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Kraví hora

hlavní 
nádraží

Špilberk

KRAVÍ HORA

Kraví hora se nachází v centru 
města v poměrně malé vzdále-
nosti např.od Špilberku a  hlavního 
nádraží. V současné době je však 
spíše pocitově vnímána jako perife-
rijní oblast. Zdaleka, tak není využit 
potenciál, který nabízí. jedna čtvrti-
na areálu.



FOTODOKUMENTACE-VLASTNÍ



Gymnázium Matyáše Lercha

Zahrádky Kraví hora 1

Zahrádky Kraví hora 2

Zahrádky Kraví hora 2

Likusáky

Hvězdárna

Plavecký bazén

Zahrádky Malina

Amfiteátr

Náměstí Míru

Detailní mapa Kraví hory

Kraví hora dnes nabízí různorodé využití. V malé 
vzdálenosti se nechází hned několik edukačních 
institucí a sportovních center. Její neoddělitel-
nou součástí je hvězdárna , krásný park, areál 

likusáků a velké území zahrádek. Tento různoro-
dý program vytváří z Kraví hory jedinečné místo, 

které je nutné rozvíjet a více ho otevřít veřejnosti. 



Atraktivní místa  na Kraví hoře a v jejím okolí

Hvězdárna

Plavecký 
bazén

Kostel na 
NM

Sono centrum

Knihovna

Administrativní kanceláře na Kraví hoře a v jejím okolí



Zázemí na KH a jejím okolí v rámci obchodů a občerstvení Zázemí na KH a jejím okolí v rámci sportovního zázemí



Instituce určené ke vzdělávání či výzkumu  na KH a jejím okolí

Shrnutí programových analýz

Areál Kraví hory nabízí různorodý program ve všech smě-
rech. Setkáváme se zde  s jedinečnými místy  např. jako je 
hvězdárna či plavecký bazén, které jsou umístěny v  sa-
motném centru.

Programově zde převládá sportovní zázemí, jenž jerozptý-
lené po celém areálu a jeho bezprostředním okolí. Vytváří 
se tak spousta menších klubů a sportovišť, které nemají 
tak velkou druhovou diverzitu. 

V bezprostředním okolí Kraví hory převládají vzdělávací a 
výzkumné instituce do kterých dochází velé množství lidí, 
bohužel areál Kraví hory ve většině případů nijak nevyuží-
vají.

Velkým nedostatkem celého areálu je absence služeb jako 
jsou např. kavárny, restaurace, obchody.

 Na celou Masarykovu čtvrt vychází jedna Brněnka a malá 



ANALÝZA VZDÁLENOSTÍ

Vzdálenost 100m od vybraných významných bodů v okolí Vzdálenost 250 m od vybraných významných bodů v okolí Vzdálenost 500 m od vybraných významných bodů v okolí

Na obrázcích vidíme zvýrazněné vybrané 
objekty, jenž jsou obklopeny kružnicemi 
(poloměr 100m, 250m a 500m). Kružnice se 
protkávají přibližně ve vzdálenosti 500m z 
čehož plyne, že z většinavzdáleností z bodu 
A do bodu B na Kraví hoře nepřesahuje tuto 
vzdálenost.
Kraví hora je tak velmi snadno průchozí, co 
se týče vzdáleností. V osučasné době snad-
né průchodnosti brání množstí plotů a pocit 
nebezpečí ve večerních hodinách.



ANALÝZA ZAHRÁDEK
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Pěstování má v rámci Kraví hory bohatou historii, kdy první kolonie zde vznikaly již 

v 15. století pro nejchudší obyvatele. Kolonie jaké známe nyní zde vznikly po druhé 

světové válce. Aktuálně zde je celkově zhruba 560 zahrádek na území 30 tisíc metrů 

čtverečních, které obhospodařují jedinci či celé rodiny a někteří členové navštěvují 

své zahrádky i denně. Jedná se o kolonie Kraví hora I, Kraví hora II a Malina. Členství 

spravuje Český zahrádkářský svaz a je podmíněno dodržováním osadního řádu a roční 

úhradou nájemného. Sami členové si cení hlavně možnost společné péče o kus příro-

dy, klid Kraví hory a možnost sdílení zkušeností, výchovu mládeže, tvorby neformálních 

mezigeneračních vztahů a dalších sociálních a ekologických aspektů. Zahrádkaření 

u lidí aktivního věku vytváří alternativu ke sportu a možnost fyzické práce, pro starší 

generaci znamená možnost pohybu dle zdravotních možností. Mezi výhody zahrá-

dek patří že rozšiřují biodiverzitu, která se bohatstvím nedá srovnat s typickou zelení 

městských parků a na základě studie Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie 

věd ČR fungují jako klimatizační jednotky, které bez nároku na energii zvlhčují a ochla-

zují prostředí. Nevýhodou je jejich uzavřenost a soukromé využívání, proto by je město 

rádo nahradilo parkem, který by sloužil všem občanům. V roce 2013 se město dohodlo 

se zahrádkáři, že zahrádky prozatím zůstanou, ale ať s více otevřou veřejnosti, což se 

od roku 2014 začalo naplňovat.



ANALÝZA  ZELENĚ
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Rozlohy zeleně významných parků v Brně, bez zahrnutí zahrádek

Rozlohy zeleně významných parků v Brně, s zahrnutím  zahrádek
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Rozloha: 376 500 m2

Rozloha: 376 500 m2

Rozloha: 205 000 m2 Rozloha: 70 000m2

Rozloha: 205 000 m2 Rozloha: 206 000m2



ANALÝZA VZDÁLENOSTÍ OD ZASTÁVEK MHD

Vzdálenost 250 m od jednotlivých zastávek. Jak lze vidět, vrchol Kraví Hory 

se nachází ve větší docházkové vzdálenosti.

