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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes nabídnu poměrně krátkou, ale podle mě dost zajímavou vycházku v Brně. Trasa 
bude i vzpomínkou na člena nedvědického odboru KČT Pavla Roháčka. Ten nás, skupinku 
turistů, tudy před časem provedl. Pavel Roháček bohužel zemřel na podzim roku 2019. 
 Pojďme nejen do přírody. Trasa začíná naproti klášteru Milosrdných bratří v ulici 
Kamenná. Kamennou půjdeme asi 500 metrů, po pravé straně budeme míjet hospic 
sv. Alžběty. Odbočíme vlevo do kopce a už budeme v Kamenné čtvrti. Prvním cílem bude 
Kamenná kolonie. Tu určitě stojí za to projít. Domky stavěli lidé v opuštěném kamenolomu 
před sto lety. Jsou to dodnes převážně malé domečky. Co mě zaujalo, většina lidí udržuje 
některé zvyky, jako na příklad pořádání hodů. Byl jsem tam nedávno se svou vnučkou 
Kamilkou a jejím přítelem Ondrou a viděli jsme, že v Kamenné kolonii stojí stále májka od 
říjnových hodů. Části některých domů jsou chráněny jako kulturní památka. 
 V horní části kolonie najdeme zelenou turistickou značku a tou se necháme vést dál. 
Každý se určitě rád zastaví na vyhlídkách, cestou je takových míst několik a z každé je trochu 
jiný pohled na Brno a jeho části. 
 Čeká nás asi pětikilometrová procházka. Můžeme si uvědomit, že pod námi teče řeka 
Svratka, tu ale uvidíme až v závěru trasy. Za řekou je pěkný pohled na výstaviště, ke Žlutému 
kopci a Masarykově čtvrti, při pohledu vpravo je nádherný pohled na Špilberk. Skuteční 
znalci Brna budou hledat a poznávat další místa. 
 Zelená značka nás postupně provede lesními partiemi, pravděpodobně potkáme běžce, 
i pro ně je to příjemný a zajímavý terén. V případě, že je hodně vlhko, jsou některé úseky 
blátivé, pak lze sestoupit k řece a pokračovat po zpevněné cestě. Na ni nás později přivede 
i značení. 
 Závěrečným cílem může být pavilon Anthropos. Ten asi většina posluchačů zná, to ale 
neznamená, že by se tam turisté nemohli vrátit. 
 V roce 1928 se především zásluhou badatele prof. Karla Absolona podařilo 

ve speciálním pavilonu na dnešním výstavišti soustředit množství nálezů z nejranějších 

období lidských dějin. Výstava zanikla v důsledku událostí 2. světové války. 
 V poválečném období prosadil stavbu samostatného pavilonu nedaleko řeky Svratky 
antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc., tehdejší ředitel Moravského zemského muzea. Stavba 
Pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů Ing. arch. Evžena Šteflíčka. 
V roce 2003 byl objekt uzavřen. Po rozsáhlé rekonstrukci byl otevřen znovu v roce 2006. 

 
 
 
 

 


