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Tipy na výlet
Památky a příroda

1
Trasa
zastávka Poříčí (2, 5, 6, 44, 84)
Táborské nábřeží
ul. Kamenná
altán na cyklostezce
lanové centrum
doleva – pak po zelené
Mahenova stráň
vyhlídka Červený kopec
vyhlídka na Kamennou kolonii
návrat na cyklostezku

3,8 km
1 hodina 16 minut
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2
Trasa
zastávka Kubelíkova (58)
ul. Šimáčkova
ul. Kostelíček
ul. Kniesova
Kaple Panny Marie Pomocnice
vrátit se kousek zpět, dále lesem
Kadlcův mlýn
zastávka Mariánské údolí (55)

3 km
51 minut

Líšeňský Kostelíček a Mariánské údolí

Pokud si chcete vychutnat nejen malebný
výhled, ale i příjemnou procházku a krásnou
přírodu, doporučujeme vyrazit k líšeňskému
Kostelíčku, který na návrší stával již od
roku 1630. Od zastávky se vydejte po ulici
Šimáčkova nahoru, první odbočka doprava
vás nasměruje na ulici Kostelíček, pak už je
cesta ke kapličce snadná. Stačí se držet té
nejširší stezky a mířit stále do kopce. Pokud
se rozhodnete pokračovat do Mariánského
údolí, je třeba se vrátit kousek stejnou cestou zpět. Odbočte na cestu stáčející se
vpravo dolů, ta vede kousek zastavěnou
oblastí, pak narazíte na stezku vpravo mířící
do lesa. Odtud je to lesem už jen kousek kolem bobové dráhy do Kadlcova mlýna. Pak
je jen na vás, zda si uděláte okruh krásným
Mariánským údolím kolem vodních nádrží
nebo zamíříte rovnou k zastávce.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

Mariánské údolí

Kaple Panny Marie Pomocnice

Toto romantické údolí kolem potoku líšeňská Říčka nese jméno po hraběnce Marii
z Fünfkirchenu (1798–1860), manželce hraběte Eduarda Belcrediho (1786–1838), která
měla k údolí velmi blízký vztah. Přestože pozemky byly po roce 1989 navráceny líšeňské
větvi šlechtického rodu Belcrediů (ta má
v nedaleké staré Líšni ještě zámek a pilu),
staronoví majitelé je nechávají přístupné
veřejnosti. Na Říčce byly po 2. sv. válce
zbudovány tři vodní nádrže, které v současnosti slouží rybářům, plavcům i milovníkům
zimních sportů. Ze zajímavostí, které zde
dále najdete, můžeme jmenovat hradiště
Staré zámky, zříceninu Horákovského hradu, vyhlídku Hornek nebo několik mlýnů,
které se nacházejí na toku Říčky.

Poutní Kaple Panny Marie Pomocnice se
nachází v Brně-Líšni na kopci Kostelíček.
Roku 1630 nechala na zalesněném vrchu
nad Líšní baronka Eliška Bergrová, tehdejší majitelka líšeňského panství, postavit
kapli zasvěcenou Panně Marii jako poděkování za uzdravení nevidomého syna,
který „uzřel“ na onom místě Pannu Marii
s Ježíškem na rukou. Za vlády Josefa II.
byla však, jako mnoho jiných sakrálních
staveb té doby, zcela zbořena. Současná
kaple byla postavena roku 1914 ve stejné
podobě jako ta původní. Od ní je nádherný
výhled na Brněnskou kotlinu až po Rajhrad
a Židlochovice, na severu pak na lesy kolem Říčky.
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3
Trasa
zastávka Líšeňská (8)
ul. Líšeňská
Přírodní park Bílá hora
Památník dělnického hnutí
1,2 km
25 minut

Bílá hora – Juliánov

Přírodní památku, výhled na Brno a zajímavý betonový památník z roku 1967, který
díky sprejerům mění pravidelně svůj „kabát“,
si můžete užít, pokud se vydáte na Bílou
horu v Juliánově. Na tramvajové zastávce
Líšeňská projdete pod mostem (pokud jedete ve směru Líšeň, Mifkova), stále pokračujte rovně stromořadím kaštanů a jakmile
to bude možné, zahněte vlevo. Prudší kopec
vám napoví, že stoupáte na Bílou horu. Na
hoře najdete tři stezky. Prostřední a levá
vás zavede k památníku. Levá navíc vede
kolem Přírodní památky, kde v průběhu roku
roste mnoho vzácných rostlin. Nebojte se
vydat vyšlapanými cestičkami a objevovat zákoutí Bílé hory. Vždy však s ohledem
k přírodě.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

