
 Zámek Rosice – 9:00–17:00; pro účastníky 
pochodu 30% sleva na všechny prohlídky 
mezi 9. a 10. hodinou.

 Zámek Rosice, nádvoří – Velikonoční 
kumštování (9:00–13:00); celodenní 
kulturní a velikonoční program doplněný 
farmářským trhem; vstup volný.

 Regionální informační centrum 
Zastávka (11:00–14:00) – prohlédnout si 
budete moci aktuální výstavu a stálou 
infovýstavu věnovanou hornické 
minulosti oblasti; je možné se zde 
občerstvit, využít toaletu a vybavit se 
turistickými materiály věnovanými 
zajímavostem mikroregionu Kahan 
a získat razítko do vašich wanderbooků.

Mikroregion Kahan a Klub českých turistů – Jihomoravská oblast
vás zvou na 66. ročník akce

P R V N Í
JA R N Í

V Ý Š L A P
1. dubna 2023 – Zámek Rosice

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ v 10:00 hodin na velkém nádvoří Zámku Rosice + 
otvírání naučné stezky Mizející krajina.

PREZENCE 8:30–11:00 v zámeckém šenku; zde bude pro účastníky výšlapu 
zajištěno drobné občerstvení, obdrží pamětní list, materiály k jednotlivým 
trasám, pásek na ruku opravňující k volným či zlevněným vstupům, razítko akce. 
Na startu bude možné zakoupit speciální turistickou vizitku a odznak PJV 2023.

TRASY 6–20 km okruhy pro pěší, 10 km dětská s hrou, 30 km pro cyklisty.

CO MŮŽETE ZAŽÍT…
 Muzeum průmyslových železnic, Zbýšov (10:00–14:00) – 
pro účastníky pochodu vstup zdarma, možnost 
prohlédnout si vozový park muzea, který čítá na stovku 
kolejových vozidel; ze zbýšovského areálu se můžete 
svézt na Zastávku, možnost občerstvení, razítka 
a toalety.

 Jízdy MPŽ mezi Zastávkou a Babicemi a Zastávkou 
a Zbýšovem (11:00–14:00, odjezd ze Zastávky každou 
půl hodinu) – pro účastníky pochodu vstup zdarma, 
členové muzea vypraví u příležitosti PJV soupravy 
vedené dieselovými lokomotivami a točit se budou 
mezi Zastávkou a Babicemi každou půlhodinu; je to 
příjemné zkrácení trasy zejména pro rodiny s dětmi 
či přiblížení na trase hornickou částí.

 Těžní věž Simson (11:00–14:00) – vstupné dobrovolné; 
možnost občerstvení, razítka a toalety.



1. ZA HORNÍKY
7,5 km ▶ https://mapy.cz/s/lejafebosa
Zámek Rosice  – po  zelené k  Oboře  – po  NS 
k  aleji nad Babicemi  – po  žluté do  Babic  – 
po  modré do  Zbýšova  – Těžní věž Simson  – 
bus IDS  JMK do  Rosic 10:21, 11:22, 12:21, 
13:22, 14:21.

8,5 km ▶ https://mapy.cz/s/nosecarujo
Zámek Rosice  – kaple Nejsvětější Trojice  – 
Kratochvilka – PP Rybičková skála – zbýšov-
ská cihelna – těžní věž Simson – bus IDS JMK 
do Rosic 10:21, 11:22, 12:21, 13:22, 14:21.

10 km ▶ https://mapy.cz/s/hejodoluca
Zámek Rosice  – po  zelené TZ do  Zastávky 
a pod babickou haldu (tuto část cesty je mož-
né si zkrátit jízdou po úzkokolejce) – po žlu-
té TZ Babicemi do Obory – kaple Nejsvětější 
Trojice – zámek Rosice.

11 km ▶ https://mapy.cz/s/feforusedo
Zámek Rosice – Tetčice – Neslovice – PP Ry-
bičková skála – zbýšovská cihelna – těžní věž 
Simson – bus IDS JMK do Rosic 10:21, 11:22, 
12:21, 13:22, 14:21.

