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MIKROREGIONU KAHAN

Mikroregion Kahan vznikl 10.11.2000 jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany, Příbram, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka a Zbýšov za účelem podpory regionálního rozvoje, cestovního ruchu a životního prostředí. Nachází se v jihomoravském kraji západně od Brna. Na části jeho území se nachází doly bývalého Rosicko – Oslavanského uhelného revíru.Ve Zbýšově se dochovala dnes už památkově chráněná
těžní věž bývalého dolu Simson.V areálu bývalého dolu Jindřich je toho času umístěn depozitáž Muzea
průmyslových železnic.Jde o historické motorové, parní i elektrické lokomotivy a vozy českých úzkorozchodných železnic. S bývalou vlečkou odtud do Zastávky se počítá jako s předváděcí tratí pro tato specifická a zajímavá železniční vozidla. Expozici hornictví a energetiky najdeme i na zámku v Oslavanech.

www.babiceurosic.cz info@babiceurosic.cz +420 546 431 739
Nejstarší zpráva o Babicích pochází z roku 1228,kdy Přemysl Otakar I. Písemně ztvrzuje založení kláštera Cisterciátek v Oslavanech, k jehož majetku patřila i osada Babice. Celkem vlastnilo Babice asi 20 různých majitelů, jako příslušenství rosického panství.V„Josefínském“ katastru roku 1780 bylo v Babicích 21gruntů, roku 1890 již 81 domů
a 748 obyvatel. To bylo způsobeno manuální těžbou uhlí od konce 18. stol. Roku 1856 byla zaražena nová šachta Ferdinandova, kde byl od počátku
těžní stroj o výkonu 60 k. s. Rroku 1921 zde bylo 968 obyvatel, z toho 108 horníků a 57 zámečníků. Do roku 1863 stávala v obci malá zvonice a dvě
lípy, které zde stojí dodnes. Pak byla na jejím místě postavena kaple se dvěma zvony. Od roku 1848 patřila obec k městu Rosice. První škola v Babicích zahájila provoz až 22. 11. 1879, což bylo povoleno údajně až po přímluvě místního hostinského - vojenského vysloužilce - u samotného císaře
Františka Josefa..Roku 1900 započala jedna z nejdelších hornických stávek v regionu - skoro 3 měsíce. Stávku vedl Josef Hybeš, hlavním propagátor sociálně demokratické strany. V šestém týdnu stávky se začal zatápět důl Julius a proto
museli majitelé s horníky vyjednávat. Horníci dosáhli snížení pracovní doby z původních 12 na 9 hodin denně, zvýšení
mezd, zproštění placení školného pro děti, placení světla k výkonu zaměstnání a zdarma nářadí a 20 q uhlí.Také v roce
1918 proběhla stávka, aby skončila válka a na ustanovení republiky československé. Roku 1932 byla nejdelší stávka
horníků na Rosicku-Oslavansku vůbec. Trvala 16 týdnů.
kaple v Babicích

Lukovany

www.lukovany .cz

podatelna@lukovany.cz
+420 546 450 693

Obec s 530 obyvateli leží asi 10 km
západně od Ivančic a její historie sahá až
do 11.století. Lze tak usuzovat ze starého
románského kostela sv. Václava, který je
dominantou obce. První písemná zmínka o
obci je z roku 1269 a týká se bratrů
Zdeslava a Arnošta z Lukovan (Lochwan).
Obcí prochází značená turistická stezka na
ketkovický hrad. Je zde krásná panorama
okolí Ivančicka včetně vzdálených Pálavských vrchů. V obci se nachází rybník, který
kostel Sv.Václava v Lukovanech
slouží ke koupání i k rybaření, v zimě jako přírodní kluziště. Stále se zde udržují folkna Moravě
lórní obyčeje jako např. Tři králové, Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský den apod.
oupribram@tiscali.cz +420 546 450 224
Akcí roku bývají v září tradiční „Svatováclavské hody“.
kaple v Příbrami
Dnes má Příbram asi 565 stálých obyvatel a rozkládá se na území 1192 ha. První zmínku o Příbrami najdeme ve smlouvě z
roku 1237 mezi králem Václavem I. A brněnskou katedrálou sv. Petra, kde je podepsán Václav z Příbramě. Ve 14. stol. patřila Příbram vrchnosti z Vysokých Popovic. Od roku 1482 připadla k Rosicím. Příbram byla obec poddanská a výlučně zemědělská. V 19.století se do Příbrami stěhují horníci a dělníci, kteří našli práci v sousední Zastávce (tehdy Boží Požehnání)
i ve vzdálenějších dolech.V Příbrami se narodil spisovatel Rajmund Habřina 1907-1960, představitel ruralizmu, autor románu Ohnivá země. Habřina napsal i příběhy o hradu Lamberku, který se rozkládal nad řekou Oslavou blízko Březníka, a
jeho držiteli válečníkovi Janu Sokolovi – žil v 15.století.. 9.7 1929 se v Příbrami poprvé rozsvítily žárovky, protože obec
byla napojena na elektrickou síť. Kronikář zaznamenal, že 4.října 1955 zachytil Josef Dobrovolný poprvé televizní vysílání
z Vídně. Po osvobození v roce 1945 byl v Příbrami založen Místní národní výbor, roku 1949 vzniklo zemědělské družstvo.
V devadesátých letech se uskutečnila plynofikace obce, dokončuje se výstavba vodovodu. Na návsi byla vybudována kaple sv. Floriána a Panny Marie, vysvěcená 22.5.1999. Dnes má Příbram více než 250 popisných čísel a 565 obyvatel.

