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Kraví hora rozhodně není nejdůležitějším ani nejzajímavějším místem na
území města Brna. Nikdy tudy nekráčely dějiny, nenajdete zde architektonické skvosty světového významu a nesídlí tady novodobé, výjimečné instituce.
Svým způsobem se jedná o obyčejný, snad trochu zapomenutý park poblíž
centra moravské metropole.
Skutečně obyčejný? Možná ani ne.
Vždyť na Kraví hoře objevíte plavecký stadion i stálou výstavu léčivých
rostlin. Hvězdárnu s velkým planetáriem, stopy středověkého vodovodu,
protiletecké kryty z dob druhé světové války, nejstarší horniny na území
České republiky. Zajímavou květenu, dávno zapomenuté plány na stavbu
obřího univerzitního kampusu, basketbalové hřiště, otisky rozsáhlých cihelen, „provizorní“ baráky německých okupačních jednotek, dávné hospůdky,
pozůstatky třicetileté války, nejmodernější informační dálnice… a řadu dalších a dalších zajímavostí.
Kraví hora totiž není obyčejná. Je to fenomén.
Jiří Dušek
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Pokud přistoupíme na to, že úpatí Kraví hory obtáčí ulice Údolní (od křižovatky s Úvozem k náměstí Míru), náměstí Míru, ulice Březinova (s areálem
Kaunicových kolejí), Mučednická (ke křižovatce s Táborem a tam ležícím
hraničním kamenem), Veveří (směrem k městu) a po Úvozu k již zmiňované
křižovatce s Údolní, zasahuje celá oblast hned do dvou katastrálních území
moderního města Brna: Veveří a Žabovřesky.
Ve středověku však pozemky Kraví hory ležely na území „Křížová“, jehož
základ vytvořila už v první polovině 13. století tzv. křižovnická komenda
kláštera johanitů v dolní části Pekařské ulice (tj. klášter rytířského řádu johanitů). V letech 1966 až 1969 bylo staré území „Křížové“ – jež se však do té
doby značně rozrostlo – rozděleno mezi dvě starší katastrální území, Staré
Brno a Pisárky, a pro zbytek byla nově vytvořena katastrální území Stránice
a Veveří. Kraví hora však zasáhla i do Žabovřesk a těsně přiléhá také k „novým“ Stránicím, na nichž se rozkládá převážná část Masarykovy čtvrti.
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Geologická minulost Kraví hory
Mgr. Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Pokud bychom se chtěli vydat do doby, kdy vznikla Kraví hora, museli bychom se připravit na cestu do opravdu velmi vzdálené minulosti. Do doby,
kdy neexistovaly žádné městské části, žádné státní hranice a kdy se dokonce
po zemi neproháněli ani žádní živočichové. Horniny, které z převážné části
tvoří současnou Kraví horu, jsou totiž staré zhruba šest set milionů roků.
V útrobách Kraví hory a některých dalších kopců na území Brna se tedy
skrývají jedny z nejstarších hornin na území celé České republiky!
Začněme ale po pořádku. Kraví hora vznikla v tak vzdálené minulosti, že
bychom tehdy nerozeznali ani tvary současných kontinentů. Kontinenty jsou
totiž součástí velkých litosférických desek, které putují po plastickém plášti
naší planety jako jakési gigantické kry.
Pohyb je to sice velmi pomalý, nanejvýš několik centimetrů za rok, když ale
uvažujeme s perspektivou desítek či stovek milionů roků, mění se rozložení
kontinentů velmi nápadně. Pevninské bloky prakticky bez ustání putují po
celém zemském povrchu, ale také zanikají nebo se rodí zcela nové.
Jak tedy vypadalo rozložení kontinentů před více než půl miliardou roků, kdy
vznikal „základ“ Kraví hory? Nejrozsáhlejším kontinentem konce starohor
byla tzv. Gondwana, která se rozkládala na jižní polokouli naší planety a
zahrnovala v sobě zárodky současné Afriky, Jižní Ameriky, Indie, Austrálie,
Antarktidy a jižní Evropy.
Většina území současného Brna se před asi šesti sty miliony roky nacházela
u severního okraje zmíněné Gondwany a vytvářela jakýsi mikrokontinent,
pro který známý brněnský geolog Karel Zapletal zavedl roku 1931 název
„brunie“. V současné geologické literatuře se však o této geologické jednotce
hovoří spíše jako o brunovistuliku. Ano, Brno i s Kraví horou se před více
než půl miliardou roků nacházelo pod rovníkem, někde na jižní polokouli
naší planety.
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Brunovistulikum je dnes z větší části překryto mladšími horninami a na povrch vystupuje jen jeho významná součást – tzv. brněnský masiv. Současné
názory geologů vypovídají o tom, že brunovistulikum je pozůstatkem pásu
kdysi aktivních sopek, jaké můžeme v současnosti sledovat kolem Pacifiku
v oblasti And, Aleut, Kamčatky, Japonska a Mariánských ostrovů, kde se
jednotlivé litosférické desky zasouvají jedna pod druhou.
Sopky, které před půl miliardou v brunovistuliku vznikaly, už ale dávno odstranilo množství pozdějších geologických událostí. Přesto můžeme v Brně
najít pozůstatky vůbec nejstarších vulkanických hornin, jaké byly na území
České republiky objeveny. Jejich stáří se odhaduje až na 725 milionů roků!
Dokonce i Kraví hora, na níž stojí Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, je tvořena horninami, které vznikaly při výlevech láv na
mořském dně, jaké lze v současnosti pozorovat například uprostřed Atlantského oceánu. Jedná se především o tzv. diabasy (zastaralý název pro čediče
ze starších prvohor) s šedozelenou nebo černošedou barvou.
Jistě, k těmto prastarým horninám bychom se mohli prokopat ze sklepů
Hvězdárny, to ale není vůbec zapotřebí. Na rohu ulice Grohova a Úvozu, si
zmíněné horniny můžete snadno prohlédnout na skalním výběžku, který zde
zůstal po stavbě obytných domů. Kromě velmi silně přeměněných diabasů,
lze zde pozorovat až 60 centimetrů široké pruhy načervenalých hornin. Jde
o světlé žilné horniny – tzv. aplity, které vznikly průnikem taveniny do puklin v okolních horninách.
Z podobných hornin jako Kraví hora jsou i další nápadné výběžky přímo
v centru Brna. Dnes se na nich majestátně tyčí například katedrála Sv. Petra a
Pavla nebo hradní pevnost Špilberk. Slušelo by se přiznat, že pohled na
dnešní podobu velmi starých brněnských hornin rozhodně není žádným
zvláštním estetickým zážitkem, protože jejich původní minerály a stavba je
už prakticky nečitelná.
Zároveň bychom ale měli mít na paměti, že jde o horniny, které byly při
dramatických procesech vrásnění mnohokrát nemilosrdně přeměňovány a
deformovány, takže zdaleka nepřipomínají svůj původní vzhled.
Vraťme se však k našemu brněnskému mikrokontinentu – brunovistuliku.
Ten ještě čekala dlouhá cesta a složitý vývoj, než se dostal do své dnešní
pozice a nabyl svůj současný vzhled. Podle mnohých názorů se u severního
okraje rozsáhlé Gondwany nacházela celá řada mikrokontinentů (tzv. teránů),
které geologové označují jako avalonské. Brunovistulikum přitom představovalo jakési pokračování avalonských teránů na jihovýchod.
Že si něco takového nedokážete představit? Naštěstí si opět můžeme pomoci
obdobou takové situace v současnosti. Geografické podmínky severního
okraje Gondwany se totiž podobaly oblasti dnešní Indonésie. Střídaly se zde
aktivní ostrovní sopky s mořskými pánvemi.
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Na počátku ordoviku, asi před 500 miliony roky, se „brněnský mikrokontinent“ oddělil od severního okraje Gondwany a spolu s avalonskými terány se
začal pohybovat směrem k severu. Je však třeba zdůraznit, že v této rekonstrukci velmi zrychlujeme běh času a že putování brněnského mikrokontinentu do dnešní pozice probíhalo desítky milionů roků.
Před asi 415 miliony roky se brněnský mikrokontinent přiblížil ke kontinentu
zvaném Baltika, který v současnosti tvoří podklad současné Skandinávie a
volžsko-uralské oblasti. Mezi Baltikou a brněnským mikrokontinentem se ale
nacházel Tornquistův oceán, který se při přibližování avalonských teránů
neustále zužoval, zasouval se do pláště, až nakonec zcela zmizel. I pro tuto
situaci můžeme najít podobný příklad v současnosti: jde o Japonské moře
sevřené mezi východní částí euroasijské desky a ostrovním obloukem Japonska plným aktivních vulkánů, pod který se zasouvá filipínská kontinentální
deska.
Tím však tlačenice malých kontinentů neskončila. Brunovistulický kontinent
se po začlenění k Baltice stal asi před 360 miliony lety (před koncem geologického útvaru označovaného jako devon), jakýmsi nárazníkovým pásmem
pro sblížení dalších malých mikrokontinentů. Tentokrát to byl lugický a moldanubický terán, pod které brněnský mikrokontinent zajížděl. Vzhledem
k tomu, že zmíněné lugické a moldanubické zbytky teránů tvoří jádro současného Českého masivu, můžeme tedy období devonu považovat za první
sjednocení Čech a Moravy.
Na současné podobě Kraví hory, Petrova, Špilberku, Palackého vrchu, Červeného a Žlutého kopce se zásadní měrou podílely také mnohem mladší geologické procesy. Na utvoření podoby brněnských kopců totiž měly vliv především pohyby spojené s velkým vrásněním Alp a Karpat, kdy před zhruba
20 miliony lety, došlo k vytvoření rozsáhlé brněnské kotliny. Ta byla později
zaplavena mořem, na jehož dně vznikla mocná vrstva usazenin. Po ústupu
moře však byla převážná část těchto sedimentů opět vyklizena erozí a vodními toky.
Pro poslední geologickou éru – čtvrtohory – je charakteristický opakovaný
nástup ledových dob, během kterých velkou část zemského povrchu pokrývaly mocné ledovcové masy. I když samotné ledovce až do brněnské kotliny
nikdy nepronikly, přesto bylo Brno několikrát po sobě vystaveno přímým
účinkům chladného počasí. Ledovcové masy se totiž vyskytovaly nedaleko
odsud – na severní Moravě.
V těchto suchých a chladných období navály západní větry na závětrnou
(východní) stranu Kraví hory až několik desítek metrů mocné závěje usazeniny (tzv. spraše). Během mladších čtvrtohor, v posledních stovkách tisíců
let, modelovaly brněnskou krajinu také říční proudy Svratky, Svitavy a Ponávky. Někde se řeky zařezávaly do krajiny a vyhlubovaly tak údolí, jinde
naplavovaly štěrky a písky a zarovnávaly jejich dna. Od té doby už se reliéf
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současné Kraví hory nijak neměnil – dokud nepřišel člověk a nezačal podobu
tohoto vrcholu uzpůsobovat vlastním potřebám.