19 km ▶ https://mapy.cz/s/lopemelatu
Zámek Rosice  – po  zelené TZ do  Zastávky 
a pod babickou haldu (tuto část cesty je mož-
né si zkrátit jízdou po úzkokolejce) – po mod-
ré a polní cestě k Muzeu průmyslových želez-
nic (otevřeno na prohlídky) – NS na zbýšovské 
haldě – těžní věž Simson – bývalá zbýšovská 

cihelna – PP Rybičková skála – po zelené TZ 
k rozcestí na Neslovice – po místním značení 
do Kratochvilky – po místním značení k Obo-
ře – Kaple Nejsvětější Trojice – kostel sv. Mar-
tina – Zámek Rosice.

22 km ▶ https://mapy.cz/s/majejureja
Zámek Rosice  – Zastávka  – Babice  – MPŽ  – 
Zbýšov, halda a Simson – PP Rybičková ská-
la – Neslovice – Tetčice – Zámek Rosice.

2. ZA RYBNÍKY, I TĚMI 
BÝVALÝMI
6 km ▶ https://mapy.cz/s/radajotuge
Zámek Rosice – po zelené TZ k naučné stezce 
Mizející krajina – Ostrovačice – po červené TZ 
do Říčan – bus IDS JMK do Rosic 12:00.

9 km ▶ https://mapy.cz/s/botaresuhe
Zámek Rosice – po zelené TZ k naučné stezce 
Mizející krajina – Ostrovačice, kostel – cyklo-
stezkou zpět na NS – Zámek Rosice.

21 km ▶ https://mapy.cz/s/jogupufaza
Zámek Rosice – po zelené TZ a nové NS do Os-
trovačic – po červené TZ do Říčan – po červe-
né TZ kolem biotopu k Říčanskému hradisku 
a dál k říčskému rybníku Splávek – po cyklos-
tezce 5193 a Hornické trase do Chroustovské-
ho údolí – po modré TZ do Mariánského údolí 
a dál do Zastávky k žel. stanici – po zelené TZ 
pod rosickou Oboru k  rosickému nádraží  – 
po zelené TZ na Zámek Rosice.

Na trasách (kromě dětské) nejsou kontroly, ani nemají speciální značení. Jde o trasy doporučené, není nutné ujít celý okruh. Občerstvení pro účastníky pochodu je zajištěno v šenku rosického zámku, 
nápoje zakoupíte v RIC Zastávka, Muzeu průmyslových železnic a v těžní věži Simson. Bližší informace na telefonním čísle 604 206 662 či e-mailu mikroregionkahan@gmail.com.

SRDEČNĚ ZVOU A NA ÚČASTNÍKY SE TĚŠÍ MIKROREGION KAHAN A KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – JIHOMORAVSKÁ OBLAST.

Za spolupráci děkujeme

KUDY PŮJDETE ČI POJEDETE
3. DĚTSKÁ TRASA
10 km ▶ https://mapy.cz/s/
fatanonulo
Zámek Rosice  – po  žluté 
TZ a  NS kolem kostela 
sv. Martina a dál ke kap-
li Nejsvětější Trojice  – 
po  žluté TZ Oborou 
k  zastavení U  obrázku 
a  lipovou alejí do  Ba-
bic  – po  modré TZ ko-
lem bývalého areálu 
dolu Ferdinand a  pod 
babickou haldou do  Za-
stávky, žel. stanice (tuto 
část cesty je možné si zkrátit 
jízdou po úzkokolejce) – po ze-
lené TZ k  památné hrušni a  pod 
Oborou k rosickému nádraží – po NS 
ke kamenému mostu a zámeckým parkem – 
Zámek Rosice.

4. CYKLISTICKÁ STEZKA 
PERMONÍKŮ
20 km ▶ https://mapy.cz/s/fecomusane
Zámek Rosice – po silnici I/23 nebo zelené TZ 

do Zastávky, žel. stanice – po Stezce permo-
níků a 5173 do Babic, kolem otevřené-

ho Muzea průmyslových železnic 
dále do  Zbýšova  – zastávka 

v otevřené těžní věži Simson – 
po Stezce permoníků kolem 
koupaliště do Zakřan – dále 
po  cyklostezce do  Babic-
kého lesa, do  Zastávky 
a zpět na Zámek Rosice.

