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 t
Volejbalové kurty

Tenisové kurty
Rozhledna
Ohrazený výběh pro psy
Hřiště pro baseball
Hřiště na softballl
Plavecký bazén
Nové zpěvněné trasy
Amfiteátr
Bobová dráha
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vesnice jsme podřídili i prostor likusáků, do kterých jsme umístili různorodý

Kraví hora

program jako kroužky, drobné sporty, přechodné bydlení a sportovní záze-

Podnázev vaší práce eng

mí.
Území Kraví hory se nachází v blízkosti centra města Brna. V současné době
je převážně známé 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 přibližně pouze jeho jednu
čtvrtinu. Cílem naší práce je tak vytvořit z Kraví hory místo, které bude vnímáno jako ucelené a atraktivní všemi směry.

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 současné 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.

Na tuto myšlenku navazuje i filozofie celého projektu, kdy zachováváme
většinu míst a snažíme se je pouze rozvíjet. Naše práce vychází z podrobných analýz, v kterých se zabýváme aspekty, jako je programové zázemí,
vzdálenosti či historie na Kraví hoře. Na tyto výstupy jsme citlivě navázaly i

Abychom zajistili změnu ve vnímáni Kraví hory vytvořili jsme grafické zpracování její propagace. Ta má zajistit, aby ji lidé ji vnímali jako jeden areál plný

Aliquam vulputate velit vitae urna dictum, ac dapibus
massa finibus. Fusce ac scelerisque mauris, nec semper
eros. Phasellus ornare turpis leo, eget molestie eros malesuada quis. Fusce eget vehicula nisi, non feugiat risus.
Cras commodo suscipit nunc, quis faucibus quam vehicula et. Cras tempor lorem sed tortor tempus egestas.
Nam rutrum laoreet tincidunt.
Aenean eleifend imperdiet auctor. Mauris pulvinar ornare justo, id maximus tortor eleifend in. Nam tristique

interdum felis vitae lacinia. Donec eleifend auctor facilisis. Etiam et ultrices felis, eu varius arcu. Aenean ex
purus, tincidunt eu lacus sed, imperdiet scelerisque
felis. Vivamus et quam ut nisl convallis dapibus in a ve-

volnočasového vyžití.

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

lit. Duis eu risus in turpis sollicitudin ultricies. Nunc et
finibus turpis. Vestibulum mollis nunc leo, et tristique
odio semper a. Quisque vel pellentesque nisl.
Nullam pretium vel mi eget commodo. Morbi sed diam
sem. In vitae dui pharetra, porta velit in, molestie odio.
Nullam commodo posuere mauris, id commodo diam
finibus in. Sed lacinia condimentum nulla. Quisque ultrices ullamcorper tortor cursus fermentum. Proin at
est egestas, malesuada felis eget, aliquet enim. Nam sit
amet ullamcorper ipsum, quis faucibus risus. Aliquam
nec odio finibus, tincidunt lacus sit amet, mattis nisi.
Donec pellentesque lectus id lorem aliquet, eleifend
congue nisi aliquet.
Nullam faucibus et lacus id feugiat. Donec magna massa, tempor quis quam eget, gravida malesuada lectus.
Nulla id ullamcorper magna cras amet.

Aktuální situace na KH-fotodokumentace vlastní
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Občerstvení a obchody na KH

Sportovní zázemí na KH a okolí

Vzdělávací instituce na KH a okolí

Pocitová mapa KH

Parky v Brně
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Sportovní zázemí KH
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Vzdálenosti od zastávek MHD

Kraví hora je území situované v blízkosti centra města. Ze strany od ulice Úvoz vede poměrně strmý svah, který brání v snadné pěší dostupnosti. Okolí 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 nedostatkem 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 zpřístupnila zeleň
zahrádek a propojila s parkem, vzniklo by území o přibližně
stejné rozloze jako má park v Lužánkách.
Okolí Kraví hory je tvořeno převážně vzdělávacími 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 velmi decentralizovaně a brání tak
ve využívání více sportovišť současně. Pro organizování jakýchkoliv 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
neuvažují 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 likusáků. 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.
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