Použité prameny:
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia, Praha
2002
J. Kalvoda, Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě, Geologický výzkum Moravy a Slezska v roce 1994, MU a ČGÚ Brno 1995, 2,
s. 48-50, Brno 1995
P. Hanžl, R. Melichar, The Brno Massif: a Section through the Active Continental Margin or Composed Terrane?, Moravské zemské muzeum, 23, s.
33-58, Brno 1997
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Nejstarší osídlení Kraví hory a okolí
Mgr. Zuzana Baarová, Muzeum města Brna

Je zřejmé, že rozhodující vliv na osídlení v prostoru dnešního Brna měl příhodný ráz krajiny. Brno totiž leží na rozhraní kopcovitého a nížinného reliéfu, Český masiv zde přechází do rovin Dyjsko-svrateckého úvalu, ze tří
stran je tedy chráněné členitými návršími, ale zároveň otevřené do jihomoravské roviny. Vyvýšeniny se sráznými svahy na severu až severovýchodě
města přirozeně chránily osídlení v nížině a zároveň poskytovaly výhodné
obranné postavení. K jihu se brněnská kotlina otevírá a neztrácí tak kontakt
se světem, naopak se stává důležitou křižovatkou místních i dálkových komunikací.
Kopcovitý terén na okraji brněnské kotliny, jehož součástí je i Kraví hora,
přitahoval svou členitostí a výhodnou polohou s výhledem do údolí Svratky
především lovecko-sběračské skupiny starší doby kamenné (tzv. paleolitu).
Mezi lokality s nejstarším osídlením na Brněnsku byla Kraví hora počítána
již od konce 19. století. V roce 1887 byly totiž v cihelně svatého Tomáše na
východním svahu Kraví hory nalezeny kosti dávných zvířat a údajně i stopy
lidské činnosti připisované původně paleolitickým obyvatelům.
Potenciál tohoto návrší však pochopíme až tehdy, prohlédneme-li si celý
region očima tehdejších lovců – s vědomím jejich loveckých strategií. Ve
starší době kamenné lidé často budovali tábořiště na návrších lemujících
rozhraní nížiny a vrchoviny. Tato místa umožňovala kontrolu nad úvaly či
údolními nivami, kudy často migrovala stáda divoké zvěře. To byl případ
svahů a úpatí Červeného i Žlutého kopce svírající ze dvou stran koryto řeky
Svratky. Z cihelny na Červeném kopci dokonce pochází nejstarší kamenný
nástroj na Moravě, starý více jak 700 tisíc let.
Přibližně tři a půl kilometru od Červeného kopce proti proudu řeky je Svratka sevřena strmými svahy do velmi úzkého údolí, které komplikovalo postup
divoké zvěře a představovalo tak ideální strategickou polohu. Přímo nad
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tímto zúžením, na pravém břehu řeky, byly objeveny kamenné nástroje staré
přibližně 30 tisíc let. Ojedinělé nálezy štípané industrie byly získány i na
protějším návrší, v prostoru Wilsonova lesa a při úpatí Kraví hory (náměstí
Míru). Jejich přesné stáří sice neznáme, ale podporují myšlenku loveckých
stanic kontrolujících z obou stran zúžené říční koryto.
Kolem roku šest tisíc před naším letopočtem začala nová epocha našich pravěkých dějin, označovaná jako neolit (mladší doba kamenná), ve které lovecko-sběračské hospodářství postupně nahrazovala zemědělskodobytkářská ekonomika. Skupinky zemědělců, postupně obsazující úrodné
části Moravy, se nevyhnuly ani brněnské kotlině. Jejich sídliště nacházíme
nejen v nížinách, ale i ve vyšších polohách a na izolovaných vyvýšeninách.
Patrně ze strategických a obranných důvodů dochází také k osídlení Kraví
hory a okolí. Kolem poloviny 5. tisíciletí před naším letopočtem zde na několika místech pobývali lidé, kteří vyráběli malovanou keramiku – podle ní
jsou jejich výrobky souborně označovány jako kultura s moravskou malovanou keramikou. Jejich stopy byly objeveny na náměstí Míru a v Havlíčkově
ulici – v podobě několika zlomků malované keramiky a jednoho sídlištního
objektu. V mírné sníženině mezi Kraví horou a Žlutým kopcem se tedy nacházela minimálně jedna osada neolitických zemědělců, chráněná ze západu
prudkým srázem spadajícím k řece Svratce. Přibližně v téže době vzniklo
další sídliště níže po svahu na úpatí Wilsonova lesa, na dnešní Šmejkalově
ulici. Z něj se ale dodnes dochovalo pouze několik keramických zlomků.
Z následujících pravěkých období nemáme z Kraví hory ani Žlutého kopce
doloženy žádné nálezy, ale řada archeologických lokalit je roztroušena na
jejich úpatí. V roce 1887 byla na vojenském cvičišti při ulici Veveří nalezena
pravěká kamenná sekera a o dva roky později v přímo na ulici Veveří dokonce hrob z pozdní doby kamenné. V hrobové jámě byli pohřbeni muž a žena
ve skrčené poloze otočeni obličeji proti sobě. U sebe měli kromě kostěných a
pazourkových nástrojů i dva měděné předměty, sekeromlat a parohové spinadlo. Patřili ke společnosti lidí, kteří žili ve střední Evropě ve druhé polovině třetího tisíciletí před naším letopočtem a které označujeme jako kultura se
šňůrovou keramikou. Hrob z ulice Veveří je jedním z mála nálezů této kultury na území města Brna.
Od počátku doby bronzové, tj. od druhého tisíciletí před naším letopočtem,
se osídlení Brněnska postupně zintenzivňuje; v současné době je známo na
osm desítek lokalit datovaných do doby bronzové. Při severním úpatí Kraví
hory, na konci Veveří ulice a na začátku Minské třídy, byly ještě před druhou
světovou válkou objeveny sídlištní jámy z pozdní doby bronzové a ze starší
doby železné. Zdá se, že jde o jedno jediné sídliště existující v delším časovém intervalu. V brněnské kotlině v té době můžeme počítat přibližně se
sedmi až devíti sídelními areály, které se nacházely v blízkosti vodních zdrojů, zpravidla v povodí menších vodních toků. Odhady hustoty osídlení tohoto
regionu v mladší a pozdní době bronzové, tj. cca v 13. až 9. století před na-
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ším letopočtem se pohybují v rozmezí od 3,6 do 9,4 obyvatel na kilometr
čtvereční, tedy průměrně 6,5 obyvatel na kilometr čtvereční.
Četné archeologické nálezy poskytly i brněnské příměstské cihelny situované
na úpatí Kraví hory a Žlutého kopce. Ve Fischerově cihelně na Úvoze byl
náhodně objeven slovanský hrob z období Velké Moravy, přibližně z devátého století. Mnoho zpráv se o tomto nálezu nedochovalo, z kusých zmínek ale
víme, že kromě keramických milodarů měl u sebe pohřbený jedinec ještě
kostru psa a koně.
Směrem k jihu klesá vyvýšenina Kraví hory a Žlutého kopce do ploché nížiny na svrateckém levobřeží. Zde se na počátku doby bronzové usadili nositelé tzv. únětické kultury. V roce 1936 bylo v ulici Křížkovského porušeno
pohřebiště této kultury čítající minimálně 15 hrobů se skrčenými kostrami a
keramickými milodary. Nedaleko od pohřebiště, na Výstavní ulici, byly později objeveny pozůstatky osady ze stejného období. Ojedinělý nález laténského kostrového hrobu s typickým náramkem a nánožníkem v ulici Hlinky
nasvědčuje, že příhodný prostor ve stínu svahů Žlutého kopce osídlili před
koncem starého letopočtu i Keltové. A nedaleko odsud, v místech předpokládaného brodu přes řeku Svratku pod Červeným kopcem, se o tisíc let později
začalo krystalizovat nejstarší brněnské centrum předcházející vzniku středověkého Brna. Ale to už je jiný příběh.
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K nejstarším písemným pramenům
Mgr. Milena Flodrová

Kraví hora byla původně skalnatá a více méně holá, pokrytá pouze nízkým a
řídkým travnatým porostem. Návrší sloužilo jako pastvina, na jejímž okraji
vyvěral silný pramen vody. Lze proto předpokládat, že se právě odtud odvozuje i sám název „Kraví hora“ (německy Kuhberg).
Již od 14. století se ale na některých svazích Kraví hory začaly postupně
objevovat výnosnější vinice. V písemných pramenech té doby lze najít viničnou trať s názvem „Zimpffen“, jejíž označení se až nápadně blíží staršímu
německému výrazu „der Zimpf“, v překladu „sklenka“. Ať už sklenka pálenky nebo vína. Definitivní závěr však musí vyřknout jazykovědci.
Jisté je, že se alternativa „Cimpl“ začala později používat pro označení již
zmíněného vydatného pramene pitné vody na okraji kravihorské pastviny a
že toto označení místa na křižovatce dnešních ulic Grohova-Údolní existuje
dodnes. Také různé varianty, jako např. „lange Achtel bei der Czimpelquelle“, či v latinské podobě „in fonte Czimpl“, toto pojmenování plně respektují
a zachovávají. Dokonce lze nalézt i přesnější určení polohy celé lokality ve
výrazu „in Czympfl auf dem Berge hinter der Schwabengasse“, přičemž je
známo, že Švábka (tedy ona Schwabengasse) představuje staré jméno dnešní
Údolní.
V Pamětní knize města Brna, uložené v Archivu města Brna jako rukopis
číslo 39, je zatím vůbec nejstarší písemná podoba názvu Kraví hory, řečeno
přesněji, názvu „Kuhberg“. Pochází z 20. prosince 1346 „…et Haiden pistor
cum vinea sua in Chueberck sita…“, v překladu „…a Haiden pekař se svou
vinicí v Kuhbergu – alias na Kraví hoře“. Jiný rukopis, tentokrát Berní kniha
města Brna uvádí zápis z roku 1348 „Item Heimannus habet vineam in Chue
berck…“, tj. „…Dále Heimann má vinici v Kuhberku – alias na Kraví hoře“.
Oba výrazy – Cimpl i Kraví hora – mají proto už více než sedmisetletou tradici.

15
S vyobrazením Kraví hory je to už poněkud horší. To nejstarší – byť velmi
schematické – lze nalézt na vůbec nejstarší vedutě města Brna z roku 1593
od Jana Willenberga, která doprovází text knihy Bartoloměje Paprockého
z Hlohol „Zrcadlo slavného markrabství moravského“ vydané v Olomouci.
Jeden z poněkud „ježatých“ pahorků na obzoru dřevorytu v pozadí města
zcela jistě Kraví horu zachycuje. Obdobné je to také na vedutě Georga Houfnagela z roku 1617 – až na onu „ježatost“.
První plošnější i přehlednější pohled na návrší Kraví hory zachytil až v roce
1645 rozměrný obraz H. B. Bayera a H. J. Zeisera „Obléhání Brna Švédy“.
Dokumentuje bojové akce Švédů i obránců Brna a dokládá, že Kraví hora
byla tehdy místem, kde stály tzv. šance, tedy zábrany proti útokům švédské
jízdy. Ale není divu, vždyť z Kraví hory byl a dodnes je vynikající výhled na
město Brno i jeho blízké okolí.