Vzdálenost 500 m od jednotlivých zastávek. 

Vrchol Kraví Hory se nachází přibližně ve vzdálenosti necelých  500m od většiny-

zastávek.



ANALÝZA STEZEK

Areál Kraví hory je protkán velkým množstvím zpevně-
ných i nezpevněných cestiček. Většina z nich je však 
dobře skrytá a nevyužívaná. 

Bariéru ve volném pohybu po Kraví hoře  tvoří ploty za-
hrádek a jiných objektů .Celý areál tak působí uzavřeně 
a neprostupně.Neprostupnost areálu současně způso-
buje neznámost Kraví hory jako většího koherentního 
celku.

Přestože si Kraví hora prošla zajímavou historií a její 
součástí je spousta atraktivních míst není zde situová-
na žádná naučná stezka. Nedostatkem je také absence 
vyhlídkových plošin, které by poskytovaly  panorama-
tické výhledy na celé Brno.



ZASTOUPENÍ SPORTŮ NA KRAVÍ HOŘE
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Na Kraví hoře se nyní ě nachází rozsáhlé sportovní vyžití. V současném 

stavu je decentralizované a jednotlivé sporty/ zázemí pro daný sport se 

několikrát opakují. Díky tomu dochází k představě,že Kraví hora nena-

bízí, tak rozdáhlé sportovní vyžití.



Současná

 situace

Rok 1990

Rok 1976

Rok1953

Likusáky

Zahrádky

Areál 

plaveckého 

bazénu

HISTORIE

Člověk zde žil od pravěku – objeveny kostní pozůstatnky, pěstní klín, pazourky, střepy 

nádob,...

Ve středověku pastviny, zelinářké oblasti, i vinice (víno nevalné kvality) – hospodařily tu 

kláštery;Trýblova ulice – objeven slovanský hrob z období Velké Moravy;

1520 – vystavěn vodovod – jeho základem byl Žabí pramen v úpatí Kraví hory, za třiceti-

leté války poničen, zánik po roce 1853 (zřízením svrateckévo vodovodu);

Třicetiletá válka – projevil se strategický význam Kraví hory – výhled na Špilberk, Pe-

trov i celé město uvnitř hradeb; vznikaly tu šance (opevnění v podobě hliněného valu) 

i jedna reduta (pevnůstka s valem); (část mrtvých možná v podzemí Kraví hory – výji-

mečně nalezena část švédské výzbroje);

1770 – mezi nám. Míru a koupalištěm vznik vojenských objektů – skladiště střelného 

prachu (prachárna), doby pro voj. Posádku a strážnice – sloužily až do 2. pol. 19. stol. 

Polovina 19. Století – město se začíná rozrůstat za původní hradby – prozatímní řád pro 

královské hl. m. Brno k němu připojil spolu s jinými předměstími i Kraví horu;

Polovina 19. Století – na periferii Kraví hory se rozrostly menší i větší cihelny (nejstarší: 

z 1749, ulice Grohova, Gorkého, Úvoz, další: na Konečného náměstí v místě dnešní ZŠ, 

další: v místě Grohovy a Bratří Čapků), těžba hlíny zřejmě v místě dnešního nám. Míru. 

Zánik cihelen na přelomu 19. a 20. sto-letí – výstavba brněnských ulic

1878 – vznik Zalesňovacího a okrašlovacího spolku (50 tisíc + 200 tisíc sazenic jehl. 

I list. Stromů, ale K. hora nebyla osázená celá – na svazích políčka (např. u svahu na 

nám. Míru, louky, zahrádky pod vrcholem kopce) – zalesnění Kraví hory jako obrana 

před nejčastěji vanoucími větry, Kraví hora se tak stala vílem řady výletníků – poblíž 

prachárny sála v 19. Století tržnice s kantýnou, kde bylo občas k dostání i pivo, spolek 

pokračoval až do 1. sv. války; zdejší pastviny, políčka i zahrádky – už tehdy ideálním mís-

tem pro puštění draků;



1912 – na vrcholu Kraví hory základ vodojemu v 
dolní přečerpávací stanicí (snes středisko Láv-
ka), v provozu od 60. let 20. stol., v r. 1924 jeho 
součástí i vodojem u hvězdárny (5000 metrů 
krychlových)
20. až 30. léta 20. století – začalo se stavět v ob-
lasti nám. Míru;
30. léta 20. století – na Kraví hoře vznik řady obyt-
ných staveb – převážně RD, v nich našla domov 
česká „střední vrstva“ – vysokoškolští profesoři, 
vědci, státní úředníci, architekti – např .Fuchsův 
rodinný dům na ul. Hvězdárenská a Slavíkova vila 
na ul. Tůmova
1929 – z ulice Údolní přivedena tramvajová linka 
č. 4
1930 – vysvěcen základní kámen kostela sv. Au-
gustuniána (tehdy 1500 let od jeho smrti)
Po vzniku Československa a založení Masarykovy 
univerzity – myšlenka rozsáhlého kampusu MU 
na východním svahu Kraví hory, v r. 1928 – vznik 
právnické fakulty – dnes je torzem velkých plánů
Od r. 1944 – z ulice Úvoz a Grohova raženy protile-
tecké kryty na ochranu místních obyvatel, nebyly 
nikdy dokončeny, některé dochovány, výjimečně 
i přístupny; dále mělké letecké zákopy byly v ob-
lasti dnešního koupaliště nebo v místě GML
1957 – 1959 – seříznutí skalního masivu Kraví hory 
zasahujícího do dnešní ul. Grohovy a Úvoz,
1949 – zahájení stavby dvou pozorovatelen na 
nejvyšším bodě Kraví hory. Jedna základem pro 
dnešní hvězdárnu, druhá slouží pro účely MU; 
1959 – budova s malým planetáriem;

