srpen – Rytířské klání o srdce dívek a paní v Rosicích • Zakřanská pouť s vystoupením místních mažoretek • Otevřené mistrovství Zastávky v chůzi na chůdách
�září – Svatováclavské krojované hody v Lukovanech • Česnekové slavnosti v Rosicích • Hornický den v Zastávce
�říjen – Dny Zastávky aneb jarmark zapomenutého a nezapomenutého • Rozmarýnové hody v Kratochvilce • Pouť na Františka v Újezdě u Rosic

OSTRAVA

KAHAN

okružní cyklotrasa „Stezka permoníků II“ (35 km)
Zastávka – Rosice – Tetčice – Hlína – Neslovice
– Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

BRNO

okružní cyklotrasa „Hornická stezka“ (50 km)
Oslavany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka – Domašov
– Příbram n/M. – Vysoké Popovice – Lukovany – Oslavany
červená turistická značka
údolí Bílého potoka – Zastávka – Lukovany – údolí Oslavy
modrá turistická značka
Zastávka – Babice u Rosic – Zbýšov – Oslavany
žlutá turistická značka
Omice – Tetčice – Žebětín – Veverské Knínice – Javůrek

G

Vlakem
Linka č. S4 (Brno – Tetčice – Rosice – Zastávka – Vysoké
Popovice – Náměšť nad Oslavou)
Autobusem
Linka č. 153 (Tišnov – Říčany – Rosice – Zbýšov – Ivančice)
Linka č. 405 (Brno – Rosice – Zastávka)
Linka č. 406 (Brno – Rosice – Tetčice – Ivančice)
Linka č. 420 (Zastávka – Příbram n/M. – Velká Bíteš)
Linka č. 421 (Rosice – Zastávka – Zbýšov – Lukovany)
Linka č. 422 (Zastávka – Babice u R. – Kratochvilka – Hlína)
Autem
20 km západně od Brna (sjezd Kývalka, Ostrovačice z D1)
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Rosice (* 1259)
www.rosice.cz
Město se může pochlubit renesančním zámkem s arkádovým
nádvořím, kostelem sv. Martina a kaplí Nejsvětější Trojice s
křížovou cestou. Mezi tradiční akce patří Vozatajské závody, Rytířské
klání, Česnekové slavnosti nebo Dýňobraní.

Vysoké Popovice (* 1228)
www.vysoke-popovice.cz
Obec slouží jako výchozí bod pro turistické výlety. Dominantou je původně románský kostel sv. Jana Křtitele.
Každoročně se na zdejších dvorcích koná tenisový turnaj Vysoké
Popovice Open.

Říčany (* 1237)
www.ricany.cz
Zdejší raritou je kostel sv. Petra a Pavla, jehož oltář je na
západní a vchod na východní straně. Říčanským se podle
toho říká „rakaři“ a spojení místních s vodou naznačuje také proslulá
akce Starobrněnská lávka.

www.zakrany.cz
Zakřany (* 1350)
V obci nelze přehlédnout zděnou kapli, postavenou
v roce 1888 „Ke cti a chvále sv. Donáta“. Zpestřením
letní sezóny je závod motocyklů Fechtl cup a Zakřanská pouť
s vystoupením místních mažoretek.

Tetčice (* 1104)
www.tetcice.cz
V obci, kde se v minulosti pěstovala vinná réva, vás zaujme
kaple sv. Floriana a skalka se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Zdejší železniční stanice slouží jako výchozí bod do přírodního
parku v okolí říčky Bobravy, která obcí protéká.

Zastávka (* 1875)
www.zastavka.cz
Obec Zastávka, dříve nazvaná Boží Požehnání, bývala centrem života v době rozkvětu hornictví a zůstala jím dodnes.
O jejím významu svědčí jedna z prvních drah v českých zemích
vybudovaná mezi Brnem a Zastávkou už v letech 1852–1855 .

Bohatou historii regionu můžete objevovat v renesančním rosickém zámku, kostelech, kaplích a u křížů připomínajících události
radostné i tragické. Pro milovníky sportu jsou otevřeny brány tenisových a fotbalových hřišť nebo koupališť. Nevšední zážitky
slibují také tradiční hodové slavnosti, kulturní festivaly či některá
z vyhlášených sportovních akcí. Mikroregion Kahan vám nabízí
řadu ojedinělých atraktivních cílů a kvalitních služeb pro jednodenní i vícedenní výlety.

Újezd u Rosic (* 1353)
www.ujezdurosic.cz
V historii mnohokrát zle zkoušená obec leží v podhůří Českomoravské vrchoviny na hranici s krajem Vysočina. Panuje
v ní bohatý spolkový život, který každoročně vrcholí festivalem
dechovky – Den hudby.

www.mestozbysov.cz
Zbýšov (* 1280)
Ve městě se nachází zachované těžní věže dolů Simson
a Jindřich II, sídlí zde i expozice Muzea průmyslových železnic. Chloubou Zbýšova je kostel sv. Martina a moderní koupaliště
s tobogánem.

OBCE MIKROREGIONU
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VÍTEJTE V MIKROREGIONU KAHAN
Určitě vás překvapí, že se nedaleko od Brna rozprostírá region
se staletou hornickou historií a půvabnou přírodou. Poznejte
zdejší jedinečné památky, malebné vesničky, lesy s potůčky
i klidná místa se širokými výhledy do kraje.
Jak již název mikroregionu napovídá, hornická činnost výrazně
ovlivnila život místních obyvatel. Do zastavení těžby v roce 1992
se zde rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír, který patřil sice
k nejmenším v České republice,
zato černé uhlí bylo nejkvalitnější.
Slávu hornictví dodnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy a
zachovalé těžní věže.
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Babice u Rosic (* 1228)
www.babiceurosic.cz
Obec s prostornou návsí a s kaplí sv. Antonína Paduánského. V okolí jsou patrné stopy po těžbě černého uhlí v podobě řady prohlubní, náspů hald a zbytků budov. Nejznámější zaniklý
důl nesl název Ferdinand.
Kratochvilka (* 1783)
www.kratochvilka.cz
Na návrší, v sousedství zájezdního hostince Kratochvilka, vznikla
stejnojmenná hornická obec. Kromě dalekých výhledů vás potěší
zdejší Rozmarýnové hody.
Lukovany (* 1269)
www.lukovany.cz
V obci se nachází unikátní románský kostel sv. Václava. Lukovanský rybník je vyhledávaným místem ke koupání, rybaření i bruslení. Proslavené jsou Svatováclavské hody.
www.ostrovacice.eu
Ostrovačice (* 1255)
Obci udělil v roce 1842 císař Ferdinand V. titul městyse.
Okolní Podkomorské lesy inspirovaly Viléma Mrštíka k sepsání románu Pohádka máje, jehož památník je dnes umístěn v
budově radnice.
Příbram na Moravě (* 1237) www.pribramnamorave.cz
Zajímavostí je netradiční kaple sv. Floriána a Panny Marie
s elipsovitým půdorysem. Společenský život vrcholí Neckyádou na místním rybníku a na Příbramských hodech.
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LEGENDA:
Hornická stezka
Stezky permoníků
Pěší trasy