Použité prameny:
Miroslav Flor (ed.), Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379), Brno
2005, č. 1146, Archiv města Brna, rkp. 39, fol. 213v
Karel Kuča, Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Praha-Brno 2000
Bedřich Mendl (ed.), Knihy počtů města Brna z let 1343-1365, Brno 1935
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Kraví hora v čase
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku – úlomky kostí a nejrůznějších
nástrojů dokazují, že sídlil nejen na úpatí Kraví hory, ale zřejmě i přímo na
jejím vrcholu. V oblasti Kraví hory se podařilo náhodně objevit kosterní
pozůstatky, pěstní klín, pazourky i jámy s uhlíky a střepy malovaných nádob.
I když jsou ranné dějiny Brna stále značně nedokonalé a plné neustále odhalovaných omylů, je zřejmé, že se ve středověku na území Žlutého kopce a
Kraví hory nacházely pastviny, zelinářské zahrady a na slunných jižních
svazích směrem k Pisárkám i vinice. Je však nezbytné přiznat, že zdejší víno
nemělo valnou kvalitu, takže se do města nadále dovážela vína italská, německá, uherská a rakouská. První statut a přísné vinohradnické normy vydal
až markrabě Jošt (1354–1411), později však nařízení poněkud zmírnil.
Největšími hospodáři tehdy byly starobrněnské kláštery, hlavní dozor nad
vinohrady pak vykonával tzv. bergmistr, jenž dbal o řádné obdělávání pozemků a také přiváděl provinilce před horenské právo. Podle něho se v Brně
soudilo na svatého Jiří a svatého Vavřince.
Vinice na Kraví hoře se těšily u našich předků velké úctě. Dělníci pracující
na vinohradech se museli vystříhat klení i nadávek, jinak byli pokutováni,
kdo se násilně obořil na druhého, propadal i hrdlem. V noci se nesmělo do
vinohradu vstupovat pod pokutou pěti grošů; kdo byl dopaden při krádeži
hroznů, přišel o hlavu. A kolik vlastně víno stálo? Roku 1350 bylo při příchodu markrabětě Jana Jindřicha do Brna spotřebováno osm sudů domácího
vína za celkem 20 hřiven (1280 grošů) a sud rakouského vína za sedm hřiven. V přepočtu tedy litr domácího vína vyšel asi na 5 haléřů; za dva haléře
jste koupili libru masa, za 1 haléř čtyři vejce, celý zajíc stál groš a půl metru
polského sukna groše tři.
Zvětšující se město samozřejmě trápila celá řada problémů, mezi které patřil
i nedostatek pitné vody. První vodovod přinášející vodu z řeky Svratky přes
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Puhlík (dnešní Denisovy sady) do kašen na Horním a Dolním trhu (Zelném
trhu a náměstí Svobody) vznikl již v roce 1416. Kvalita zdejší vody však
nebyla vyhovující, proto si městská rada 3. ledna 1520 vyžádala od krále
Ludvíka Jagellonského povolení zřídit nový vodovod s pitnou vodou. Za jeho
základ posloužil pramen Městského potoka, zvaného též Žabí potok (tzv.
Grottenbach), jenž pramenil na úpatí Kraví hory.
Ostatně, jako zdroj užitkové vody, avšak silně znečištěn splašky z okolních
domů, sloužil již od 12. století – koryto Žabího potoka vedlo budoucí ulicí
Údolní, v oblasti dnešní České směřovalo do hradebního příkopu. Dříve se
soudilo, že dál pokračoval do opevněného města, po Veselé, přes náměstí
Svobody a Kobližnou u Měnínské brány směřoval do Ponávky. Archeologický průzkum v posledních několika letech však tuto představu téměř definitivně zavrhl.
Na druhou stranu je ale jisté, že i když nebyl Žabí potok nijak vydatný,
vznikly na něm ve 14. století lázně – tyto „koupelny“ se skládaly z kádí pro
jednu až dvě osoby. A co je ještě důležitější, právě jeho koryto formovalo
podobu zástavby této části Brna. Domy podél něj se sice v průběhu století
měnily, avšak základní situace zůstala zachována. I když potok dávno neexistuje.
Vodovod z Kraví hory měl jednu důležitou přednost: prameniště bylo vysoko
nad městem, takže voda mohla být samospádem snadno přivedena až do jeho
centra. Poblíž ústí nynější křižovatky Grohovy ulice a ulice Údolní (tomuto
místu se říkalo Cimpl či Zimpel) se čistá voda jímala hned třemi štolami, od
kterých vedlo dřevěné potrubí Údolní ulicí, přes Brněnskou bránu (Šilingrovo náměstí) do kašny na Dominikánském náměstí.
Pitná voda tekla nejdříve dřevěnými rourami, které byly koncem 17. století
částečně nahrazeny páleným potrubím. Vodovod byl však často zanedbáván,
za třicetileté války jej ustupující Švédové silně poničili a definitivně zanikl
zřízením svrateckého vodovodu po roce 1853.
Strategický význam Kraví hory, jenž poskytovala skvělý výhled na pevnost
Špilberk, Petrov a vlastně celé město obehnané hradbami, se poprvé v plné
míře projevil za třicetileté války, během které bylo Brno roku 1643 a 1645
dlouhodobě obléháno švédskými vojsky. Na Kraví hoře tehdy vznikly šance
(opevnění v podobě hliněného valu) znemožňující útoky protivníkovy jízdy a
dokonce i jedna z tzv. redut – čtvercová pevnůstka s valem a příkopem, sloužící jako dělostřelecké nebo pěchotní postavení.
Jak známo, Brno se jako jediné moravské město Švédům ubránilo, dokonce
umožnilo získat čas na dostatečné opevnění Vídně. Odměnou mu za to byla
celá řada privilegií a moravská metropole se od té doby stala nedobytnou
pevností. Část mrtvých dost možná dodnes spočívá v podzemí Kraví hory –
pobyt švédských totiž výjimečně připomene nález části výzbroje.
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Zatímco vinohrady na svazích Kraví hory za třicetileté války pozvolna zpustly a zdejší povlovné svahy se začaly využít pro běžnou zemědělskou produkci,, prudce vzrostl vojenský význam celé oblasti. Kolem roku 1770 vznikly
mezi dnešním náměstím Míru a koupalištěm další vojenské objekty: skladiště
střelného prachu (prachárny), baráky pro vojenskou posádku a strážnice. Ty
svým účelům sloužily ještě ve druhé polovině 19. století, sama strážnice byla
zbořena dokonce až při stavbě sauny a restaurace (dnešní V-klub). Od šedesátých let 18. století vedla ve směru dnešní Údolní pěšina směrem do Žabovřesk, která byla později pro vojenské účely přeměna v regulérní cestu.
Pokrok a růst města se ale nezastavil. Příchod nových a nových dělníků do
průmyslových továren dal v polovině 19. století za vznik plánu na rozšíření
vnitřního města na tzv. fortifikačních pozemcích, který schválil císař Ferdinand V. 5. srpna 1847. Město se tak „otevřelo“ a začalo se rozrůstat za původní hradby. Prozatímní řád pro královské hlavní město Brno – vydaný
šestého července 1850 – k němu připojil spolu s jinými předměstími i Kraví
horu.
V souvislosti s výstavbou továrních objektů a obytných domů se na periferii
Kraví hory rozrostly menší i větší cihelny. Ta nejstarší existovala od roku
1749, označována byla jako Svatotomášská (podle dvora Sv. Tomáše v její
blízkosti) a nacházela se přibližně v místech dnešních ulic Grohova, Gorkého
a Úvoz. Další cihelna byla na Konečného náměstí (v místě Základní školy
Úvoz a také ulice Žižkova) a dále v prostoru dnešních ulic Bratří Čapků a
Grohovy. K těžbě hlíny zřejmě docházelo i při jižním úpatí Kraví hory a
v blízkosti dnešního náměstí Míru. Všechny cihelny zanikly koncem devatenáctého či počátkem dvacátého století, kdy do těchto míst dospěla výstavba
brněnských ulic, dílna v okolí dnešní Trýbovy ulice však existovala až do
padesátých let dvacátého století. Právě tady byl náhodně objeven slovanský
hrob z období Velké Moravy, přibližně z devátého století. Kromě keramických milodarů měl u sebe pohřbený jedinec ještě kostru psa a koně.
Dvacátého března 1878 se podařilo ustavit Zalesňovací a okrašlovací spolek
v Brně, jehož účelem bylo „v obvodu obce brněnské a v okolí jejím zalesňování a vysazování příhodná místa okrašlovati, veřejné sady zřizovati a udržovati“. Prvním předsedou spolku se stal Christian d’Elvert a sekretářem
soudní adjunkt Ludvík Odstrčil, jež si spolu s řadou spolupracovníků vytknuli první úkol: zalesnění Kraví hory, která by Brno chránila před nejčastěji
vanoucími větry. Spolek vzápětí ujednal s přilehlou obcí Žabovřevsky dohodu o poskytnutí sedmdesáti jiter pozemků (asi 40 hektarů), které mohly být
zalesněny, upraveny na cesty a doplněny lavičkami. Podle úmluvy se nemělo
na této ploše čtyřicet roků nic těžit, až poté připadla polovina dřevní hmoty
obci a polovina spolku.
Kraví hora se tak stala cílem řady výletníků, kteří zde dokonce nalezli zdroj
levného, ale dobrého občerstvení. Poblíž prachárny totiž v 19. století stávala
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strážnice s kantýnou, kde bylo občas k dostání pivo, jinak i levné víno, hořká
nebo kmínka a jednoduché občerstvení, např. chleba s tvarůžky či se salámem. Ve všední dny se tato „občerstvovna“ stávala útočištěm karbaníků,
především z řad řemeslných mistrů.
Ostatně nechejme promluvit Leopolda Mazura a jeho dějiny hostinských
živností v Brně: Jakmile přišli Charváté z jihu se srpy, kosami a hráběmi a
dali se do žití vlnících se lánů, které sahaly až k samému městu, vjela do brněnské mužské mládeže draková horečka. Projevovala se kleptomanií: ztrácely se lišty, rákosky, papír a motouz, lepidla, dokonce rýžový škrob a pšeničná mouka. Z uzmutých věcí prováděna výroba draků ve velkém. Hoši nebyli trpěni doma a bylo vidět jejich hloučky všude, na chodbách, u půdy, na
dvoře a v průjezdech, ovšem k nevelké radosti domovníků. Když byl takový
drak hotov, byl podroben důkladné a nemilosrdné prohlídce ostatních. Často
pak bylo slyšet zdrcující úsudek: „Ty troubo, dyť ten drak má špatnou váhu,
jak může lítat?“
Když byl drak po hrozné piplačce hotov a za ušetřené krejcárky ze spořitelničky koupen motouz, prohodil jednoho dne otec: „Děti, zítra půjdeme pouštět draka.“ Při tom pohlédl šelmovsky na maminku. „No, myslíš snad mne?
To bych si vyprosila, já nejsem žádný drak.“ Otec ovšem maminku hned
uklidňoval a maloval ji živě, jak si na prachovně pochutná.
