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Radnice Brno-střed vstoupila do jednání 

se zahrádkářskými svazy na Kraví hoře  
 

Radnici městské části byla doručena výzva z občanské iniciativy „Zelená pro Kraví 

horu“, která požaduje rozšíření parku Kraví hora směrem k ulici Žižkova, Grohova a 

Úvoz. Rozšíření parku dle návrhu této iniciativy brání dvě skutečnosti – zahrádkářské 

kolonie a areál VUT.  

 

"Zahrádkářské kolonie beru jako zelené plíce v centru města, nicméně rozšířený park by 

těmito plícemi zůstal a navíc by sloužil všem. Na základě podnětu iniciativy „Zelená pro Kraví 

horu“ jsme započali kroky, které k jeho rozšíření mohou vést. Z petice, kterou podepsalo 

kolem pěti tisíc lidí, však vyplývá nutnost omezení stávajících zahrádkářských kolonií, proto 

jsem s tamními zahrádkářskými svazy zahájil jednání o budoucí podobě dané lokality," sdělil 

starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.  

Petice občanské iniciativy podporovaná i občanským sdružením v Masarykově čtvrti totiž 

mimo jiné obsahuje apel na zástupce města a městské části aby „aktivně činili konkrétní kroky 

k co nejrychlejší realizaci veřejného parku v celé této oblasti“. Rozšíření parku do ulic Grohova, 

Žižkova a Úvoz je však ale možné pouze za částečné regulace nebo úplného zrušení 

zahrádkářských kolonií. Ty působí na Kraví hoře tři – ZO ČZS Kraví hora I, ZO ČZS Kraví hora 

II a ZO ČZS Malina.  

„Autoři petice i místní občanské sdružení nemohou zároveň požadovat rozšíření parku a 

současně říkat, že nechtějí rušit zahrádky, které mu stojí v cestě. Pokud bychom jejich 

požadavku vyhověli, rušení stávajících zahrádek by bylo nevyhnutelné," uvedl starosta 

Šťástka.  

Byť je rozšíření parku peticí požadováno v co nejkratším čase, bude snahou radnice se 

zahrádkáři nejprve jednat. „Jde o citlivou věc a o mnoho lidí – zahrádkaření v daném místě má 

svou historii. Proto jsem rád, že jsme vše mohli na úvodním setkání probrat. Další jednání 

máme naplánováno na konec června a věřím, že se nám povede najít řešení dobré nejen pro 

nájemce zahrádek, ale také pro širokou veřejnost, která zatím tyto zelené plochy užívat 

nemůže," popsal starosta. Na další jednání budou pozváni i zástupci zmíněné občanské 

iniciativy. „Již první schůzka naznačila, že řešením může být například zpřístupnění stávajících 

zahrádek veřejnosti, nyní čekám na konkrétní návrh zahrádkářských svazů, jak lze tuto 

variantu uskutečnit,“ doplnil Šťástka.  

Primárně se vedení městské části hodlá nejprve soustředit na některá nevzhledná místa 

v okolí parku, například území po vyhořelé ubytovně při ulici Žižkova nebo lokalitu mezi  

stávajícím areálem koupaliště a baseballovým hřištěm. A také na dovybavení a úpravu 

stávajícího parku, tedy rekonstrukci stávajících veřejných sportovišť a vybudování dalšího 

dětského hřiště.  

Snahou radnice bude také jednat se zástupci VUT v Brně o budoucnosti jím vlastněného 

areálu na Kraví hoře.  