37 km ▶ https://mapy.
cz/s/gacaracudu

Zámek Rosice  – po  silnici 
I/23 nebo zelené TZ do  Za-

stávky, žel. stanice  – po  Stezce 
permoníků a 5173 do Babic, kolem 

otevřeného Muzea průmyslových že-
leznic dále do  Zbýšova  – zastávka v  otevře-
né těžní věži Simson – po Stezce permoníků 
do údolí Zakřanského potoka a říčky Balinky 
(zde jsou brody)  – stoupání k  Lukovanům  – 
dále do Vysokých Popovic a Příbrami na Mo-
ravě – do údolí potoka Habřina a do Zakřan – 
dále do  Babického lesa, do  Zastávky a  zpět 
na Zámek Rosice.

A NĚCO NAVÍC…
Audiostezka 
Perly mezi hlušinou
(informace o hornické audiostezce 
na www.riczastavka.cz)

Skryté příběhy 
v Rosicích a Zastávce
(zájemci najdou informace 
na www.skrytepribehy.cz)

Geocachingový event 
na babické haldě
(kačeři najdou informace 
na www.geocaching.com)
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ZÁMEK ROSICE
Říká se mu renesanční perla jižní Moravy 
a je pravda, že tak krásně zdobené arkády 
jako na rosickém zámku jen tak někde ne-
uvidíte. Tuhle podobu mu vtiskli zejména 
Žerotínové. Moravský hejtman Karel starší 
ze Žerotína sem zval šlechtice, konaly se 
zde soudy, bylo to sídlo významem srov-
natelné ze Znojmem či Olomoucí. Zámek 
obklopuje nedávno zrenovovaný rozsáhlý 
park se zámeckou zahradou. Raritou rosic-
kého zámku je vlastní protiatomový kryt, 
který je přístupný veřejnosti, stejně jako 
historická expozice či stálá výstava hraček. 
V listopadu 2022 získal status národní kul-
turní památky.

MUZEUM PRŮMYSLOVÝCH 
ŽELEZNIC
Kluky, holky, malé i  velké určitě zaujme 
expozice a  zejména jízdy vláčky Muzea 
průmyslových železnic. Sídlo najdete 
po  cestě mezi Zbýšovem a  Babicemi, od-
tud pak vede úzkokolejka až do  Zastávky. 
Železniční nadšenci zde ve  svém volném 
čase opečovávají na stovku exponátů, kte-
ré dříve pomáhaly v dolech, lomech, cihel-
nách a  dalších průmyslových provozech. 
Jízdy parní či dieselovou lokomotivou i důl-
ním vláčkem se konají každou prázdnino-
vou sobotu a dále ve vybrané dny.

TĚŽNÍ VĚŽ SIMSON
Důl Simson byl otevřen v  roce 1848. 
Do  dnešních dnů se zachovala těžní věž 
ocelové příhradové konstrukce z  počátku 
20.  století, která se tyčí nad jámovou bu-
dovou. Stará se o  ni město a  Vlastivědný 
spolek Zbýšov a  malé hornické muzeum 
se zájemcům otevírá několikrát do  roka. 
Největší důlní areál se nacházel za  ulicí 
Havířská a nejlepší výhled na místo někdej-
ších dolů Jindřich, Antonín a  Jindřich  II je 
z  haldy, tedy umělého kopce hlušiny. Z  ní 
jsou krásné pohledy na  komplex Bučína, 
Oslavany, Ivančice až k Pálavě či Alpám.