A tak hned druhého dne po obědě vydala se celá rodina s přátelstvem po
Údolní na Kraví horu. Bývala tam společná pastviska, plná pupav a ještě
více pejchavek, ale nejvíc kravěnců, v nichž se váleli modře lesklí chrobáci.
Paní a děvečky našly si místečko, kde se posadily, pletly a háčkovaly a ovšem
též – ba nejvíc – klepaly. Otcové hráli si s draky a snažili se dostati je do
výše. Ale jaký teprve byl nářek a brekot, když drak si usmyslil a přímo po
hlavě zaryl se do země a bylo po něm. Nebo, když se strhal motouz a drak
navždy zmizel.
Jakmile zapadlo sluníčko za jundrovské kopce, šlo se do kantýny, lépe řečeno
do zahrádky. Tam se posadili k prostým stolům na stejně prosté lavice. Večeře – chléb s máslem a s tvarůžky, které mnohdy doslovně utíkaly z talíře a
k tomu tuplák piva – chutnala znamenitě. Zatím se již setmělo a kantinský
přinesl „fakule“. Zavládlo slavnostní ticho, rušené jen cvrkotem cvrčků a
šepotem listí. Krásně se neslo volání střídaných stráží: „Stůj, kdo tam? Stráže dál!“ Unavené děti položily hlavy matkám do klína a podřimovaly a na
tuto idylu svítily hvězdy a jasné nebe…
Od Špilberku zazněla náhlá krásná melodie večerky. Platila vojákům, ale
byla též znamením k odchodu hostí. Šlo se hromadně z kopce kolem rasovny,
kde chycení psi strašlivě vyli, kolem popraviště, kde zhynul rukou katovou
naposled v lednu 1866 vrah Czappek, kolem kapličky Františka Xaverského,
kde bydlil mýtný a dlouhou starou Švábkou, donedávna zvanou Údolní,
k domovu.
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Tyto výlety, z nichž mnohých jsem se zúčastnil, byly nesporně nejkrásnější,
které jsem prožil a utkvěly mi provždy v paměti.
Ačkoli měl Zalesňovací a okrašlovací spolek v roce 1878 pouze tři sta členů,
dokázal vysadit přes 50 tisíc sazenic listnatých i jehličnatých stromů. Následujícího roku byly na Kraví hoře zalesněny další plochy (200 tisíc sazenic) a
zároveň se začal budovat park v Pisárkách (Wilsonův les), na Červeném
kopci či v okolí Žabovřesk. Spolek v této záslužné činnosti pokračoval až do
první světové války, po roce 1918 však začal upadat a v době hospodářské
krize ve třicátých letech 20. století zcela zanikl.
Neznamená to však, že by Kraví hora byla zcela osázena stromy. Na rozdíl
od Wilsonova lesu se na jejích svazích nacházela drobná políčka a zemědělsky využívané louky i v první polovině 20. století. Pamětníci například
dodnes hovoří o zeleninových plantážích bulharského přistěhovalce pana
Cvetkova v místech dnešní Základní školy Úvoz, políčcích na svahu u náměstí Míru a nebo o zahrádkách přímo pod vrcholem kopce.
Tvář jižních svahů Kraví hory měnila i stále intenzivnější výstavba činžovních domů. Zedníci, klempíři a pokrývači postupovali podél ulice Údolní,
bratří Čapků a nahoru Úvozem za Tvrdého ulici již od devadesátých let 19.
století. V roce 1888 byla zbořena kaple sv. Františka Xaverského na dnešní
křižovatce ulice Údolní a Úvoz (tehdy zde končila ulice Švábka). Vystavěna
byla v letech 1755 až 1758, už roku 1784 však byla zrušena, vzápětí přeměněna na mýtnici a o sto let později úplně zrušena.
Na nároží Údolní-Úvoz vznikla novorenesanční kasárna (dnes Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického), na
kterou navázala výstavba tzv. Německé úřednické čtvrti (Beamtenheim) –
novorenesančních a zejména secesních vil, jež do roku 1909 vytvořily kompaktní zástavbu kolem ulic Všetičkovy, Jiříkovského, Zachovy a přilehlé
části ulice Tvrdého.
Na zkoseném rohu ulic Údolní a bratří Čapků tehdy architekt Ernst Wiesner
navrhl tzv. Gutmannovu vilu (postavena 1919-1920), třípodlažní činžovní
vilu s podkrovím, která je dnes považována za jeden z prvních příkladů tzv.
architektonického purismu. To je patrné především na záměrné vnější
skromnosti, pootočení stavby kvůli maximálnímu využití slunečního světla a
vnitřním uspořádání.
Zatímco středověký vodovod Cimpl dávno zanikl, v roce 1912 se přímo na
vrcholu Kraví hory objevil základ vodojemu s dolní přečerpávací stanicí
(dnes Středisko volného času Lávka), který byl v provozu až do poloviny
šedesátých let 20. století. Součástí celého systému se v roce 1924 stal také
vodojem o objemu 5000 metrů krychlových (v těsné blízkosti Hvězdárny),
jenž dodnes distribuuje vodu do větší části Králova Pole, Žabovřesk, Černých Polí, západní a severní části centra města. Pokud vás při procházce zaujme rovný „plácek“ v jeho těsné blízkosti, který slouží jako hřiště, pak věz-
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te, že se jedná o místo, kde může v budoucnu vzniknout druhý, podobně
důležitý vodojem.
V roce 1921 mělo Brno „jenom“ 210 tisíc obyvatel, v roce 1937 přesáhlo
hranici 300 tisíc. Stavět se začalo v oblasti dnešního náměstí Míru. V těsném
sousedství Wilsonova lesa vznikla v posledních letech rakousko-uherské
monarchie Česká úřednická čtvrť – jako protiváha Německé úřednické čtvrti
(zajímavý důkaz tehdejšího česko-německého soupeření). Kolem roku 1922
existovala vilová zástavba ulic Krondlovy, Tichého a Gogolovy, jenom o pár
roků později ulice Klácelova, včetně Sušilových kolejí pro katolické studenty
(vystavěných spolkem Sušil).
Ojedinělou akcí se stala základní škola na náměstí Míru projektovaná architektem Bohuslavem Fuchsem a na Lerchově ulici Kongregace sester svatého
Cyrila a Metoděje – Ústavu pro mentálně postižené děti, na které navázalo
zřízení školy a následně Řádového dívčího gymnasia.
Od roku 1922 se stavěly koleje dotované z daru hraběte Václava Kaunice na
dnešní ulici Mučednické, první studenti se do nových ubikací nastěhovali již
5. listopadu 1923, slavnostní otevření Kaunicových studentských kolejí se
uskutečnilo 24. května 1925 v rámci oslav 25. výročí založení České vysoké
školy technické v Brně. Koleje pak sloužily jako domov studentů s čilým
společenským, kulturním a sportovním ruchem až do 17. listopadu 1939.
Stavební ruch gradoval na počátku třicátých let 20. století a brněnský funkcionalismus dosáhl svého vrcholu i v Masarykově čtvrti. Zatímco v centru
Brna se tehdy budovaly nejrůznější reprezentativní budovy spojené s novou
správní, politickou i hospodářskou funkcí města, na Kraví hoře vznikla celá
řada obytných staveb, převážně rodinných domů. V nich přitom našla domov
česká „střední vrstva“, do které patřilo množství vysokoškolských profesorů,
vědců, státních úředníků a nebo architektů. Dlužno podotknout, že po druhé
světové válce se naopak Kraví hora stala příkladem „buržoazní rozmařilosti“,
který měla napravit výstavba několika socialistických paneláků.
Na dnešní náměstí Míru byla v roce 1929 přivedena z ulice Údolní tramvajová linka číslo 4 (předtím končila na Grohové) a v roce 1930, u příležitosti
1500. výročí od smrti svatého Augustina, byl vysvěcen základní kámen stejnojmenného kostela. Ten byl i s padesát metrů vysokou věží postaven podle
projektu Vladimíra Fischera do roku 1935.
Mezi skvosty meziválečné architektury lze zařadit především dvě vily: Fuchsův rodinný dům (1927-1928) na ulici Hvězdárenská a Slavíkovu vilu (19301932) na ulici Tůmova. První z nich má podobu dvoupatrového domu
s železobetonovým skeletem na čtvercovém půdorysu. Uvnitř bychom nalezli
rozsáhlou halu (ozdobenou obrazem Emila Filly), zimní zahradu a tehdy
moderně zařízenou kuchyni. Fuchsův rodinný dům je příkladem funkcionalismu, který bere ohled na estetiku a snaží se vytvořit psychicky příznivé
prostředí. Důležité je poznamenat, že stavitel Bohuslav Fuchs v Brně vytvořil
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taková díla jako hotel Avion na České ulici, městské lázně na Zábrdovické
ulici, Masnou burzu na Masné, Moravskou banku na náměstí Svobody (spolu
s E. Wiesnerem), Zemské vojenské velitelství na Kounicově (tzv. „Rohlík“) a
mnohé další.
Slavíkova vila byla navrhnuta architektem Josefem Kranzem. Má podobu
třípodlažního domu se zaobleným nárožím a předsazeným kubusem s trojicí
sloupů. Značná pozornost byla věnována i zahradě – terásky z neopracovaných kamenů a skalky vytvářely zajímavý estetický dojem. Dodejme, že
ing. Antonín Slavík sehrál význačnou roli v rozvoji brněnského Radiožurnálu, jehož se stal ředitelem a vtiskl mu tak na svou dobu velmi osobitou podobu.
Podobným případem může být i malá činžovní vila architekta Josefa Kranze
(postavena 1935-1936), kterou najdete na ulici Zeleného 5a, Kudelův rodinný dům na Klácelově 10, jenž je příkladem tzv. „bydlení v kostce“ (19261927), a další stavby na Hvězdárenské, Tůmově a Březinově ulici.
Jihozápadní svahy Kraví hory doznaly dnešní podoby už před začátkem druhé světové války. Její severovýchodní část ale měla osud mnohem komplikovanější. V roce 1849 bylo v Brně založeno německé technické učiliště, ze
kterého se po několika desetiletích vyvinula Německá vysoká škola technická. V roce 1899 vznikla i Česká technická vysoká škola Františka Josefa
v Brně, jež od roku 1911 sídlila v nové budově na ulici Veveří (dnes Fakulta
stavební Vysokého učení technického).
Po vzniku samostatného Československa a založení Masarykovy univerzity
se začala realizovat myšlenka rozsáhlého kampusu Masarykovy univerzity na
východním svahu Kraví hory a přilehlých pozemcích mezi ulicemi Veveří a
Kounicovou. Velkoryse pojatý návrh architekta Aloise Dryáka počítal
s Akademickým náměstím ohraničeným budovami filozofické, právnické a
přírodovědecké fakulty, ale i centrální knihovnou, budovou státní konzervatoře a rozšířenými prostorami Vysokého učení technického.
Jako první začala v roce 1928 vznikat Právnická fakulta (položení základního
kamene přihlížel i prezident Masaryk), další výstavba se však vlekla díky
sporům o pozemky, rozdílným požadavkům obou vysokých škol a také hospodářské krizi. Poslední ránu Akademické čtvrti na Kraví hoře přivodila
druhá světová válka.