1959 – vystavěna budova s malým planetáriem; 
polovina 80. let – zahájení stavy velkého plane-
tária s průměrem kupole 17 metrů
60. léta 20. stol. – tradiční zemědělská výroba 
definitivně zrušena, zůstaly jen menší zahrád-
ky, také srovnán navážkou svah u nám. Míru a 
vzniklo jezírko, svahy přivrácené ke slunci, kte-
ré do té doby hostily téměř stepní květenu, pak 
nahradily běžné traviny
Po 2. svět válce – zaplnily kolonie zahrádká-
řů celou východní stranu Kraví hory, ve svých 
počátcích byly společenským střediskem – ve 
střední části houpačky, lavičky, stánek s občer-
stvením, pro veřejnost se definitivně uzavřely v 
50. letech 20. stolTomášský dvůr – vyjížděl od-
tud koňský povoz s mlékem, koně tam zůstaly 
dodnes – jezdecký klub Tělovýchovné jednoty 
Moravan;
1975 – na jižní straně Kraví hory dokončen sva-
žitý areál se saunou, bazénem, slunečními lou-
kami a výhledy na Brno, 2001 – rekonstrukce, 
2004 – krytý bazén; v areálu měl být i plavecký 
bazén o dělce 50 m – ten však nebyl nikdy rea-
lizován;70. léta 20. stol. – tenisové kurty, soft-
balové hřiště – později rozšířeno pro potřeby 
baseballu;Polovina 80. let 20. stol. – postaven 
školní zimní stadion

HISTORIE



POCITOVÁ MAPA BRNA
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Počet hlasů, které obdržely jednotlivé části na Kraví hoře dle pocitobé mapy Brna

https://www.pocitovemapy.cz/brno-2016/#11/49.1974/16.6041

Na pocitové mapě je značně viditelné, že lidé vnímají Kraví horu jako převážně hvězdárnu 
a park ji obklopující. Z toho vyplývá, že většina areálu je lidem neznámá a uzavřená.

1- Masarykova čtvrť
místo hodnoceno převážně: část velmi oblíbená a populární k bydlení

2- Park na Kraví hoře
místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  b)tady rád trávím svůj volný čas

3-Areál hvězdárny
 místo hodnoceno převážně: a) tady jsem na město hrdý/á b)tady se mi líbí
4-Kraví hora 1

místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  b)tady jsem na své město hrdý/á c) tady 
bych chtěl/a bydlet

5-Areál plaveckého bazénu
 místo hodnoceno převážně: a) tady jsem na město hrdý/á
6-Likusáky

místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  b)tady jsem na své město hrdý/á c) tady 
bych chtěl/a bydlet d)tady rád trávím svůj volný čas

7-Ústav léčivých rostlin, amfiteátr, volejbalové kurty
místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  c) tady rád trávím svůj volný čas

8-Kraví hora 2
místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  

9-Areál v okolí sportovišť
místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  

10-Malina
místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  b)tady jsem na své město hrdý/á c) tady 
bych chtěl/a bydlet d)tady rád trávím svůj volný čas

11-Kraví hora 2 část orientovaná blíž k ulici Úvoz
místo hodnoceno převážně: a) tady se mi líbí  c) tady bych chtěl/a bydlet d)tady rád 
trávím svůj volný čas



SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ ANALÝZ

Wilsonův les Kraví  hora
Lužánky

Vzdálenost 250m od jednotlivých zastávek

Vzdálenost 500 m od vybraných objektů

Rozloha zeleně ve zvolených brněnských oblastech

Kraví hora je území situované v blíz-
kosti centra města. Ze strany od ulice 
Úvoz vede poměrně strmý svah, který 
brání v snadné pěší dostupnosti. Oko-
lí je však bohatě pokryto zastávkami 
městské veřejné dopravy, narozdíl od 
vrcholu (přibližnš oblast planetária) 
Kraví hory.
Areál má bohatou historii stejně, tak 
jako tradice. Jednou z nich je obliba v 
zahradničení. Záhrádky pro spoustu 
obyvatel představují místo relaxace 
a odpočinku. Jsou také významnou 
zelení s rozsáhlou diverzitou, o kterou 
by bylo škoda přijít. Výrazným nedo-
statkem je však  jejich uzavřenost, 
která vede i k jejich neoblibě u spousty 
obyvatel. 
Neoddělitelnou součástí KH je také 
park u hvězdárny, kde lidé velmi rádi 
tráví svůj volný čas. Pokud by se zpří-
stupnila zeleň zahrádek a propojila s 
parkem, vzniklo by území o  přibližně 
stejné rozloze jako má park v Lužán-
kách.