Příbram

www.vysoke-popovice.cz

obec@vysoke-popovice.cz

+420 546 450 201
Podle Vlastivědy moravské zde stávala tvrz.Osada vznikla jako statek pánů z Popovic, zakladatelem byl
nejspíš Václav Věřena, který je připomínán roku 1228. Na historické obecní pečeti je obraz sv.Jana Nepomuckého a nápis Popoviz. V majetku pánů z Popovic byla osada do začátku 15. století, kdy se jejich
majitelem stal Jan z Lomnice. Tvrz byla vypálena v době tažení Matyáše proti králi Jiříkovi z Poděbrad
a již nebyla obnovena. Od roku 1482 patřily Popovice trvale do majetku rosického panství. Bez zajímavosti není, že v období 1849-74 měla obec společného starostu se sousedními obcemi Lukovany, Zakřany a Příbramí. Podobně se o více než 150 let později začlenila do Mikroregionu Kahan.V obci se nachází kostel sv. Jana Křtitele – původně románský. Jeho nynější podoba je z roku 1910. Obec leží na západní hranici okresu
Brno – venkov, na hlavní silnici a železniční trati Brno – Rosice – Třebíč, 30 km od Brna. Katastr obce má rozlohu 389,99
ha.V obci žije 623 obyvatel, jimž nabízí dva obchody se smíšeným zbožím, mateřskou a základní školu, poštu. Sportovní
vyžití je možné na fotbalovém hřišti a dvou tenisových kurtech či hodinách aerobiku v tělocvičně školy.

Zakřany

www.zakrany.cz

urad@zakrany.cz

+420 546 431 483

Obec Zakřany leží v Jihomoravském kraji asi 25 km na západ od Brna, v nadmořské výšce 400m a má
rozlohu 507 ha. Svůj původ má v dobách, kdy byla obrostlá křovím. Proto je v horní části znaku obce
keř. V dolní části znaku jsou dva žaludy - znak nejstaršího šlechtického rodu ze Zakřan. I když archeologické vykopávky svědčí o tom, že území naší obce i sousedních obcí byla osídlena již v mladší době
kamenné, první písemná zmínka o obci je z roku 1350, kdy věnoval Oldřich ze Zakřan 2 lány Kateřině, manželce Viléma
ze Skalice. Roku 1522 prodala Kateřina z Kukvic (ves na Hodonínsku) "Rosické panství" Bohunce z Perštejna. Zakřany
byly pod panstvím rosickým pak do 18.stol. Po zrušení roboty došlo ke spojení obcí Zakřany,Příbram,Vysoké Popovice a
Lukovany v jednu správní obec. Roku 1856 byla místo dřevěné zvonice postavena zděná kaple, následkem přístavby školy
v roce 1876 však porušena. Roku 1888 byla kaple zbořena a místo ní postavena "Ku cti a chvále sv. Donáta" nová zděná
kaple, která slouží svému účelu dodnes. Rozkvět obce nastal po 1. světové války, kdy bylo postaveno 45 nových domů.