I když se od roku 1946 opět uvažovalo o pokračování stavby univerzitního
kampusu, nakonec se pozornost zaměřila na úplně jiné místo Brna –
do Bohunic. Nejdříve měla přijít na řadu Lékařská fakulta, základní kámen
nové nemocnice byl ale položen až v roce 1969, přičemž zázemí pro studenty
začalo vznikat teprve počátkem 21. století… Budova Právnické fakulty, která
je jediným torzem původních ambiciózních plánů, pak po čtyři desetiletí
sloužila pro potřeby Vojenské akademie A. Zápotockého. Nakonec se ale
oblast vyhrazená pro kampus Masarykovy univerzity „zastavění“ přeci je-
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nom dočkala. Za druhé světové války zde vznikla celá řada baráků pro německou vojenskou posádku, která pak docházela do Kaunicových studentských kolejí. Pamětníci mohou vyprávět nejen o zpěvu německých vojáků,
podle kterého šlo zjistit, zda se bude popravovat, a nebo o nekonečném počítání výstřelů z malorážky. Jedna kulka byla pro jednoho zavražděného.
Z této doby také pocházejí jednoduché protiletecké kryty, dnes ukryté pod
asfaltovými parkovišti areálu. Tzv. „likusáky“ se od padesátých let 20. století
staly jedním z center „komunistické“ vojenské katedry, kterou do roku 1989
prošli všichni brněnští vysokoškolští studenti. Areál nyní náleží Vysokému
učení technickému a slouží především ke komerčním pronájmům soukromých firem.
Druhá světová válka a německá okupace však zasáhla také do života obyčejných obyvatel. Školní budovy na Lerchově ulici musely být vyklizeny pro
potřeby jednotek SS. Stejný osud sdílelo Biskupské gymnázium, zatímco
Kaunicovy koleje byly přeměněny na policejní věznici brněnského gestapa a
jeho popraviště (1350 zavražděných), v Sušilových kolejích našla útočiště
německá kriminální policie.
Od července 1940 do dubna 1945 prošlo Kaunicovými studentskými kolejemi na 35 tisíc antifašistů, českých vlastenců převážně z Moravy, drženi zde
ale byli i zajatí sovětští, angličtí a američtí vojáci... Jejich cesta odtud vedla
do nacistických věznic a koncentračních táborů, několik stovek z nich bylo
popraveno přímo v areálu kolejí. Za všechny lze jmenovat jedenáctiletého
Miloše Prudila, syna lesního dělníka z hájenky Karlov u Prosetína, jenž byl
popraven s oběma rodiči v první polovině dubna 1945… Utrpení všech mučedníků v Kaunickových kolejích, které dnes opět slouží svému původnímu
účelu, připomíná památník a historická expozice.
Bohužel stejně ostudné chování – tentokráte sovětských osvoboditelů – připomíná měděná deska věnovaná Sergeji Vojcechovskému. Tento ruský generál se za první světové války připojil k československým legiím, v roce 1921
vstoupil do československé armády, kde byl ve třicátých letech povýšen na
zemského velitele. V květnu 1945 byl ale zadržen sovětskými bezpečnostními jednotkami a odvlečen na Sibiř. I když se jednalo o československého
občana, naše vláda nepodnikla nic na jeho záchranu – zemřel v jednom
z koncentračních táborů nejspíš v roce 1951.
Za druhé světové války se ale člověk vydal i do útrob Kraví hory: Z ulice
Úvoz a Grohova byly od roku 1944 raženy protiletecké kryty na ochranu
místních obyvatel. Nebyly sice nikdy dokončeny, ale alespoň v některých
částech jsou dodnes dochovány a ve výjimečných případech i přístupny veřejnosti. Další části jsou zasypány (především na úpatí skalního výchozu na
ulici Grohova), o jejich stavu není nic známo a na své znovuobjevení stále
čekají… Pokud vůbec existují. Mělké protiletecké zákopy byly také v oblasti
dnešního koupaliště a nebo Gymnázia Matyáše Lecha.
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Poválečná doba se nejdříve soustředila na obnovu poškozených budov. Ne
však na dlouho. Někdejší Zemské vojenské velitelství („Rohlík“) se stalo
sídlem Vojenské akademie Antonína Zápotockého. V dnešním areálu Vysokého učení technického – bývalých provizorních barácích německé armády
na východním svahu Kraví hory – sídlila Československá lidová armáda,
včetně dělostřelectva a tanků, které bylo možné v padesátých letech dvacátého století běžně potkat zaparkované v ulicích Gorkého, Tůmova nebo
Hvězdárenská. V šedesátých letech byly do tohoto areálu soustředěny všechny vojenské katedry, kterými povinně procházeli brněnští vysokoškoláci.
Z budov Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje na Lerchově byly na přelomu let 1949 a 1950 postižené děti převezeny do Stojanova na Velehradě a
do Filipova u Rumburka. Krátce sloužily Československé lidové armádě,
poté jako klasická základní a střední škola (gymnázium). Majetkem armády
se staly i Sušilovy koleje – Vysokému učení technickému se vrátily teprve
v roce 1973, část zahrady s autodílnami však armáda využívala až do počátku
devadesátých let dvacátého století.
V roce 1949 začala stavba dvou pozorovatelen na nejvyšším bodě Kraví hory. Zatímco jedna se stala základem pro dnešní Hvězdárnu a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brně, druhá slouží Masarykově univerzitě.
V nenápadné kopuli se přitom až do roku 1967 nacházel největší astronomický dalekohled na území Československa, jenž disponoval zrcadlem o průměru 60 centimetrů. V provozu je dodnes – samozřejmě s moderní elektronikou,
pozorují s ním především studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
K astronomickému komplexu se v roce 1959 připojila další budova s malým
planetáriem, v polovině osmdesátých let 20. století byl položen základní
kámen k nové budově velkého planetária (dokončeno 1991) s kupolí o průměru 17,5 metrů, které dnes přestavuje hlavní centrum brněnské hvězdárny.
Počátkem šedesátých let 20. století dostala definitivní podobu i ulice Úvoz a
Grohova. Nová činžovní zástavba, základní škola a především široká asfaltová cesta jednoduše „seřízla“ do té doby pozvolný okraj Kraví hory. Skála
(původně i mezi domy na ulici Grohova) byla v letech 1958 až 1962 odstřelena a její pata zpevněna kamennou zdí. Vznikl tak strmý kamenný ostroh,
jenž umožňuje studovat zajímavou geologickou minulost tohoto území.
Krátce poté se přistoupilo k parkovým úpravám – tradiční zemědělská velkovýroba byla definitivně zrušena, zůstaly jen menší zahrádky, nad Údolní a
Grohovou byly ve svahu upraveny cesty a hustě rostoucí keře zde časem
vytvořily romantická a někdy i roztomile ponurá zákoutí. V šedesátých letech
byl navážkou srovnán svah u náměstí Míru a vzniklo jezírko, původně napájené z vodojemu, dnes pouze dešťovou vodou. Prudké svahy přivrácené ke
Slunci, které do té doby hostily téměř stepní květenu, pak nahradily běžné
traviny. Jediné, co přetrvalo, jsou opalující se jednotlivci i dvojice.
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Na ulici Žižkova, mezi tzv. Tomášským dvorem a secesními budovami Vysokého učení technického, byla od padesátých letech 20. století rozšiřována
budova Akademie věd. Na zdejším Ústavu přístrojové techniky se vzápětí
zrodila celá řada unikátních zařízení – například stolní elektronový mikroskop (A. Delong, V. Drahoš), a byl zde také instalován ve své době jeden
z nejvýkonnějších počítačů (o rozloze několika sálů a výkonnosti dnešního
stolního počítače). Dnes zde sídlí celá řada akademických pracovišť, kromě
Ústav fyziky materiálu i Historický ústav, Ústav pro jazyk český, Ústav analytické chemie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky a další.
Vlastní příběh mají i rozsáhlé kolonie zahrádkářů, které po druhé světové
válce zaplnily celou východní stranu Kraví hory. Ty první se podél ulice
Tůmova objevily už ve třicátých letech dvacátého století, zbytek oblasti využíval především nedaleký Tomášský dvůr na ulici Veveří, pouze v oblasti
dnešní Hvězdárny existoval menší upravený prostor, zárodek budoucího
parku.
K překotné expanzi zahrádkářů došlo až v padesátých letech 20. století, kdy
zahrádky obklopily provizorní německé kasárny, využívané Československou lidovou armádou. Jako poslední odolalo heřmánkové pole podél ulice
Žižkova, které bylo zabráno až na sklonku šedesátých let.
Zahrádky ve svých počátcích bývaly i jakýmsi společenským střediskem. Na
bráně byla tabulka, kdy jsou veřejně přístupné, na prostranství ve střední
části bylo pískoviště, houpačky, lavičky a dřevěný stánek s občerstvením.
Daly se zde pronajmout tenisové kurty a návštěvníci si mohli kupovat nejrůznější zahrádkářské potřeby jako byl hnůj, stromky apod. V létě se zde
pořádaly taneční zábavy s lampiony. Pro veřejnost se však definitivně uzavřely někdy v 50. letech dvacátého století a klíč pak dostali jen členové Svazu zahrádkářů.
Okolí Kraví hory tenkrát mělo i svého stálého strážníka, který chodil na pravidelné obchůzky a kterého obyvatelé dobře znali. Jak dokládá jedna z pamětnic, při podvečerní cestě z divadla jej zpravidla potkali, pozdravili a někdy i prohodili pár slov. Ulice chodíval pravidelně čistit tentýž metař. Měl
hlubokou bednu na vysokých kolech a v ní pometlo s lopatou, v zimě i písek
na posyp chodníků. V létě, když bylo pěkné počasí, si sedl na mez u zahrádek v Lužické ulici a v poledne jedl svačinu. V horkých dnech požádal občas
o vodu. Mnohdy byl dokonce počastován právě dopečenou buchtou.
Téměř zapomenutou vzpomínkou na tuto dobu jsou i zbytky Tomášského
dvora, jež měla jako poslední v pronájmu rodina ing. Podivínského. Před
druhou světovou válkou odtud každý večer vyjížděl koňský povoz s konvemi
mléka, které se rozváželo po okolních ulicích. Pamětníci dokládají, že děti
tehdy vybíhaly před dům, a nechaly si nalévat požadované množství mléka.
Koně však v Tomášském dvoru zůstali – nyní zde sídlí jezdecký klub Tělovýchovné jednoty Moravan, jenž pořádá pravidelné závody v parkurovém
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skákání. Součástí je pískové závodiště a neobvyklé nejsou ani rekreační vyjížďky koní v parku Kraví hory.