Sportovní vyžití na KH

Stezky na KH

Okolí Kraví hory je tvořeno převážně vzdělávací-
mi institucemi,které pokud známo nijak výrazně 
nevyužívají Kraví hory, což vidíme jako značný 
nedostatek.
Aktuální sportovní zázemí  nabízí velmi bohatý 
diferenciovaný program, který je rozmístěn vel-
mi decentralizovaně a brání tak ve využívání více 
sportovišť současně. Pro organizování jakýchko-
liv sportovních utkání chybí tribuny a zázemí pro 
sportovce i veřejnost.
Většina areálu je pokryta skrytými cestičkami, 
které  jsou známy jen velmi malému procentu 
obyvatel.Většina obavetel, tak dojde maximálně 
k areálu hvězdárny či plavecké bazénu a neu-
važují ani o pokračování v cestě dál. Spousta 
míst právě na těchto cestičkách však poskytuje 
panoramatické výhledy na celé Brno, ale nijak s 
nimi nepracuje.
Velkou část území Kraví hory zabírá areál li-
kusáků. Ten je pronajímám v dnešních dnech 
nejrůznějším firmám. Tento areál vytváří jednu z 
hlavních bariér na KH, jelikož je obehnán plotem 
a působí dojem neprůstopnosti.



VIZE V HORIZONTU DVOU LET

1) PROPAGACE

-Tvorba grafického manuálu a zpojení se tak do vize 

Brno 2050

-Vytvoření značky z KH

-Program pro veřejnost

2) ZAČÍT S DROBNOU PŘEMĚNOU AREÁLU

-Vytvořit přechodné zázemí- toalety, občerstvení

-Začít s postupnou transformací likusáků

-Vytvořit zázemí k postupnému budování „olympijské 

sportvoní vesnice“ 



1) PROPAGACE

Jak vyplývá z pocitové mapy  pro Brno, tak Kraví Hora je většinou 
vnímána po roztříštěných částech, nikoliv jako celek. Tento přístup 
se odráží i v systému propagace a reklamy, kdy jsou prezentovány 
jen její jednotlivé části. Tento postoj v rámci propagce navrhujeme 
změnit a prezentovat KH jako jeden areál plný možností, zábavy a 
relaxace.Z tohoto důvodu jsme vytvořili  návod v několika bodech, jak 
s Kraví horu seznámit veřejnost.

1) Vytvoření loga- branding Kraví hory
Naším cílem je prezentovak KH jako koherentní areál, proto jsme jí 
vytvořily grafiku na míru.

2) Grafický manuál pro Kraví horu
Neodělitelnou součástí by měl být průvodce/manuál, jak lze trávit 
čas na Kraví hoře, který by byl  volně dostupný po celém městě.

3) Plakáty s hesly
Výstižné plakáty v různorodém grafickém provedení upozorňující 
na atraktivnost Kraví hory.

4)  Webové stránky pro celý areál
Portál, kde je sepsáno vše o Kraví hoře. Podrobně vysvětleno jaký 
potenciál Kraví hora má, a že strávit na ní celý víkend rozhodně 
není problém.

5) Program pro veřejnost
Seznámení veřejnosti s Kraví horu pomocí bohatého programu pro 
všechny věkové kategorie.



GRAFICKÁ IDENTITA- LOGO/SYMBOL KRAVÍ HORY

Kráva jako symbol zeleně 
a současně samotného 
názvu Kraví Hory.

Kruhy jako symbol olym-
piád a sportu.

Logo symbolizuje náš záměr vy-
budovat na Kraví Hoře celoroční 
olympijskou vesnici. Tři půlkruhy 
současně odkazují na brněnské 
významné kopce, mezi kterými  by 
Kraví Hora rozhodně neměla být 
opomíjena.



PROPAGACE KRAVÍ HORY- GRAFICKÝ MANUÁL

1

2

3

5

6

7

84

1- Logo Kraví hory

2- Mapa  s celým územím Kraví hory a jejími zají-

mavými místy

3- Jeden ze sloganů vytvořených ke Kraví hoře

4- Legenda k mapě 

5- Zajímavosti o Kraví Hoře

6- Odkaz na manažera lokality

7- Odkaz na webové stránky a vizi Brno 2050

8- Aktuální program na daný měsíc



PROPAGACE KRAVÍ HORY- PLAKÁTY

BRNO JAKO KRÁVA !
Nová Kraví Hora, pojďte se podívat na své město shora. 

#brnojakokráva

Logo KH

Slogan

Text upřes-
ňující význam 
sloganu Hastag 

pro KH



PROPAGACE KRAVÍ HORY-  VARIACE MOŽNÝCH 
SLOGANŮ A GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ



PROPAGACE KRAVÍ HORY-  WEBOVÉ STRÁNKY

1 2 3 4 5 6

WEBOVÉ STRÁNKY

Cílem webových stránek je zatraktivnit Kraví horu a vytvořit, tak 

web  s ucelenými informacemi o možnostech, jak na Kraví hoře 

trávit čas. Součástí  stránek by měla být možnost si koupit Kraví 

hora-ticket, který by platil po dva dny. Zahrnoval by vstupy do 

všech atrakcí na Kraví hoře, dopravu pomocí veřejné dopravy a 

slevy do vybraných partnerských podniků a obchodů.

1- Hastag Kraví hory

2- Logo Kraví hory

3- Odkaz na vizi Brno2050 a aktuální dění na Kraví hoře

4- Odkazy a jednotlivé přesměrování v rámci stránek

5- Úvodní text ke Kraví hoře

6- Interaktivní mapa území



PROPAGACE KRAVÍ HORY- PROGRAM PRO VEŘEJNOST

Kraví hora- filmové a divadelní  letní večery

V rámci zatraktivnění  Kraví hory navrhujeme pořádat na Kraví hoře více akcí 
nejrůznějšího chrakteru pro různé věkové kategorie.