KAM VÁS VEDEME A PROČ
BÝVALÁ CIHELNA
Nádherné odpočinkové a piknikové místo asi kilo-
metr od těžní věže Simson. Někdejší cihelna rodiny 
Nekužových v jedné várce vydala ještě za první re-
publiky až 35 tisíc cihel. Vznikaly z nich důlní budovy 
i hornické kolonie. Pak manufaktura zanikla a jako 
v pohádce zmizela pod vrstvou křovin a usazenin. 
O místě se vědělo, kolovaly o něm „povídačky“, až 
se pánové z Vlastivědného spolku Zbýšov rozhod-
li vrátit ji zpět na světlo. Po mnoha letech obnovy 
dnes na  udržovaném paloučku stojí někdejší pec 
na pálení cihel, okoukněte ji jen zvenčí. Můžete tak 
učinit při opékání špekáčků, dřevo na oheň zde mají 
pánové vždy připravené.

RYBIČKOVÁ SKÁLA
Na  pomezí katastru Zbýšova, Neslovic a  Kra to-
chvilky na zelené turistické značce se nachází pří-
rodní památka Rybičková skála. Jde o  naleziště 
zkamenělých rybek a  rostlin, které zde uvěznilo 
obří prvohorní jezero. Stále se dá v sutinách najít 
malý obtisklý poklad. Zajímavá je i cesta korytem 
Neslovického potoka, kde se vzpínají vedlejší břid-
licové stěny.

PATOČKOVA HORA
Velmi zajímavým místem je přírodní památ-
ka Patočkova hora. Nachází se severovýchodně 
směrem k  Tetčicím. Hlavním důvodem ochrany 
je dochovalá stepní vegetace. Mezi chráněné pa-
tří například vytrvalá rostlina koniklec velkokvětý. 
Kopeček je to nenápadný, ale skrýtá nečekané vý-
hledy do kraje, jen ze 14 obcí mikroregionu Kahan 
je jich vidět více než polovina.

ŘÍČANSKÉ HRADISKO
Zajímavé místo vás čeká na  červené turistické 
značce mezi Říčany a  Říčkami. Místní zdejšímu 
hradisku říkají také Zámeček. Až budete na vršku, 
řeknete si, že spíš než zámeček to dřív mohl být cel-
kem slušný hrádeček. Říčanští na Zámečku udělali 
fajn místo na posezení u ohně, takže na tento výlet 
není špatné si vzít něco na opékání. Bázlivější po-
vahy by sem asi neměly chodit za tmy. Podle po-
věsti se zde prohání obří černý pes, jedna říká, že 
s ohnivýma očima, další zmiňuje ohnivý jazyk.



KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE
Patří mezi nejfotografovanější místa mik-
roregionu vůbec, říká se jí také rosický ma-
ják. Kaple Nejsvětější Trojice opravdu svítí 
do  dáli a  zároveň je to skvělé vyhlídkové 
místo. Nad Rosicemi bdí od konce 17. stole-
tí. Nechal ji vystavět Jiří Rupert Hausperský 
z Fanalu. Magická trojka se promítá i do ar-
chitektonických základů samotné stavby. 
Každý rok osmou neděli po Velikonocích se 
zde konají vyhlášené pouti. Procházka leti-
tou lipovou alejí podél křížové cesty z roku 
1773 je skutečným zážitkem v každém roč-
ním období. Jen nedaleko Trojice leží polesí 
Obora, kterou procházejí žluté a zelené tu-
ristické značky a naučná stezka s přírodní 
tematikou.

MÍSTA BÝVALÝCH RYBNÍKŮ
Byť to dnes už téměř není znát, Rosice 
bývaly městem obklopeným rybníky. 
Rosické koupaliště bývalo také původně 
rybníkem s  poetickým názvem Žabárna. 
Pozůstatkem vodní plochy je i  mokřad 
u cesty vedoucí k Ostrovačicím. Nachází se 
na poli za rosickou kuželnou a je klidnou po-
zorovatelnou pestré flóry a fauny. Necháte-
-li se vést Říčanským potokem a  zelenou 
turistickou značkou, dojdete až k ohradám 
s hospodářskými zvířaty. Za rozcestníkem 
U koní půjdete poli, která bývala také zalitá 
vodou a vysušila se kvůli pěstování cukrov-
ky. Je to příjemná vycházková trasa s velmi 
netradičními informačními panely.

RAZÍTKA




