
Pracoviště Lipky Kamenná zve na procházku významnými, ale málo známými místy 

Brna, na kterých si vůbec nebudete připadat jako uprostřed velkého města.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 3 km, na trase jsou dva prudší výšlapy na Červený kopec. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY zastávka MHD Poříčí a Kejbaly (trasu můžete absolvovat i v protisměru) 

POPIS CESTY  

A ZAJÍMAVOSTI 

 

 

 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL 

zdroj: mapy.cz  

Hned na začátku trasy procházíte lokalitou, která je spojována s jedním z nejstarších osídlení pozdějšího města Brna. 

Na místě dnešního mostu stával historický kamenný most, který byl součástí obchodní stezky do Znojma i Prahy a byl 

zničen během II. světové války. Projděte ulicí Kamenná kolem pracoviště Lipky Kamenná (bod 2 na mapce). Můžete 

zjistit více o přírodní zahradě a šetrnějším provozu pracoviště. Dále pokračujte podél kláštera Alžbětinek až k přírod-

ní a terapeutické zahradě U Řeky (bod 3). Jde o výukový prostor pracoviště Kamenná, který bývá v období od dubna 

do října každou středu odpoledne otevřen veřejnosti. Uvidíte zde různé druhy vyvýšených záhonů, šetrné hospodaře-

ní s dešťovou vodou, v místní semínkovně můžete i vyměnit zahradní přebytky.  

Za zahradou se vydejte do kopce prozkoumat tzv. Kamennou kolonii, zvanou také Kamenka (bod 4). Najdete tu osa-

du malých na sebe nalepených domků s úzkými postranními uličkami a prů-

chody, které stojí za to projít a prokličkovat. I když jste v Brně, budete si tu 

připadat spíše jako v zapadlé vesničce. Místo má zajímavou historii i neopa-

kovatelnou atmosféru. Domky si v prostoru bývalého kamenolomu postavili 

jako nouzové ubytování dělníci nedaleké Kohnovy cihelny ve 20. letech 

20. století. Do prostoru jen o něco větší než fotbalové hřiště bylo vtěsnáno 

víc než sto domků. Osada měla svou samosprávu i starostu. Od 70. let se 

sem stěhovali umělci a bohémové, kteří stavby originálním způsobem upra- 

vovali a nalézali zde inspiraci pro svou tvorbu. Soubor průčelí některých domů v kolonii je chráněn jako kulturní 

památka. Více o Kamence najdete zde. Z Kamenky se vydejte podél řeky. Odbočte do svahu na lesní stezku. Zahně-

te na sice malou a nenápadnou, ale fascinující vyhlídku na Kamenku (bod 5). Pokračujte dál lesem až k  vyhlídce 

na Mahenově stráni (bod 6). Z tohoto místa je opravdu pěkný výhled na další brněnské kopce, Výstaviště a vilovou 

čtvrť Pisárky. Pokud se kousek vrátíte, můžete pokračovat po naučné stezce Bohunice přes vrchol Červeného kop-

ce (bod 7) rozsáhlou zahrádkářskou kolonií do ulic Kejbaly a Kamenice, tedy do cíle. Červený kopec byl pojmeno-

ván podle typické červené barvy zdejších hornin (slepenců a pískovců). Místní zahrádkářská kolonie má taky svá 

zajímavá zákoutí a atmosféru. Když vyjdete po průchodu Kamenkou a rozsáhlou chatovou kolonií na rušnou silnici 

Kamenice, jako byste vešli do jiného světa. Pokud máte ještě čas a chuť, prozkoumejte i geologicky a paleontolo-

gicky unikátní místo, národní přírodní památku Červený kopec s odkrytým profilem s pohřebnými půdami (tedy 

půdami, které byly v minulosti překryty usazenými horninami, zejména jíly a písky). 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

KAMENNÁ 
CESTA KAMENKOU 

OBČERSTVENÍ hospůdka Duck Bar v Kamence, jeho velikost odpovídá velikosti domků v celé kolonii 

TRASU DOPORUČUJE pracoviště Kamenná 

https://1url.cz/bKIey
https://www.lipka.cz/kamenna
http://www.pruvodcebrnem.cz/kamenna-kolonie
http://www.lipka.cz