Jelikož území KH je obkopeno velkým množstív mateřských, základncíh i 
středních škol navrhujeme vytvořit sportovní den/ týden pro školy. Těm by 
byly volně přístupné sportoviště umístěné na Kraví hoře a děti/žáci/studenti 
by mezi sebou mohli vést sportovní utkání a současně reprezentovat svou 
školu. Předpokládáme, že tato akce by na Kraví horu přivedla rodiče a praro-
diče, což by vedlo k jejímu zatraktivnění skrz nejrůznější věkové kategorie.

Amfiteátr situovaný poblíž plaveckého bazénu poskytuje skvělé prostředí 
pro konání drobných divadelních her , koncertů či letních filmových večerů. 
V současné době je dobře skryt a vede k němu pouze nezpevněná stezka. 

Prostory likusáků poskytují zajímavý prostor k výstavám různorodého cha-
rakteru. Nejůznější vernisáíže by tak mohly vést k větší popularitě Kraví 
hory.

Zahrádky, hvězdárna i centum léčivých bylin jsou zdrojem velmi zajímavých 
a jedinečných  informací, které by mohly prezentovat např. v jednom z li-



1) ZAČÁTKY TRANSFORMACE

Naším cílem je vytvořit místo, kde se lidé budou setká-
vat a trávit volný čas. Filozofií celého projektu je však 
postupná  transformace využívající stávajícího zázemí, 
které  podrobujeme nenásilným drobným změnám. 
Vytváříme tak jeden ucelý celek zahrunícíí volnočasové 
aktivity všeho druhu. 

Postupnou přěměnu v horizontu dvou let jsme rozdělili 
do několika sekcí:

1)  Doprava mhd
2)  Zázemí
3)  Stezky
4)  Vyhlídky
5)  Sport 



ŘEŠENÍ LINKY MHD

Náměstí Míru

Nová zastávka

Údolní

Grohova

Úvoz

Využití autobusové linky 68 (Šumavská-Myslivna)

Linka je málo využívaná a celou trasu jezdí pouze přibližně jednou za ho-

dinu. Trasa z Myslivny na Vaňkovo náměstí by zůstala stejná, ale dále by 

pokračovala na zastávku Úvoz pro zpřístupnění více lidem z dalších spojů. 

Pak by odbočovala ulicí Grohovou západním směrem na Kraví Horu. Další 

zastávka by se shodovala s tramvajovou zastávkou linky 4 Heinrichovou. 

Pak by vedla směrem doprava na Kraví Horu a zastávka by byla na vrcholu 

u vodojemu s malou točnou. Pak zpět kolem parku Kraví Hory na zastávku 

Kraví Hora u konečné tramvaje číslo 4. Dále po původní trase až na koneč-

nou zastávku Šumavská.

Také dojde k úpravě frekvence odjezdů. Na vrchol Kraví Hory by měl odbo-

čovat minimálně jeden spoj za hodinu pro méně pohyblivé návštěvníky.

Další možností je využítí autobusů čekající na své odjezdy na Náměstí Míru.



POROVNÁNÍ STAVU SOUČASNÉHO A NAVRŽENÉHO

Nově přidaná zastávka. Na diagramu je viditelné lepší pokrytí vrcholu Kraví 

hory (poloměr kružnice  250m)

Současný stav. Vrchol Kraví hory se nachází od všech zastávek ve větší vzdá-

lenosti než 250m (poloměr kružnice 250m)



ZÁZEMÍ NA KRAVÍ HOŘE

Kraví hora se v současné době jeví jako místo 
bez jakéhokoliv zázemí. Většina arálu je uzavře-
ná a chybí zde možnost si odskočit na toalety či 
si zajít koupit teplou kávu. 
Pokud lidé zde chtějí strávit odpoledne při pik-
niku, musí si všechno dodnést a připravit před 
návštěvou Kraví hory.  
Současný stav zázemí proto pokládáme za 
nevyhovující. Z tohoto důvodu navrhujeme 
vybudovat miniálně zákáldaní zaázemí, které by 
zlepšilo podmínky současného stavu.



Výstavní prostor

Veřejné toalety

Recepce k olym-

píjské vesnice

Restaurace

ZÁZEMÍ NA KRAVÍ HOŘE

V první fázi transormace, jsme se rozhodli využít městských likusáků k 
nejnutnějším změnám. Umístili jsme do nich toalety, občerstvení, výstav-
ní/přednáškový porstor a infopoint k olympijské vesnici.

Výstavní prostor
Protor určený převážně hvězdárně k prezentaci jejich výstupů.Objekt by 
taktéž mohli využívat zahrádkáři či centrum léčivých rostlin.

Občerstvení
Malá kavárna s nabídkou drobného občerstvení, současně  nabízející 
možnost využití veřejných grill pointů či půjčení dek k posezení v parku.

Veřejné toalety
Ty doposud na Kraví hoře chybí, a tak místo nich jsou v současné době 
využívány keříky.

Recepce/Infopoint k olympíjské vesnici
Možnost zakoupení permanentky, rezervace kurtů a hřišť, poskytování 
informací o celém areálu.



PODPORA ZELENĚ

PIKNIK- MOŽNOST ZAPŮJČENÍ DEK  A DESKOVÝCH HER

PANORAMATICKÝ VÝHLED NA BRNO

OBČERSTVENÍ

MOBLIÁŘ PO CELÉM AREÁLU KH

SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ VOLNĚ DOSTUPNÉ

ZÁZEMÍ NA KRAVÍ HOŘE



ZÁZEMÍ NA KRAVÍ HOŘE

Grill pointy ve Stutgrartu. Lidé zde tráví svůj volný čas. 