kostel sv. Jana Křtitele v Popovicích
oslavy 650. výročí založení obce Zakřany

obec Zastávka

www.zastavka.cz ou@zastavka.cz +420 546 429 412

Zastávka se řadí mezi nejmladší sídlo okresu Brno-venkov. O sousedních obcích jsou první
písemné zprávy již ze 13. a 14. století, po Zastávce nebylo ani stopy. Na mapě z počátku 18. století je zde
uvedena značka napajedla. Ve vrchnostenských archivech z roku 1775 je záznam o zájezdním hostinci
"Zastawka". Obec vzniká až s objevením uhlí. Představuje severní část rosicko-oslavanské kamenouhelné
pánve, která se řadí k nejstarším, nejmenším a také k nejkvalitnějším černouhelným pánvím v Čechách.
Uhlí se v Zastávce těžilo téměř 180 let. Politicky Zastávka vznikla na základě vyhlášky c.k. místodržitele
dne 5. září 1875 a dostala jméno Boží Požehnání (něm. Segen Gottes),které pochází z názvu uhelného poV obci Zastávka můžete využít:
le "Segen Gottes Grube". Od roku 1920 nese jméno Zastávka. První písemný záznam o nálezu uhlí v oko Ubytovací kapacity
lí Zastávky je z 23. září 1769. Těžit se začalo roku 1788. Nejstarší úředně zaznamenané povolení na kutá Stravovací kapacity
ní uhlí je ze dne 3. srpna 1787. Vrchnostenský úřad v Rosicích pronajal dolovací právo c.k. Průplavní a
 Pronájmy prostor pro rodinné a firemní oslavy
hornické společnosti z Vídně, která těžbu zahájila v jámě Schodové na okraji obce v Mariánském údolí.
 Kulturní zařízení se společenským sálem
Právo na těžbu koupil roku 1801 Ferdinand Thomoser a následujícího roku velkoobchodník Jan Arnošt
 Základní a mateřské školy
Herring. Týž v leetch 1803 – 1870 vlastnil první horní těžířstvo Rytíř Jan Herring a spol. Na dolech byly
 Gymnázium
zavedeny nejlepší těžební metody v celé monarchii.Roku 1870 bylo těžířstvo změněno na akciovou Rosic Sportovní vyžití
kou hornickou společnost v Božím Požehnání.Ta roku 1881 koupila od Inneberské
⇒ Kopaná
společnosti doly ve Zbýšově a Oslavanech. Tak se celá pánev mimo těžířstvo Láska Boží
ve Zbýšově octla v rukou jedné společnosti.V letech 1852 - 1855 byla mezi Brnem a
⇒ Víceúčelové hřiště
(basketbal, volejbal)
Božím Požehnáním stavěna železnice. Přeprava uhlí byla zahájena 2. 1.1856; osobní
doprava 1. 7.1856. Byla to jedna z prvních místních drah v Čechách.Uhlí se vozilo do
⇒ Tenisové kurty
Brna i Ví-dně. Rozvoji těžby pomohly zastávecké železárny používající místní koks.
⇒ Sportovní hala
Byly vystavěny v letech 1859 – 1862.Roku 1863 byla postavena vysoká
⇒ Posilovna
pec,slévárna,válcovna a strojírna. Objevením uhlí došlo k rozvoji obce. Ještě roku 1825
⇒ Bowling
zde byl jen hostinec Zastawka a chalupa. Ve 40.letech zde již bylo několik domů s 50
⇒ Squash
obyvateli, poté byly stavěny ělnické kolonie: Roku 1853 Stará osada, pro zaměstnance
železáren roku 1862 Hutní osada a Nová osada pro hor-níky nově hloubeného dolu Julius
(r. 1872). V roce 1880 žilo v Zastávce 1145 a v roce 1921 již 1630 obyvatel. Zastávka jako součást uhelného revíru sehrála důležitou
roli ve stávkách horníků roku 1920 a v letech 1932 a 1933. Česká soukromá jednotřídní škola byla v obci zřízena roku 1865. 28. 8.
1932 byla otevřena nová Základní škola T.G.Masaryka. Roku 1953 jedenáctiletá střední škola (dnes gymnázium). Dodnes je Zastávka
jedinou obcí v republice, kde je gymnázium. Nejstarším dodnes působícím spolkem v obci je hasičský sbor – od roku 1880. Divadelní
spolek Tyl vznikl roku 1894, sportovní klub Čechie roku 1907 a Sokol roku 1919

