
MIKROREGION KAHAN UŽIJTE SI KAHAN!
Jsme spolek čtrnácti obcí, městysů a měst. 
Žije zde téměř 20 tisíc lidí. Nachází se jen kousek od Brna. 
Máme co nabídnout – pořád živou hornickou historii, 
která navždy ovlivnila zdejší kraj, památky, tajemná místa, 
krásnou přírodu, ale taky řadu míst na koupání 
či odpočinek. Přesvědčte se sami. Veškeré informace, 
tipy na výlet, zásadní historické události 
nebo krásné fotky najdete na našem webu.

Kdo k nám patří?
■ Babice u Rosic ■ Říčany u Brna
■ Kratochvilka ■ Tetčice
■ Lukovany ■ Újezd u Rosic
■ Neslovice ■ Vysoké Popovice
■ Ostrovačice ■ Zakřany
■ Příbram na Moravě ■ Zastávka
■ Rosice ■ Zbýšov
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Poznejte místa Mikroregionu Kahan, 
kam běžné průvodce nezvou. 

Vítejte na cestě po Kahanu neznámém

Hradisko, Říčany

Rybičková skála, Neslovice–Zbýšov



■ Rybičková skála
Unikátní přírodní památka, břidlicová stěna, v níž 
paleontologové našli řadu prvohorních rybek a rostlin. 
Zkameněliny se zde dají najít i dnes. Na Rybičkovou skálu 
vás dovede zelená turistická značka od Neslovic, v sušším 
období doporučujeme projít kolem koryta Neslovického 
potoka, je zde řada menších břidlicových stěn.

■ studánkový Újezd
Újezd u Rosic by mohl mít ve znaku vodu, je zde velká 
spousta pečlivě udržovaných studánek. Cesta kolem nich 
vydá na celodenní výlet. Také je zde malá přehrada, dříve 
určená pro zavlažování kralických skleníků. Pro svlažení 
je tu také takzvaný nebeský rybník, tedy nádrž, 
kterou plní pouze dešťová voda.

■ ŘíčanskÉ HRadisko
Skvělým výletním cílem je (zřejmě) bývalý hrad nedaleko 
Říčan, na kopec se stále rozpoznatelnými příkopy narazíte 
po cestě od biotopu k Říčkám. Je to krátký, ale ostrý výstup. 
Říčanští ze Zámečku, jak hradisko nazývají, udělali skvělé 
piknikové místo. V noci by se zde měly pohybovat 
jen nebojácné povahy, k místu se váže legenda 
o divém ohnivém psovi.

■ Rosický maják     
V Rosicích určitě nezapomeňte vystoupat ke Kapli 
Nejsvětější Trojice, které se přezdívá rosický maják. 
Je vidět z mnoha míst mikroregionu, opravdu díky své bílé 
barvě svítí daleko do kraje a naopak od ní vidíte do dálky 
veliké. Je to spolu s blízkým polesím Obora oblíbené 
vycházkové místo. Nahoru ke kapli vás vyvede starodávná 
křížová cesta a letitá chráněná lipová alej.

■ Patočkova HoRa
Je to nenápadný kopeček těsně u Neslovic, ale když na něj 
za těch pár minut vystoupáte, naskytne se vám nečekaný 
výhled na dobrou polovinu obcí Mikroregionu Kahan. 
Zejména na jaře se na Patočkově hoře koukejte i pod nohy, 
kvete zde vzácný koniklec velkokvětý. Výlet je krásný zejména 
pro děti, nad chráněným územím je velká farma 
a uvidí zde plno zvířat.

■ Říčanský výHled
Od říčanského obecního úřadu se stačí vydat ulicí Za Horou, 
na ní hned odbočit doleva a polní cesta vás dovede na 
odpočinkové místo nad obcí, kde najdete starý křížek. 
Z lavičky, která tu je, je pak možné se kochat výhledy 
na Podkomorské lesy, Bučín, Rosice nebo oblast Okrouhlíku. 
Ke křížku se dá dojít i od biotopu. 

■ RozHledy z Hald
Až na Alpy a Pálavu uvidíte ze zbýšovské haldy, umělého 
kopce z hlušiny. Vytěžené kamení, které nevydalo černé uhlí, 
se zde kupilo dvě století, kdy se těžilo v areálu blízkých dolů 
Antonín, Jindřich a Jindřich II. Jeho pozůstatky jsou z haldy 
stále vidět. Výhledy vás čekají také z odvalu dolu Ferdinand 
u Babic, tady se můžete rozhlížet opačným směrem, 
k Drahanské vrchovině. Halda „Ferdinandky“ je mnohem 
příkřejší než zbýšovská a na konci pozor, je zde prudký 
sráz dolů. 

KAM zA výHlEdy
Podívejte se na Kahan z výšky

■ u sv. jána
Obří, minimálně 250 letý dub, hlídá na pomezí Vysokých 
Popovic, Zakřan a Lukovan stejně starou kapličku. Než 
se postavila současná silnice na Třebíč, vedla právě mezi 
listnáčem a kapličkou obchodní cesta, později císařská silnice. 
Ve středověku zde pravděpodobně při svém tažení tábořila 
vojska Jana Žižky z Trocnova.

■ unikátní kostely
Pokud patříte mezi milovníky 
sakrální architektury, 
určitě zamiřte do Lukovan, 
Příbrami a Říčan. Zdejší kostely 
jsou unikátní. 
Lukovanský kostel sv. Václava patří 
mezi nejstarší v regionu, jeho 
základy jsou románské. 
Příbramský je naopak těžká 
moderna. 
Říčanský je zase zajímavý svou 
atypicky na druhou stranu 
orientovanou sakristií, proto 
se Říčanským říká „rakaři“.

Oficiální trasy, cyklotrasy i výlety „bočními“ uličkami 
najdete ve speciální sekci Putuj za permoníky 
na webu www.mikroregionkahan.cz.

Kde se najíst, napít a přespat?  
Stále aktualizovaný seznam najdete na www.mikroregionkahan.cz

PUTUJTE S NÁMI 
DO MÍST NEZNÁMÝCH

Maťova studánka, Újezd u Rosic Patočkova hora, Neslovice

Kaple Nejsvětější Trojice, Rosice

Kostel sv. Václava, Lukovany