Fotodokumentace vlastní.

Populární piknik-boxy v Brně. Změnily celý ráz Bjorseno-

va parku a vytváří tak skvělou atmosféru.

Kraví horu mnoho lidí využívá k odpočinku, ale místa,  kde by se dal dělat 

například piknik, posedět po procházce nad voňavou kávou, nebo poklidné 

posezení s přáteli při západu slunce a vlastním občerstvení chybí. Navrhu-

jeme využití plochy u vodárny a vytvořit zde centrum pro tyto „aktivity“. Na 

Kraví hoře chybí málo venkovních stolů s lavicemi a venkovní gril je pouze 

jeden, určitě by mělo dojít k jejich rozšíření. Uvědomujeme si, že například 

venkovní grily jsou nachýlné na vandalismus, proto bychom chtěli, aby byl 

grily byly spravovány například malý občerstvením, které bychom chtěli ne-

chat na Kraví hoře vybudovat. Mělo by se jednat o jednoduchou buňku, ve 

které by se prodávaly nápoje a něco malé k snědku a například by zde byl 

možné zakoupit, tzv.grilovací sadu (uhlí, podtácky, sirky, případně i něco na 

gril). Posezení zásadně venku kolem buňky. Bylo by na lidech jestli během 

posezení budou konzumovat vlastní nápoje a jídlo nebo si ho zakoupí právě 

v buňce. Myslíme si, že tuto možnost volby mnoho lidí vřele uvítá, jelikož ne 

každý se chce tahat přes celé město s košem plným jídla a naopak někdo 

má rád „to svoje“.



OLYMPIJSKÁ VESNICE 

Jelikož se na Kraví Hoře nachází velké 

množstí decentralizovaných menších 

sportovišŤ, navrhujeme je sjednotit a 

vytvořit tak koherentní sportovní cen-

trum, které by  bylo umocněno tím, 

že by vytvářelo sportovní olmypijskou 

vesnici.

Této idei bychom chtěli přizpůsobit i 

zázemí likusáků.



Centrum komunitních zahrádek, místo pro pořádání trhů a 

sekvání zahrádkářské komunity

Dráha pro lukostřelbu

Likusáky určené k přechodnému ubytování, edukaci a kroužkům

Likusáky určené pro sport- šerm, sály na fitness a jógu, šipky, stolní tenis, šipky...

Volejbalové kurty

Tenisové kurty

Ohrazený výběh pro psy

Hřiště pro baseball

Hřiště na softballl

Plavecký bazén

Amfiteátr

Bobová dráha

Nové zpěvněné trasy

Rozhledna



SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ KRAVÍ HORY

Na Kraví hoře se nachází mnoho sportovišť, které jsou buď to někým spra-

vovány a působí tak na většinu občanů jako soukromé, nebo naopak volně 

přístupné a zanedbané. Naším cílem je všechna tato sportoviště sjednotit, 

otevřít lidem a rozšířit spektrum sportů, které by se na Kraví hoře dali provo-

zovat. Záměr není cílený na využívání sportovišť pouze v letním období, ale 

celoročně, a to tak aby se všechna sportoviště mohla využívat s doprovodným 

programem například jako Olympijská vesnička při Olympijských hrách. Lidé 

by si zde mohli vyzkoušet různé nevšední sporty. Všechna sportoviště by měla 

být centrálně spravována. V rámci Kraví hory bychom rádi nechali vytvořit 

pingpongové stoly, badbintové kurty, venkovní lezeckou stěnu, tenisové kurty, 

beachvolejbalové kurty, hřiště na malou kopanou, nohejbal, florbal. Některá 

sportoviště by se na zimní měsíce zastřešila nafukovací halou a mohlo by tak 

být jejich využití celoroční. Dále by se některé plochy dali na zimu „zalednit“ a 

využít například k lednímu hokeji, konkrétně hřiště na florbal.

V zimních měsících bychom rádi lidem nabídli vyzkoušení i zimních sportů, které v Brně 

chybí. Například při dobrých zimních podmínkách by se baseballové hřiště dalo upravit na 

krátký běžkařský okruh, popřípadě s biatlonovou střelnicí a využívat v Olympijské vesni-

ci. Dále při ideálních sněhových podmínkách, přenosný „minivlek“, který by se umístil na 

kopec a mohl tak sloužit dětem k lyžování. Jak už jsme zmiňovali, tak všechna sportoviště 

by měla být pod jednotnou správou, která by měla sídlit v likusácích, kde by si lidé mohli 

zapůjčit (za poplatek) potřebné vybavení k provozování sportů. Uvědomujeme si, že ně-

které typy sportovišť by měly být zpoplatněny, proto navrhujeme vytvoření „permanentky“ 

na Olympijskou vesnici, která by umožňovala využívání všech sportovišť, včetně pujčování 

vybavení. Dále v rámci Olympijské vesnice, bychom rádi vytvořili různé akce, které by při-

lákaly děti, mládež a v návaznosti na to i dospělé. Například různé školní soutěže, progra-

my pro školy nebo i různé turnaje o víkendech atd. Celková myšlenka je taková, aby si lidé 

uvědomili, že Kraví hora je zde pro ně a sport na ní patří.