Na jižní straně Kraví hory, kde byl roku 1975 dokončen svažitý Areál zdraví
Tělovýchovné jednoty Moravská Slávia (projekt M. Kramoliš) se saunou,
bazénem a slunečními loukami s nezaměnitelnými výhledy na Brno. Koupaliště bylo od roku 2001 rozsáhle rekonstruováno (DRNH architektonická
kancelář) – v roce 2004 byl otevřen krytý bazén v podobě jednoduché budovy, s dřevěnou kostrou a skleněnou obvodovou zdí, doplněný vnějším areálem. Pro návštěvníky jsou nyní připraveny dva nerezové vnitřní bazény
s kapacitou 165 lidí, jež doplňuje řada vodních atrakcí, vířivka, parní komora
a poněkud netradiční společné šatny. Venkovní prostory s jedním bazénem
o délce 50 metrů pojmou za příznivého počasí až 2000 lidí, pro které je navíc
připraven nádherný výhled na panorama jižní části města Brna, včetně pevnosti Špilberk a Žlutého kopce.
Tím ale sportovní nabídka Kraví hory rozhodně neskončila. V jižní části
jejího vrcholu vznikla již v průběhu sedmdesátých let 20. století sportoviště
Vysokého učení technického – nejdříve tenisové kurty, od roku 1972 softbalové hřiště, které bylo v roce 1979 rozšířeno pro potřeby baseballu. Za Základní školou Úvoz byl v polovině osmdesátých let 20. století postaven školní zimní stadion, na kterém vyrostla celá řada významných hokejových hráčů
i krasobruslařů.
V roce 1959 vznikl při Základní devítileté škole Lerchova Oddíl národní
házené Draken Brno, který dnes představuje jedno z největších českých házenkářských uskupení. Zaměřuje se především na práci s mládeží ve dvou
desítkách nejrůznějších družstev, dokonce se účastní druholigových soutěží.
Pod vodním areálem bylo zřízeno Středisko pro pěstování léčivých rostlin
Masarykovy univerzity, kde se na ploše jednoho hektaru kultivují léčivé,
toxické i aromatické rostliny, využívané pro pedagogické, výzkumné a zdravotně-výchovné účely. Již tradicí se přitom staly pravidelné výstavy, během
kterých si lze prohlédnout celý areál a dokonce zakoupit sazenice některých
rostlin.
Dávno zaniklou prachárnu se strážnicí a kantýnou na sklonku 19. století vystřídal skromný hostinec, který se v devadesátých letech 20. století proměnil
v „zaplivaný pajzl“ Monte Boo, naštěstí brzo přestavěný na lepší restauraci
V-klub. Ve stejné době se na Lerchovu vrátily církevní školy, Gymnázium
Matyáše Lercha se začalo specializovat na výuku ve francouzštině a v roce
1996 dostalo nově postavenou budovu na Žižkově ulici. Rekonstrukcí prošla
Základní škola na náměstí Míru, stejně jako vysokoškolské koleje na Klácelově i Mučednické.
I přes veškeré změny tak Kraví hora zůstává i počátkem 21. století podivuhodnou oázou klidu v centru půlmilionového města. Tramvaj číslo čtyři vás
sem z ulice České – stejně jako před sto roky – zaveze za pouhých deset mi-
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nut. A davy v zimě sáňkujících dětí, rozkvetlé jarní louky, opalující se mládež v létě a desítky třepetajících se draků na podzim jsou toho po celý rok
tím nejkrásnějším důkazem.

Použité prameny:
Sborník Brno v minulosti a dnes, roč. 4, 1962, s. 181-186
Dějiny Masarykovy čtvrti, Občanské sdružení Masarykova čtvrť
Historie města Brna, www stránky magistrátu Statutárního města Brna
Encyklopedie města Brna, http://encyklopedie.brna.cz
Karel Altman, Krčemné Brno aneb o hostincích, kavárnách a hotelech, ale
také o hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli
Společenstvo hostinských a kavárníků v Brně, K padesátému výročí 18851935, Brno 1935
Karel Kuča, Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Baset,
Praha-Brno 2000
Jaroslav Jásek a kol., Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Milpo media, Praha 2000
Jindřich Vybíral, Jan Sedlák, Lenka Kudělková, Jindřich Chatrný, Dagmar
Černoušková, Iveta Černá, Slavné brněnské vily, Foibos, Praha 2006
Vzpomínky dr. Aleny Houšťové

28

Cihelny v okolí Kraví hory
Mgr. Zuzana Baarová, Muzeum města Brna

Kvalitní hlíny naváté ve čtvrtohorách na svahy Kraví hory a Žlutého kopce
využívala v novověku řada cihelen – důvodem byla především velká poptávka po stavebním materiálu související s průmyslovým rozvojem města v 18.
a 19. století.
K cihelnám patrně vedla cesta ze Starého Brna v trase dnešní ulice Úvoz, ze
které se po prokopání Kraví hory a spojením s Konečného náměstím stala
důležitá severní výpadovka. Nejstarší cihelna na východním úbočí Kraví
hory, označovaná také jako svatotomášská (podle dvora svatého Tomáše
v její blízkosti), existovala už v roce 1749. Je dokonce možné, že dodávala
cihly i pro výstavbu mohutného bastionového opevnění na Špilberku. Nacházela se přibližně v místech dnešních ulic Grohova, Gorkého a Úvoz.
Na von Scheibenhofově mapě Brna z roku 1815 je kromě této svatotomášské
zakreslena i menší cihelna v místech dnešního Konečného náměstí a k těžbě
hlíny zřejmě docházelo i při jižním úpatí Kraví hory, v blízkosti dnešního
náměstí Míru. Před polovinou 19. století dosáhly brněnské cihelny průmyslového charakteru. Pod Žlutým kopcem, při Úvozu a na Hlinkách, pracovaly
čtyři cihelny s devadesáti dělníky, pod Kraví horou tři cihelny s osmdesáti
dělníky, při Velké Nové Ulici (dnešní Lidická) čtyři cihelny s devadesáti
dělníky… Těmto číslům odpovídá i situace na plánu Brna z roku 1858, kde
vidíme rozsáhlou svatotomášskou cihelnu, rozrůstající se cihelnu na Konečného náměstí (dnes se na jejím místě nachází Základní školy Úvoz a ulice
Žižkova) a dále cihelnu v prostoru dnešních ulic bratří Čapků a Grohovy.
Všechny zanikly koncem 19. či počátkem 20. století, kdy do těchto míst dospěla výstavba brněnských ulic.
Cihelna při ulici Úvoz, v okolí dnešní Trýbovy ulice, existovala dokonce až
do padesátých let 20. století. Kdy cihelna v ulici Úvoz vznikla, v současné
době nevíme, je však již zachycena na von Scheibenhofově mapě Brna
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z roku 1815 a na plánu stabilního katastru z roku 1825, fungovala tedy přibližně 150 let. Roku 1857 zakoupil prosperující cihelnu Valentin Falkensteiner a zisky se spolu se zisky z koloniálního obchodu staly hlavním zdrojem
jeho rozsáhlého jmění. Díky archeologickému výzkumu známe i přibližnou
konstrukci a podobu zdejší cihlářské pece. Jednalo se pravděpodobně o některou z konstrukčních variant kruhovky s nepřetržitým provozem, velikost
vlastní pece se mohla pohybovat kolem 40-50×17 m a obsahovala přes 20
vypalovacích komor. Výrobky této cihelny nesly kolek „FuE“ a číslo 2
v obdélném rámečku.

Použité prameny:
Karel Kuča, Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Baset,
Praha-Brno 2000
P. Holub, D. Merta, A. Zůbek, Cihelna z 19.-20. století v ulici Trýbova
v Brně, Archeologia Technica, s. 66-70, Brno 2006
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Zásobování města Brna vodou
Ing. Milan Kubeš, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Kopec, vyvýšený nad okolní zástavbou, bývá obecně vítaným prvkem pro
řešení zásobování vodou. Obvykle je vhodným místem pro situování vodojemů, ze kterých lze pomocí gravitační síly zásobovat níže položenou zástavbu. Někdy, za příznivých hydrogeologických podmínek mohou na jeho úpatí
dokonce vyvěrat prameny, využitelné jako zdroj pro zásobování vodou.
Nejinak tomu v historii bylo – a doposud je – s brněnskou Kraví horou.
Ve středověku bylo město Brno z počátku zásobováno vodou z četných místních studní. V nich se ale kvalita vody stále zhoršovala a navíc jí
byl nedostatek, což nutilo Brňany hledat nové zdroje kvalitní vody. Těmi
nejvhodnějšími se nakonec staly prameny na Kraví hoře v podobě tzv. vodovodu z Cimplu (problémy ale zmírnily jenom částečně).
Prameny z pahorku zvaného Cimpl (též Zimpel) u křižovatky ÚdolníGrohova napájely potůček zvaný Grottenbach (Žabí potok, ale též Městský
potok), vedoucí dnešní ulicí Údolní ke Komenského náměstí, kde nejspíš
ústil do hradebního příkopu. Původní domněnka, že tento pokračoval vnitřním městem ulicí Veselou, přes náměstí Svobody, Kobližnou a Cejl směrem
do Ponávky, vyvrátily archeologické vykopávky, např. při rekonstrukci náměstí Svobody počátkem 21. století.
Každopádně povolení jímati vodu z Cimplu a do Brna zavésti vodovod udělil
svým věrným poddaným Brňanům sám král Ludvík Jagelonský, českým
listem psaným na Budíně 3. ledna 1520. To proto, že se prameniště nacházelo na královském pozemku a potrubí procházelo územím hradu Špilberk.
Relativně nejvydatnější prameny byly zachyceny do krátké jímací štoly těsně
nad křižovatkou dnešních ulic Údolní a Grohova, kde byla zřízena malá nádržka o objemu 20 metrů krychlových. Odtud byla voda dřevěným potrubím
z borových vrtaných kmenů dopravována až do vodojemu umístěného poblíž
bývalé Brněnské brány u domu vodáka. Ten stával na spojnici Dominikánské
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a Starobrněnské ulice, kde se vycházelo směrem na Staré Brno. Vodojem
tento pojal čtyři krychlové sáhy (cca 27 m3) vody.
Z vodojemu pak byla voda přiváděna dnešní ulicí Dominikánskou do kašny
na Dominikánské náměstí, kde byl připojen výtokový stojan vojenského
velitelství na rohu Mečové a Panské, vč. několik dalších soukromých vodovodních přípojek.
Infiltrační území vodovodu bylo nevelké, zvodnělé vrstvy byly poměrně
mělké. Vydatnost prameniště proto silně kolísala, kolísavá byla i teplota vody. Její jakost byla poměrně dobrá, až na větší tvrdost. Množství vody dodávané vodovodem z Cimplu však často pokleslo natolik, že nestačilo ani pro
nejnutnější potřebu obyvatel města. Vodovod byl navíc zanedbáván, mnohdy
trpěl poruchami a v roce 1645 byl během obléhání Brna Švédy silně poničen.
Teprve někdy koncem 17. století část dřevěného potrubí (spojovaného třmeny a skružemi) nahradily roury z pálené polévané hlíny.
V 19. století město řešilo zásobování z jiných, vydatnějších zdrojů a po zřízení vodovodu svrateckého po roce 1853 vodovod z Cimplu postupně zanikal. V provozu byla ponechána na dožití jen horní část přívodního potrubí,
která napájela veřejný výtokový stojánek na Obilním trhu u ulice Údolní. Po
dokončení stavby prvního březovského vodovodu v roce 1913 bylo jímací
zařízení vodovodu z Cimplu úplně zrušeno, slábnoucí pramínek sveden do
městské stoky a časem úplně zanikl.