město Zbýšov

www.mestozbysov.cz

podatelna@mestozbysov.cz

+420 546 431 226

Zbýšov je bývalé hornické městečko s necelými 4000 obyvateli, ležící 25 km západně od Brna. První
písemnou zmínkou o něm je dochovaná listina z roku 1280, kterou vlastník, zemský maršálek Bohuš
z Drahotuš, věnoval tuto osadu tehdy zvanou Zbiscowitz své dceři a oslavanskému klášteru. Pak se
název měnil, poslední podoba Zbýšov platí od roku 1925.V 19. století dochází ke změnám v obci po nálezu uhlí
roku 1820. Pak dostává dosavadní vesnice průmyslový ráz. Je vybudováno několik těžních jam, nad nimiž se tyčily těžní věže – nové dominanty krajiny až do nedávné doby. Z nich se zachovala těžní věž dolu Simson, která je
technickou památkou a věž jámy dolu Jindřich II. Byla postavena železniční vlečka ze Zastávky pro dopravovu
uhlí. Na počátku 20. století byla vybudována koksovna, v té době s nejmodernějšími pecemi v Evropě. Doly byly
postupně hloubeny až do rekordních 1 550 m, čímž se staly nejhlubšími ve střední Evropě. Těžba uhlí byla v Rosicko-oslavanském revíru ukončena v roce 1992 a tím se zdejší přírodní prostředí výrazně zlepšilo. Mírně zvlněnou
krajinu, která je předmostím Českomoravské vysočiny, dnes můžeme pozorovat z bývalé ústřední haldy,která tvoří
po rekultivaci výrazný krajinný prvek, lákající k turistickému výšlapu. Odtud dohlédneme k Moravskému Krumlovu a rovněž spatříme mohutné betonové chladicí věže Jaderné elektrárny Dukovany. Zbýšov je zároveň nástupištěm pro
výlety do údolí řeky Oslavy.V centru města je kostel sv. Martina z roku 1895, který je rovněž registrovanou kulturní
památkou. Okolí Zbýšova je bohatě zalesněno smíšenými lesy, kam je možno vyrazit na celodenní výlety. Letní
osvěžení dnes umožňuje moderní koupaliště v pěkném přírod-ním prostředí s pěti bazény a 25 metrovým tobogánem
s 80 m dlouhou skluzavkou včetně veškerého zázemí. Občerstvení lze nalézt v místních restauracích – v Hornickém
domě, na Penzionu PAMIR ve westernovém stylu, v kině Horník a na stadionu TJ Baník.

Depozitář Muzea průmyslových železnic se toho času nachází
v zámku v Oslavanech a v bývalém dole Jindřich ve Zbýšově. Z dolu vede do
Zastávky bývalá vlečka na přepravu uhlí. S ní je počítáno jako s předváděcí tratí pro
historické vlaky vedené parními, motorovými a elektrickými lokomotivami, které tvoří sbírky muzea spolu s desítkami osobních a nákladních vozů úzkorozchodných železnic z celé České republiky. Jízdy historických vlaků vhodně dotváří turistické možnosti v regionu, zvláště pro školní výlety, cykloturisty či zájemce o techniku, historii dopravy nebo hornictví.
www.mpz-brno.cz

bývalý důl Simson

mpz@seznam.cz
+420 606 832 394

Expozice se nachází v zámku v Oslavanech. Zde návštěvník pozná zajímavosti z bývalého
Rosicko-Oslavanského uhelného revíru, geologické skladby regionu, apod. Expozice obsahuje vývojovou řadu hornických kahanů, sbíječek i část věnovanou oslavanské elektrárně. Výlet za tajemstvím
zapomenuté slavné hornické historie lze doplnit prohlídkou zámku a gotického kostela sv.Mikuláše později
upraveného do barokní podoby. Renesanční zámek vznikl přestavbou kláštera cisterciaček založeného kolem
roku 1225. Expozice a zímek jsou veřejnosti otevřeny nepravidelně o víkendech nebo po domluvě v Kulturním a informačním středisku či na na Městském úřadě.
oslavany@mboxr.cz +420 546 418 411
kic.oslavany@post.cz +420 546 423 283 +420 604 108 641

Děkujeme partnerům :
Jihomoravský kraj www.kr-jihomoravsky.cz
obec Babice u Rosic www.babiceurosic.cz
obec Zastávka www.zastavka.cz
město Zbýšov www.mestozbysov.cz
Mikroregion Kahan, d.s.o.
Vlastivědný spolek rosicko – oslavanska www.rosicko-oslavansko.cz

bývalý důl Jindřich

www.bvv.cz/regiontour
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