Plánovaná cyklostezka by vedla od ul. Veveří, kolem zahrádek a hřišť, 
kolem parku, přes Wilsonův les a napojovala by na cyklostezku kolem řeky 
Svratky. Nabízeli bychom možný začátek, nebo cíl cesty, a městu prostor 
pro navázání další cyklostezky pro spojení s cyklostezkou kolem Svitavy a 
tím propojením dvou nejvýznamnějších cyklotras. Cyklisti by na naší trase 
mohli navštívit rozhlednu ve Wilsonově lese, planetárium, nebo by si mohli 
spojit příjemnou cestu s koupáním či nějakou další sportovní aktivitou na 
Kraví hoře.
Cyklostezka přes kraví horu by byla zároveň pěší zónou (tedy kromě úse-
ku z Wilsonova lesa k bazénu),  a chtěli bychom, aby kolem parku až k ul. 
Veveří byla osvětlená, aby se po ní nebáli lidé jít v pozdní večery, nebo brzy 
z rána a zkrátit si tak cestu třeba z/do práce.

Za Wilsonovým lesem se cyklostezka napojuje na cyklostezku vedoucí kolem Svratky CYKLOSTEZKA, STEZKY, VYHLÍDKOVÉ PLOŠINY

Nově vybudovaná 

rozhedna

Vyhlídkové plošiny



VIZE V HORIZONTU 
PĚTI AŽ DESETI LET

NAVAZOVÁNÍ NA PŘEDCHOZÍCH VIZÍ

-Stálá podpora propagace a vytvoření tak značky z Kraví hory

-dokončení transformace lykusáků

-dokončení Olympíjské sportovní vesnice



TRANSFORMACE LIKUSÁKŮ

Pro většinu lidí se jedná o prázdné a vybydlené objekty, které nemají 
využití a jsou na území „nikoho“ nebo se v nich nacházejí firmy o kterých 
nikdy neslyšeli. Našim záměrem je část z nich otevřít a najít pro ně vy-
užití. Některé z nich by se daly využít jako ubytovací zařízení, které by 

mohlo být využíváno například při sportovních soutěžích. Konkrétně by se 
mělo jednat o menší komplex jednoduchého ubytování, kde by mohlo být 
fitness centrum (posilovna, sály na cvičení), ubytovací zařízení a zároveň 

správa sportovišť „Olympijské vesnice“ s čímž náleží i sociální zařízení 
(sprchy, šatny, toalety), které by mohli držitelé permanentek využívat po 

„sportování“. To je stránka sportovní, ale myslíme si, že je důležité rozvíjet 
i stránku kulturní. Proto bychom rádi v některém z likusáků viděli kulturní 
centrum pro výstavy, zájmové kroužky a například uměleckou kavárnu s 

klubovnou na stolní a deskové hry. Některé likusáky jsou nevyužívané a je-
jich rekonstrukce a výše zmiňované využití by lidi na Kraví horu dle našeho 

názoru určitě přitáhlo.

Ubytování

Kroužky

Sportovní 

zázemí

Drobné 

sporty

Přednáškové 

sály



TRANSFORMACE ZAHRÁDEK

Celosvětovým trendem posledních let je zdravý a také zelenější životní styl. Stále 

více lidí touží po tom nejen žít zdravěji, ale také si pěstovat své vlastní plodiny. Ob-

zvláště ve větších městech je tato potřeba však hůře naplnitelná z důvodů omeze-

ného prostoru a vyšších nákladů na zakoupení či pronájem vlastní zahrádky. Přesně 

tento problém překonávají v dnešní době stále oblíbenější komunitní zahrádky 

rozvíjející se ve Washingtonu v USA, Londýně a mnoha dalších západních městech. 

Česká republika je v rozšíření těchto typů sdílených zahrádek teprve na začátku.

Oblast Kraví hory je situována na kopci nedaleko centra města Brna, což z ní činí 

území přímo stvořené pro využití této příležitosti. Jen ta představa dalšího pr-

venství města Brna v pozitivní oblasti, například v počtu uživatelů komunitních 

zahrádek. No řekněte sami. Je známo, že zahrádkaření se věnuje převážně starší 

generace, ale pokud se podíváme na průzkumy, vidíme, že ono sdílení či navazo-

vání kontaktů zase láká spíše mladší generaci. Brno má nejvíce studentů na počet 

obyvatel z celé republiky. Tohoto unika by byla velká škoda nevyužít. Z tohoto počtů 

studentů by byl spíše zázrak, kdyby se několik desítek nadšenců nenašlo. Uživatelé 

mimo řad studentů by samozřejmě byli také vřele vítáni.

Na komunitní zahrádky navrhujeme přetvořit jednu ze tří ucelených částí zahrádek. 

Plocha by se skládala nejen z políček a záhonů různých forem a velikosti, ale i ze 

zázemí jako jsou šatny, toalety, sprchy a další. Kromě toho by v areálu mohla být 

plocha pro pořádání menších koncertů či nejrůznějších kulturních akcí. Území by 

bylo členité, aby si našel každý svůj útulný koutek či naopak mohl být v centru dění. 

Areál by měl svoje jasně stanovená pravidla a otevírací dobu omezenou dle ročního 

období. Zváni by byli odborníci na zahradničení s nejrůznějšími semináři v oboru 

zahradnictví. Ve stanovených dnech a časech by bylo možné vypěstované produkty 

prodávat jiným zájemcům mimo komunitu. 

Pěstovat by bylo možné nejrůznější plodiny, semínka by se prodávali v automatu v 

areálu zahrádek, sazeničky například jednou týdně prostřednictvím pojízdné pro-

dejny. Zaměření by pochopitelně bylo na rychleji rostoucí a méně náročné druhy 

plodin, aby se mohli uživatelé těšit i na vícenásobnou sklizeň v jednom roce.