Zánikem vodovodu z Cimplu skončil význam území Kraví hory, jakožto
jednoho ze středověkých zdrojů vody pro Brno, na další využití pro vodárenské účely se čekalo až do roku 1912. V té době totiž „slavné“ Úřednické
stavební družstvo v Brně řešilo zásobování své vilové čtvrti v Žabovřeskách
– v prostoru dnešních ulic E. Voračické, Zeleného, Tichého, Březinovy a
okolí.
Projekt, v té době užitkového vodovodu, zpracovala technická kancelář a
podnikatelství staveb HYDROAER, Rosenberg, Kindl & Hradecký. Měl
zajistit zásobování výstavbou studny s čerpací stanicí a čerpáním výtlačným
vodovodním řadem do vodojemu, pro jehož výškové i situační umístění byla
výhodná blízká Kraví hora.
Navržený vodovod a vodojem na Kraví hoře o objemu 600 hektolitrů realizovala v roce 1913 První moravská továrna na vodovody a pumpy Antonín
Kunz, Hranice. Pro pohon čerpadla byl použit naftový motor Laurin & Klement o výkonu šest koňských sil (patent „BRONS“).
Provozování tohoto vodovodu čerpáním z místního zdroje zřejmě nemělo
dlouhého trvání, neboť po přivedení kvalitní podzemní vody prvním březovským vodovodem v roce 1913 se i do Žabovřesk začala postupně rozšiřovat
městská vodovodní síť. Družstevní vodovod byl proto začleněn do vodovodního systému města Brna a vodojem původního místního vodovodu naplnila
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kvalitní březovská voda. Přibližně v polovině šedesátých let minulého století
byl z provozu vyřazen i tento malý vodojem, vodovodní síť z něj zásobovaná
byla přepojena přímo na okolní síť městského vodovodu a jeho funkci převzal vodojem na ulici Barvičova. Zbytky této stavby však dodnes najdete
v těsné blízkosti velkého planetária Hvězdárny. Ta jej využívá jako skladiště,
veškeré vodárenské zařízení bylo již dávno demontováno a odvezeno.
Kraví hora byla pro svou výhodnou výškovou i situační polohu opět využita
při výstavbě základního distribučního systému vody z prvního březovského
vodovodu. V roce 1913 při cestě od ulice Žižkovy směrem k nynější
Hvězdárně byla postavena přečerpací stanice vody. Ta sloužila pro čerpání
výtlačným řadem, původně o profilu 150 mm, do vodojemu na ulici Barvičova pro zásobování vodou Masarykovy čtvrti.
V čerpací stanici byla instalována dvě odstředivá čerpadla o výkonu 10 litrů
za sekundu. Čerpadla byla poháněna elektromotory s výkonem 10 koňských
sil. V provozu bylo vždy jedno čerpadlo a druhé bylo v pohotovosti jako
záložní. V průběhu let – přes několikerou rekonstrukci za účelem zvýšení
výkonu až na 25 l/s, přístavbu služebního bytu, zřízení elektrické rozvodny
apod. – tato čerpací stanice přestala vyhovovat potřebám a svoji kapacitou
nestačila narůstajícím nárokům na spotřebu vody v Masarykově čtvrti.
V roce 1972 byl proto provoz této čerpací stanice opět ukončen a její funkce
nahradilo čerpání z nově postavené stanice s akumulační nádrží situované při
ulici Preslově. Ze zmíněného vodojemu při ulici Barvičově je pro svou vysokou polohu kromě Masarykovy čtvrti zásobována rozvodnou vodovodní sítí i
zástavba přilehlá ke Kraví hoře, včetně dnešního koupaliště s krytým bazénem.
Již historická budova čerpací stanice však našla uplatnění i nadále. Od roku
1981 bylo po adaptaci využívána pro potřeby stavebně-montážní složky tehdejších Jihomoravských vodovodů a kanalizací, odštěpného závodu Brnoměsto, později sloužila jako kanceláře a zázemí skupiny geodetů již Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
V roce 1999 bylo užívání budovy čerpací stanice vodárnami ukončeno a
budova byla dána k dispozici jejímu vlastníku tj. Statutárnímu městu Brnu.
Nyní spadá pod Středisko volného času Lužánky, jako pobočka Multimediální centrum Lávka.
Od roku 1913 bylo město Brno zásobováno vodou hned ze dvou zdrojů. Kvalitní pitnou vodou z Březové nad Svitavou a vodou z pisárecké úpravny, jejíž
kvalita byla nesrovnatelně horší a svými parametry nesplňovala některé požadavky na pitnou vodu. Není tedy divu, že naši předchůdci na počátku 20.
století ještě před uvedením prvního březovského vodovodu do provozu racionálně uvažovali, jak zajistit, aby vysoce kvalitní podzemní voda nebyla
spotřebovávána průmyslem na úkor její dodávky obyvatelstvu.
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Bylo proto rozhodnuto distribuční systém vodovodu z obou zdrojů rozdělit a
zřídit druhý, tzv. užitkový vodovod. Zdrojem vody byla v té době řeka Svratka s úpravnou vody v Brně-Pisárkách.
Pro projektované vyšší tlakové pásmo užitkového vodovodu byl navržen a
v roce 1924 také v předstihu postaven nový vodojem na Kraví hoře o poměrně slušném objemu 5000 metrů krychlových. Z počátku byl tento vodojem
dočerpáván pitnou vodou z čerpací stanice Kraví hora a zásoboval pitnou
vodou jen nevýznamný rozsah zástavby pod vodojemem. Pro původní účel,
tj. užitkový vodovod, však nakonec nikdy využit nebyl. K plánovanému rozsahu rozšíření užitkového vodovodu pro stále rostoucí spotřebu vody nedošlo, „nový“ vodojem se dočasně stal pro vodovodní systém zcela nepotřebným a byl na mnoho let vyřazen z provozu.
Svého plného uplatnění se vodojem Kraví hora s odstupem času ale přece jen
dočkal. V souvislosti s výstavbou druhého březovského vodovodu byl v roce
1974 zrekonstruován a začleněn do systému zásobování města pitnou vodou.
Z vodojemu Palackého vrch byla jednou větví zásobovacího ocelového řadu
o profilu 1 000 mm přivedena březovská voda do vodojemu Kraví hora.
Odtud je dále distribuována přes Konečného náměstí do hlavních řadů sítě
tzv. druhého základního tlakového pásma brněnského vodovodu. Spolu
s vodou z prvního březovského vodovodu, dodávanou rovněž do sítě tohoto
tlakového pásma přes vodojem Holé hory II (situovaného při ulici Soběšické), a s vodou dodávanou ze druhého březovského vodovodu přes přerušovací vodojem Palackého vrch zásobuje rozsáhlé území města – přibližně větší
část Králova Pole, Žabovřesk, část Černých polí, západní a severní část centra města, vybíhá až do vyšších částí Starého Brna. V některých provozních
situacích se může se podílet na zásobování horních částí Maloměřic i Obřan.
Bez nadsázky lze tudíž vodojem Kraví hora zařadit mezi provozně nejvýznamnější brněnské vodojemy.

Použité prameny:
Publikace Zásobování vodou zemského hlav. m. Brna vodou, 1927
Materiály a fotografie z archivu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
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Nerealizovaná výstavba univerzitního městečka
PhDr. Lenka Kudělková, Muzeum města Brna

Když byla zákonem číslo 50 ze dne 28. ledna 1919 zřízena v Brně Masarykova univerzita, ukázal se jako stěžejní problém, kam umístit její nově vzniklé fakulty – právnickou, lékařskou, filozofickou a přírodovědeckou. Provizorně jim sice byly vyčleněny prostory v budovách, které byly v majetku
státu, země moravskoslezské nebo města Brna, i přesto však mohla být
v roce 1919 otevřena pouze fakulta lékařská a právnická. Tyto nepříznivé
poměry měly být definitivně vyřešeny do roku 1930 výstavbou nových objektů v areálu univerzitního města.
Situace byla patrně nejsvízelnější u lékařské fakulty, jejíž teoretické ústavy
sídlily například na Údolní ulici a na Úvoze, v areálu České vysoké školy
technické na Veveří i jinde. Značné problémy byly také s klinikami – část se
nouzově umístila v zemské nemocnici u svaté Anny na Pekařské ulici, pro
kliniku nemocí duševních a nervových byla adaptována bývalá škola na
Leitnerově ulici, zubní klinika našla místo v Městském dvoře na Šilingrově
náměstí. Právě proto stála v čele snah o zahájení výstavby definitivních objektů univerzity především lékařská fakulta.
První jednání byla zahájena už na počátku roku 1920. Tehdy se uvažovalo
o čtyřech staveništích, z nichž tzv. Nové cvičiště a pozemky mezi Královým
Polem a Žabovřeskami pod Palackého vrchem byly diskvalifikovány pro
přílišnou vzdálenost od teoretických ústavů lékařské fakulty. Ve hře pak
zůstala Kraví hora a Žlutý kopec, které však pro relativně malou plochu přicházely v úvahu pouze pro potřeby lékařské fakulty. Její profesoři se po prohlídce obou lokalit vyslovili nejprve pro Kraví horu. Po dalším jednání, jehož
se zúčastnili i zástupci zainteresovaných ministerstev, vládní komisař města
Brna, profesoři brněnských vysokých škol a další odborníci, přítomní svůj
názor změnili a rozhodli lékařskou fakultu vystavět na Žlutém kopci, především pro orientaci staveniště k jihu a už existující nemocnici v této lokalitě,
kterou fakulta měla výhledově převzít.
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Kraví hora – včetně pozemků mezi Veveří a Kounicovou ulicí – byla naopak
shledána jako vhodná pro vybudování přírodovědecké, právnické a filozofické fakulty, včetně objektu rektorátu a knihovny, a pro dostavbu České vysoké školy technické, která měla své sídlo na ulici Veveří ve vlastní budově,
postavené v roce 1907.
Po vypracování stručných stavebních programů, jež dostali za úkol přednostové jednotlivých ústavů a klinik, byla k 20. srpnu 1921 vypsána anonymní
soutěž s uzávěrkou 31. prosince 1922. Ve stanovené lhůtě došlo šest zastavovacích projektů, které porota, složená opět ze zástupců ministerstev, státní
stavební služby moravské, oddělení staveb pozemních zemské správy politické, městského stavebního úřadu, lékařské fakulty a nezávislých odborníků
architekta K. H. Kepky a E. Králíka a architekta S. Sochora za zemský památkový úřad, posoudila 21. a 22. února 1922.
Zadání však plně nevyhověl ani jeden projekt. Proto nebyla udělena první
cena, zato dvě druhé, které získal návrh „Volga“ J. Grunta, M. Lamla a
S. Kučery a návrh „Pax“ A. Liebschera. Třetí cenu obdržel projekt „Helgoland“ J. Kumpošta. Nepřesvědčivé výsledky této soutěže otevřely otázku
vhodnosti lokality Žlutého kopce, a tak porota doporučila znovu přezkoumat
možnosti výstavby na Kraví hoře. Tím se otázka výstavby lékařské fakulty
v podstatě vrátila do stádia, v němž se nacházela v roce 1919.
