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SFÁREJ S NÁMI!
•
•
•
•

projeďte se mezi Zastávkou, Babicemi a Zbýšovem parním
vláčkem a nechejte si vytřepat duši v důlní soupravě Muzea
průmyslových železnic
poznejte drsný život a práci horníků v exkluzivně otevřené
těžní věži Simson ve Zbýšově, průvodci vám budu bývalí havíři
vylezte si s průvodcem na haldy v Babicích a Zbýšově
vydejte se v Zastávce k bývalému cechhausu, kde se havíři
modlili před sfáráním, ve Zbýšově se projděte na unikátní
cihelnu, z jejíž cihel jsou hornické kolonie

S PÁROU ZA HORNÍKY

– praktické informace –

18. 6. si můžete prohlédnout řadu
historických fotograﬁí a třeba na nich
najdete svého příbuzného.

18. 6. a 13. 8. 2022

13. 8. s námi posnídejte na zbýšovské haldě.

Vstupné
• úzkorozchodná železnice podle ceníku MPŽ
• na Simsonu vstupné dobrovolné
Parkování
• velké odstavné plochy jsou u zastáveckého nádraží
a zbýšovské věže Simson, parkoviště je také u MPŽ
Vybavení
• vhodné pro pěší i cyklisty, doporučujeme dobrou
turistickou obuv

Občerstvení
• základní je k dispozici v RIC Zastávka
a MPŽ
• v Zastávce se najíte v Dělnickém
domě nebo bistru Ježek u cesty (obojí
v blízkosti nádraží)
• ve Zbýšově se občerstvíte v Hornickém
domě nebo v Retro Kavárně
• seznam dalších restaurací v oblasti
najdete na webu Mikroregionu Kahan

Sfárej
s námi!

#uzijtesikahan

#sfarej

www.mikroregionkahan.cz
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1 CECHHAUS A MASARYKOVA STUDÁNKA
Na nádraží přejděte most a nastupte do vláčku s parní lokomotivou, která vás doveze do Babic a Muzea
průmyslových železnic. Zastávka je obcí, která na hornictví vyrostla, zřejmě nejznámější je dnes již
zlikvidovaný důl Julius. Stále však do dáli svítí růžová vila Herring, sídlo stejnojmenné těžařské společnosti.
Zdejší DDM zase sídlí v budově bývalého dolu Silniční. Přímo v centru obce najdete kapeli sv. Jana Křtitele,
je to bývalý cechhaus, tedy místo, kde se havíři scházeli před sfáráním do „Juliusky“, vyslechli denní rozkazy
a pomodlili se. Jen kousek za obcí stojí za návštěvu Masarykova studánka, nechala ji zbudovat Rosická
báňská společnost na počest příjezdu prezidenta Masaryka. Dostanete se k ní po červené turistické značce.

2 HALDA FERDINAND
Z vláčku MPŽ můžete v půli cesty vystoupit a vyšlápnout si na strmou babickou haldu. Dvakrát denně bude
k umělému kopci – odvalu bývalého dolu Ferdinand – vypraven důlní vláček a dopoledne po haldě zájemce
provede průvodce. Pro individuální procházku budou v zastáveckém infocentru a v MPŽ letáčky. Je to
náročnější terén, zejména s dětmi pozor. Kdysi černý špičatý kopec je dnes březovým hájem, z vršku jsou
nádherné výhledy a dá se zde i piknikovat. Držte se značení, k blízkým budovám nechoďte, bývalý areál
dolu Ferdinand je soukromým pozemkem. Pak pokračujte ke Zbýšovu nebo Zastávce, pěšky či vláčkem.

3 MUZEUM PRŮMYSLOVÝCH ŽELEZNIC
Úzkorozchodka zabrzdí v areálu Muzea průmyslových železnic u zbýšovské části Sička. Industriálně syrový
prostor plný mašinek, vagónů a vůně oleje sídlí v oblasti bývalých významných dolů Antonín, Jindřich
a Jindřich II. Vybudovala jej za pomoci Zastávky, Babic a Zbýšova skupina nadšenců a dobrovolníků.
Momentálně opečovávají na stovku vozidel, z toho 45 lokomotiv.

4 TĚŽNÍ VĚŽ SIMSON
Zbýšovská těžní věž bude v tyto dny výjimečně otevřená. Od MPŽ musíte po chodníku kolem hlavní silnice
a budete ji kopírovat až k restauraci Hornický dům. Tady máte čtyři možnosti: A) jít na oběd :-), B) odbočit

doleva na takzvaný pešunk či štreku ke zbýšovské haldě, C) pokračovat dál po hlavní, která vás dovede
k věži, D) u restaurace zabočit doprava a po zpevněné cestě – kdysi železnici – dojít k věži z druhé strany.
V Simsonovi na vás budou čekat průvodci z řad bývalých havířů a pracovníků rosicko‑oslavanských dolů.
Lepších průvodců není!

5 UNIKÁTNÍ CIHELNA
Od Simsona je nejlepší po místním značení vyrazit k bývalé cihelně. Fungovala ještě za první republiky,
ale doslova zmizela. Její jednu část znovuobjevili, odkryli a sanovali členové Vlastivědného spolku Zbýšov,
kteří se starají spolu s městem Zbýšov o věž Simson. Dnes je bývalá cihelna, která posílala své výrobky
mimo jiné na stavbu hornických kolonií, nádherným piknikovým místem. Odtud se můžete vydat dál
k přírodní památce Rybičková skála, nebo se vrátit do Zbýšova.

6 ZBÝŠOVSKÁ HALDA
Rozhodně si nenechejte ujít odpolední výstup s průvodcem na zbýšovskou „umělou horu“, tedy haldu
vykopané hlíny, která v sobě neskrývala uhlí. Havíři, vozíky a později náklaďáky ji vršili u dolů Antonín,
Jindřich a Jindřich II skoro století. Ještě v 80. letech to byl umouněný kopec, který čněl vysoko nad obcí.
Dnes je halda pokryta zelení a její vrchol skýtá nádherné výhledy po nejbližším okolí, ale také na Pálavu
a při dobrém počasí i na Alpy. K haldě se nejlépe dostanete ulicí Havířskou nebo od Hornického domu
doleva po pěšince, kde dřív vedly koleje z dolů na koksovnu, opět půjdete po slibovaném „pešunku“.
Ti pozornější ještě uvidí zbytky pražců.

7 HORNICKÉ MENU
Chudé hornické rodiny měly hluboko do kapsy a podle toho také vypadalo jejich jídlo. Brambory, chléb
a luštěniny, to byl základ, jen o svátcích na talíři přistálo maso nebo buchty z bílé mouky. To, co bylo
pro havíře všední, pro nás jsou laskominy. Kdo ochutnal pravou bramborovou placku, tašky s povidlím,
nastavovanou kaši od babičky, vzpomíná dodnes. Nechte se zlákat na hornické menu, které u příležitosti
akce připraví v podnicích, kde horníci po šichtě sedávali – v Dělnickém domě v Zastávce a Hornickém domě
ve Zbýšově.