MANAŽER LOKALITY

Manažera lokality Kraví hora budou tvořit osoba vybraná výběrovým řízením ze zaměst-

nanců některého z odborů magistrátu města Brna. Z přihlášených uchazečů bude spe-

ciálně stanovená několikačlenná komise na základě předem stanovených kritérii vybírat 

nejvhodnějšího uchazeče. Jedním z těch kritérií bude například minimální odpracovaná 

doba v dané veřejní oblasti 10 let. Bude stanovena měsíční hrubá mzda ve výši 10 000 ko-

run, aby měli zájemci motivaci se na pozici hlásit. Úvazek manažer lokality bude ve výši 

0,1, což odpovídá přibližně 4 hodinám práce týdně. Vzhledem k očekávané časové nároč-

nosti by neměl být problém náplň práce zvládat na své současné pozici. Pozice bude sta-

novena na dobu 5 let, což odpovídá celkovým mzdovým nákladům 804 000 korun (13 400 

Kč x 60 měsíců). Po této době bude komise hlasovat o rozhodnutí o dalším postupu na 

základě výsledků a okolností v projektu. Zvýšení počtu manažerů lokality by snížilo riziko 

selhání, neboť by se jednalo o rozložení rizika mezi více osob, avšak zaprvé by se výrazně 

zvýšily mzdové náklady, případně klesla motivace, ale zvláště by došlo ke zhoršení efek-

tivnosti komunikace, neboť každá další osoba celý proces jednání zpomaluje.

V rámci činnosti bude manažer lokality zprostředkovávat jednání mezi úřady, zajišťovat 

komunikaci mezi vlastníky pozemků a úřady, reprezentovat projekt Kraví hory navenek. 

Dále bude podávat pravidelné reporty o průběhu projektu. Informace z reportů budou 

prostřednictvím městských webů předávány veřejnosti. Manažer se bude zúčastňovat 

veřejných diskusí a workshopů, bude se podílet na tvorbě článků do novin apod. Dále se 

bude v problematice vzdělávat a sledovat současné trendy, aby mohl poznatky aplikovat 

do své činnosti.



SHRNUTÍ

Území Kraví hory se nachází v blízkosti centra města Brna. V současné době je převážně zná-

mé díky hvězdárně, rozlehlému parku a novému plaveckému bazénu. Tyto místa vymezují, co 

Kraví hora znamená pro většinu obyvatel. Z celého území Kraví hory většina lidí, tak vnímá při-

bližně pouze jeho jednu čtvrtinu. Cílem naší práce je tak vytvořit z Kraví hory místo, které bude 

vnímáno jako ucelené a atraktivní všemi směry.

Na tuto myšlenku navazuje i filozofie celého projektu, kdy zachováváme většinu míst a snaží-

me se je pouze rozvíjet. Naše práce vychází z podrobných analýz, v kterých se zabýváme as-

pekty, jako je programové zázemí, vzdálenosti či historie na Kraví hoře.  Na tyto výstupy jsme 

citlivě navázaly i v našem projektu, kdy vytváříme sportovní olympijskou vesnici. Právě vznik 

sportovního areálu vychází z myšlenky, že Kraví hora již v dnešních dnech poskytuje rozlehlé, 

avšak decentralizované, sportovní zázemí, . Ideji této vesnice jsme podřídili i prostor likusáků, 

do kterých jsme umístili různorodý program jako kroužky, drobné sporty, přechodné bydlení a 

sportovní zázemí.

Rekreace a sportovní vyžití doplňujeme i různorodým edukačním a kulturním programem, 

který se bude konat např. v opraveném amfiteátru či jednom z likusáků. Celý areál v součas-

né době obklopuje převážně zeleň zahrádek. Ty zachováváme jen je více otvíráme. Vytváříme 

mezi nimi volně průchozí stezky a rušíme tak bariéry ve volném pohybu po Kraví hoře. Některé 

z nich transformujeme v komunitní zahrady.

Abychom zajistili změnu ve vnímáni Kraví hory vytvořili jsme grafické zpracování její propaga-

ce. Ta má zajistit, aby ji lidé ji vnímali jako jeden areál plný volnočasového vyžití.



BRNO JAKO KRÁVA !
Nová Kraví Hora, pojďte se podívat na své město shora. 

#brnojakokráva

Nová zastávka mha/new bus stop

Stezky pro cyklisty a vyhlídky/ New pedestian ways 

with panoramtic views

Zeleň na KH/ Greenery Grafická identita/ graphic identity

Různorodý prgram na KH/ Variable programme



CONCLUSION

 Kraví hora is located near the city centre of Brno. If we speak about 

this area we mainly mean one of three knowns parts which are the  

observatory, beautiful park and modern swimming poll. Kravi hora is 

in the end quite unknown.

 The goal of this project is to change Kraví hora in a simple way. We 

use local advantages and strengthening them, which should help Kra-

ví hora gain the popularity.

In the beginning we have made proper analysis which had helped us 

design sport´s area situated in the centre of Kraví hora. In these days 

Kraví hora is know for its sport background facilities which we have 

developed and placed them in one place. In the end we have crated 

centre with huge sport potential in different was. Old houses (likusa-

ky) are transformed to the hostels, facilities and sport gyms. Few of 

surrounding gardens are developer to the community garden cent-

re. The hidden pedestrians ways we have transformed into the open 

ones.

Another inevitable part of our project is marketing connected to Kraví 

hora, which should help in propaganda in one coherent way.