Památník dělnického hnutí

Přírodní památka Bílá hora

V roce 1967 byl dokončen monumentální
betonový památník umístěný na temeni Bílé
hory nad Juliánovem, který nahradil starší
jednoduchý pomník. Z vrcholu tzv. Bílendy,
jejíž jméno je patrně odvozeno od vápencového podloží kopce, je vynikající výhled
na město a na místě je dodnes patrné, že
německá armáda této výhody využila za
druhé světové války k vybudování vojenských pozorovatelen. Mezi lety 1951 až 1992
nesl kopec oficiální název Hybešova hora.
Jméno dostal podle brněnského sociálního
demokrata Josefa Hybeše, který v Brně na
konci devatenáctého století organizoval
stávky textilních dělníků, z nichž největší
proběhla v roce 1893 právě na Bílé hoře.

Na jižním a jihovýchodním svahu Bílé hory,
na otevřených travnatých a částečně kamenitých plochách, díky výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, najdete Přírodní památku Bílá hora. Na jaře
tam kvete chráněný koniklec velkokvětý,
kukuřička svazčitá a hlaváč šedavý. V červnu a červenci pokryje louky svými modrofialovými květy šalvěj hajní. Během roku
tady roste kavyl vláskovitý, len tenkolistý
nebo modřenec chocholatý. V trávě se
skrývá kudlanka nábožná a v keřích hnízdí ťuhýk obecný. Na skalkách se vyhřívá
ještěrka obecná.
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4
Trasa
zastávka Koniklecová (26, 37, 50)
ul. Travní
Koniklecová louka
vrátit se zpět a odbočit
na zelenou stezku
Rozhledna Kamenný vrch
vyhlídka Růžové návrší
ul. Zoubkova
ul. Prostřední
ul. Rybnická
zastávka Kluchova (25, 26)
2,3 km
44 minut

Kamenný vrch

Kamenný vrch může nabídnout hned několik zajímavých výletních cílů. Jedním z nich
je Přírodní rezervace Kamenný vrch. Tato
lokalita je z jihu a západu ohraničena ulicí
Travní, její nejdůležitější částí jsou stepní porosty, v severní části zahrnuje také
okraj lesa. Je částečně chráněna oplocením
a vybavena naučnou stezkou z 8 panelů.
Důvodem ochrany je bohatý výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), který
zde vytváří největší populaci na světě.
Z rezervace se po zelené turistické stezce
dostanete do oblasti lesoparku s funkcionalistickou betonovou rozhlednou z roku
1923. V roce 2011 prošla kompletní opravou.
Pokud budete mít žízeň, přímo u vchodu
ke schodišti najdete kohoutek s tekoucí
pitnou vodou.

o něj ochuzeni. Myslivna navíc kromě výji- V současnosti dohlíží na zachování příznimečného výhledu na Brno nabízí posezení vých podmínek pro růst koniklece ochránci
na venkovní terase a občerstvení.
přírody. Pozor – do oblasti je zakázán vstup
se psy.
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Lesopark a rozhledna
Koniklecová louka
Lesopark na svahu Kamenného vrchu vznikl
Koniklecová louka na Kamenném vrchu je na sklonku 20. let 20. století jako součást
raritní nejen výskytem této vzácné rostliny, ozdravovacího areálu Městské nemocenské
ale i jejich množstvím. Na jaře počet trsů pokladny. Mezi objekty určenými k rekonpřesahuje padesát tisíc, tedy nejvíc na ce- valescenci pacientů byla kromě bazénu či
lém světě. Kromě České republiky roste ko- rosária i funkcionalistická rozhledna z roku
niklec velkokvětý totiž už jen na Slovensku, 1928 (arch. Čeněk Ruller). Po válce upadla
v Rakousku, Maďarsku, Německu (nejspíš v zapomnění a chátrala, obnovy do původní
nepůvodní druh) a okrajově i v Srbsku. podoby, doplněné o pítko, se dočkala až
Největším nalezištěm této silně ohrožené v roce 2011.
rostliny je podle znalců právě Kamenný
vrch u Brna.

V létě v lesoparku bují vegetace a tak si Koniklec velkokvětý vděčí za vhodné
výhled z rozhledny příliš neužijete. Průhled podmínky k životu skutečnosti, že byl
na bohunickou nemocnici a dál na město Kamenný vrch posledních pár set let
zakrývají stromy. Pokud se však vydáte pastvinou. V době jeho květu ještě nebyl
výše na Růžové návrší nebo dojdete až dobytek na pastvu vyháněn a po jeho odk Myslivně (dále po zelené), nebudete květu mu již kopyta ovcí a koz neubližovala.
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