
Pracoviště Lipky Lipová vás zve do Masarykovy čtvrti na výpravu po stopách  

funkcionalismu, dávné geologické minulosti i přírody uprostřed města.  

NÁROČNOST TRASY Délka výletu je téměř 6 km. Trasa vede po chodnících, kousek po hliněné a písčité cestě.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY zastávka MHD Lipová a Pisárky 
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Vyjděte ulicí Lipovou. Prohlédněte si zákoutí i hravé prvky zahrady pracoviště Lipová. Dojděte na Žlutý kopec, do par-

číku se skalním výchozem Helgoland na Vaňkově náměstí. Kousek níž na ulici Tvrdého můžete navštívit unikátní  

komplex podzemních vodojemů z 19. stol. Přístupnost si ověřte předem. Pokračujte ulicí Jiříkovského. Projdete pů-

vodní německou úřednickou čtvrtí z přelomu 19. a 20. stol. Všetičkovou ulicí sejdete na Údolní. Lesní pěšinou vyjděte 

na okruh Kraví horou, přes místo výhledu na hrad Špilberk pokračujte parkem až k hvězdárně. Park poskytuje nejen 

příjemné výhledy, ale i relaxační zákoutí a interaktivní prvky. Kolem rekonstruovaného jezírka projdete k funkcionalis-

tickému kostelu sv. Augustina a ulicí Wurmovou k Biskupskému gymnáziu, na horní okraj svahového parku Wilsonův 

les, kde váš čeká vyhlídka směrem na sever k Brněnské přehradě. Pokračujte Preslovou a dál Kalvodovou ulicí. Kolem 

vily známého podnikatele Ernsta Löw-Beera dojdete ke vstupní bráně vily Stiassni. Vila je kulturní památkou a krom 

architektonického zážitku nabízí i příjemnou procházku v rozlehlé zahradě. Sejděte do cíle, na zastávku MHD.  

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

LIPOVÁ 
TOULKY BRNEM 

OBČERSTVENÍ kavárny na Vaňkově náměstí a u planetária 

ZAJÍMAVOSTI  Masarykova čtvrť vznikala na svazích Žlutého 

kopce a Kraví hory od konce 19. stol. Na místě 

vinic byla vybudována úřednická čtvrť s novore-

nesančními a secesními vilkami, mezi válkami 

zajímavé funkcionalistické stavby. 

TRASU DOPORUČUJE    

 pracoviště Lipová  

Budova pracoviště Lipová je funkcionalistickou vilou manželů 

Morgensternových. 

Helgoland je významný krajinný prvek, tmavě fialovohnědá  

slepencová skála z mladších prvohor. 

Informace o prohlídkách vily Stiassni, stavby z 1929 budované 

dle návrhu významného brněnského meziválečného architekta 

Ernesta Wiesnera, najdete zde.  

Na kostele sv. Augustina je zajímavé promyšlené urbanistické 

řešení, kostel je viditelný nečekanými průhledy z okolních ulic. 

Wilsonův les je největší lesopark v Brně. Byl založen v 70. le-

tech 19. stol. Jsou zde umisťovány ptačí budky a les poskytuje 

příležitost k pozorování různorodého ptactva. 

Budova Biskupského gymnázia sloužila za II. světové války jako 

pobočný koncentrační tábor Brno, do kterého byli umístěni 

vězni z vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. 

https://1url.cz/bKfmM
https://www.lipka.cz/lipova
https://www.brnenske-podzemi.cz/vodojemy-na-zlutem-kopci
http://www.lipka.cz
https://www.vila-stiassni.cz/cs