Dne 19. dubna 1922 svolala zemská správa politická další jednání, kde se
měli zástupci ministerstev a dalších zainteresovaných institucí i přizvaní
odborníci vyjádřit k zamýšlenému zastavění Kraví hory a Žlutého kopce.
Zúčastnění došli k závěru, že Žlutý kopec je pro stavbu nevhodný, zatímco
Kraví hora a okolí požadavkům pro vybudování vysokoškolských objektů
vyhovuje, přičemž jižní svah Kraví hory měl být vyhrazen klinikám. Nezbytné však bylo provést revizi a omezení stavebních programů a začít
s výkupem pozemků v dané lokalitě.
V nejbližší době pak měla být vypsána soutěž na zastavění Kraví hory a pozemků před Českou vysokou školou technickou, kde se plánovalo tzv. Akademické náměstí. Při zástavbě Kraví hory měla být přednostně zajištěna místa pro psychiatrickou, dětskou a zubní kliniku a pavilóny infekční a propedeutické. Celá univerzita by se poté soustředila na dvou vzájemně souvisejících lokalitách: na svahu Kraví hory a na budoucím Akademickém náměstí.
Vzhledem k předpokládanému brzkému zahájení stavebních prací zřídila
zemská správa politická k 1. lednu 1923 stavební kancelář pro záležitosti
Masarykovy univerzity pod vedením M. Lamla. K témuž datu byla vypsána
soutěž na vypracování regulačního a zastavovacího plánu akademické čtvrti,
která měla mimo jiné prokázat, že dané pozemky mají dostatek plochy, aby
se na nich daly umístit všechny ústavy, kliniky a budovy univerzity a techniky. Soutěž byla uzavřena 28. dubna 1923 a obeslalo ji devět architektů. Vítězný projekt M. Lamla, J. Grunta a J. Šálka byl shledán jako plně vyhovující
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všem požadavkům, stavebně vhodně řešený a dobře proveditelný, takže zahájení stavby akademické čtvrti a v jejím rámci zejména právnické fakulty a
ústavů patologické anatomie a mikrobiologie a dětské, psychiatrické a propedeutické kliniky teoreticky už nestálo nic v cestě.
Skutečnost byla ale jiná. Třebaže se jednání o zajištění stavebního místa zahájily už v roce 1923, řada parcel byla již zastavěna nebo zakoupena. Podstatnou část pozemků se nakonec podařilo získat do konce roku 1926.
Nejdříve se začalo se stavbou právnické fakulty při ulici Veveří, na niž byla
v květnu 1925 vypsána anonymní soutěž (stejně jako na dílčí řešení přilehlého Akademického náměstí). První cena nebyla udělena, druhou získal pražský architekt A. Dryák, který byl pověřen vypracováním definitivních projektů. Základní kámen k právnické fakultě byl za účasti Tomáše Garrigue
Masaryka položen 9. června 1928 – už v lednu 1932 se v nových prostorách
vyučovalo.
Na právnickou fakultu měla navázat fakulta filozofická, která však pro nejrůznější průtahy a námitky, týkající se především náročného stavebního programu a s ním spojených velkých finančních nákladů, a v roce 1932 i kvůli
náhlému úmrtí Dryákovu, nebyla realizována.
Problémy se však objevily i na staveništi na Kraví hoře. Výkup pozemků
probíhal totiž pomaleji, než se očekávalo, mimoto ministerstvo školství
v roce 1926 rozhodlo, že úpatí Kraví hory bude vyhrazeno novým pavilonům
České vysoké školy technické, i když podle původních záměrů tam měly být
postaveny pouze některé společné laboratoře obou vysokých škol. Jednání
mezi nimi opět stavbu univerzitních budov oddálila, teprve k 31. prosinci
1931 vypsal zemský úřad „Veřejnou soutěž na získání návrhů regulace a
způsobu zastavění pozemků na Kraví hoře, jakož i získání náčrtků budov pro
účely lékařské a přírodovědecké fakulty a společného fyzikálního ústavu českých vysokých škol v Brně.“ Soutěž, jejíž uzávěrka byla k 31. října 1932,
obeslalo jedenáct autorů. První cena opět nebyla udělena, druhou získal projekt „Akademická čtvrť“ autorů B. Fuchse a J. Kumpošta (především pro
dobré regulačně komunikační, dispoziční a architektonické řešení). Třetí
ceny byly uděleny dvě, a to návrhům „1932“ B. Kozáka a „T“ od
E. Králíka.
Porota, složená také v tomto případě ze zástupců všech zainteresovaných
úřadů a institucí, konstatovala velký pokrok ve srovnání se soutěží z roku
1923, a tak byla velká šance, že se na Kraví hoře konečně začne stavět.
Situaci však zcela nečekaně zkomplikoval vládní rada zemského úřadu Bohumil Šel, jeden z členů poroty, který dokonce vydal brožuru, v níž oproti
výsledkům předcházející soutěže zpochybnil vhodnost zastavění Kraví hory.
Argumentoval exponovanou polohou staveniště, členitostí terénu, nutností
velkého přesunu hmot, finančně náročným výkopem základů ve skalnaté
půdě, nesnadným přístupem z Údolní ulice, nedostatečnou kanalizační a vo-
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dovodní sítí a dokonce i tím, že proponovaná zástavba zohyzdí siluetu města.
Navrhoval jiné staveniště na sever od Akademického náměstí, o němž se
uvažovalo už v roce 1920. Sám dokonce vypracoval zastavovací studii staveniště, k níž technickou a průvodní zprávu vydal v dubnu 1933 tiskem. Třebaže byl patrně veden dobrými úmysly, především asi snahou šetřit státní finance, dosáhl jen toho, že stavba byla opět oddálena. Proti jeho názorům
protestovala městská rada zemského hlavního města Brna a její regulační
kancelář i ocenění autoři Fuchs, Kumpošt a Kozák. Rozhořčeně reagovali
také profesoři obou postižených fakult, jež spolu v některých oborech úzce
souvisely. Zdůrazňovali výhody pozemků na Kraví hoře, které byly levně
získány od starobrněnského kláštera a nadto se nacházely blízko teoretických
ústavů a například porodnice.
Akce vládního rady Šela však měla pro další rozvoj univerzity
v meziválečném období fatální následky. Ministerstvo veřejných prací dalo
přezkoumat a porovnat soutěžní projekty i návrh Šelův. Výsledky srovnání
sice nebyly zveřejněny, stavba byla i tak odložena. V dubnu 1934 pak ministr
veřejných prací písemně informoval děkana brněnské lékařské fakulty, že
z finančních důvodů je třeba nejdřív vybudovat klinické ústavy lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze. Představitelé brněnské lékařské a přírodovědecké fakulty se přesto nevzdávali, ještě 6. září 1939 intervenoval u zemského prezidenta ve věci výstavby univerzity na Kraví hoře prof. MUDr.
R. Vanýsek.
Projekt zastavění Kraví hory budovami univerzity přetrval, byť s nepatrnými
vyhlídkami na realizaci, i druhou světovou válku. O stavbě klinik lékařské
fakulty, přírodovědecké a filozofické fakulty, budově rektorátu a fakultních
knihovnách jednal akademický senát a jeho stavební komise až do konce
roku 1948. Definitivním ukončením snah o vybudování akademické čtvrti na
Kraví hoře a přilehlých pozemcích bylo v roce 1951 předání právnické fakulty, jediné novostavby, která byla pro Masarykovu univerzitu mezi válkami
postavena, Vojenské akademii Antonína Zápotockého. Tím se osud univerzitního městečka Masarykovy univerzity na svazích Kraví hory definitivně
uzavřel.
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Švédové na Kraví hoře
Václav Kolařík, Archaia Brno, o.p.s.

„Naše pěchota je kaput, jízda mrzutá, důstojníkům se nedostává proviantu a
obyčejným kavaleristům chleba ani sena pro koně. Město nelze dobýt a získat. O Špilberku se mi ani nechce psát.“ Tato slova vložil těžce raněný švédský důstojník do dopisu svému bratrovi, který poslal 15. srpna 1645 z tábora
u obleženého Brna. Výstižně popsal bezvýchodnou situaci svého vojska,
které se po právě skončeném neúspěšném generálním útoku na město připravovalo na odchod. Ty tam byly sliby Lennarta Torstenssona, švédského generála velícímu obléhání Brna, když v denním rozkaze ze 4. května povzbuzoval statečnost svých vojáků, nepochybujíc, že se zmocní města do tří dnů.
Už více než tři měsíce trčela vyčerpaná švédská armáda v zákopech kolem
Brna, bez jakékoliv naděje na úspěch a s nebezpečím přepadu od císařských
v zádech. Z původního počtu 18 tisíc vojáků, kteří přitáhli na počátku května
k Brnu, teď chyběla, především vlivem nemocí a dezerce, téměř polovina.
Posádky ve městě a na Špilberku si mohly vydechnout. Ubránili se proti několikanásobné přesile, ve špatně opevněném a zásobeném městě, díky své
statečnosti a vojenskému umění velitele obrany města, francouzského generála v habsburských službách Raduita de Souches.
Vraťme se však o téměř dva měsíce zpátky, na konec června roku 1645, kdy
bylo obléhání Brna v plném proudu. Torstensson plný odhodlání píše
14. června z ležení u Komárova švédskému legátovi Salviovi: „Ležím u Brna
a snažím se vší silou, abych se ho zmocnil. Nepřítel ve všech místech se zesiluje, ale jestli mě nepřepadne, brzy se Brna zmocním, poněvadž jsem již podminoval dvě bašty na Špilberku a tvrz ve městě, kterou vystavěli od té doby,
co jsem tu naposled ležel. Kdybych měl jen více pěchoty, udělal bych s Brnem
krátký proces…“ Naopak obráncům města docházely potraviny, na Špilberku
se nedostávalo vody, chyběla munice a střelný prach. Právě tehdy se ale odehrála událost, která začlenila území dnešní Kraví hory přímo do obléhacích
aktivit švédského vojska.
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Pravděpodobně již od počátku obléhání byl prostor Kraví hory využíván
k pastvě ukořistěného dobytka, sháněného z širokého okolí Brna. Od 1. června zde byly umístěny dva pluky, které měli strážit západní okolí Brna a zabránit poskytnutí pomoci obleženým. Na protilehlém Žlutém kopci, ukryty za
valem zpevněným velkými proutěnými koši naplněnými hlínou, mířily proti
západnímu svahu Špilberku baterie švédských děl ostřelujících jeho předsunutá opevnění. Ale teprve události 26. červena roku 1645 ukázaly strategickou důležitost Kraví hory pro švédskou armádu.
Toho dne kolem šesté hodiny večerní spatřili obležení, jak od starobrněnského kláštera, z míst kde nyní stojí pivovar, vyráží jízdní oddíly vzhůru na Žlutý kopec do míst, kde již od 1. června měly hlídkovat dva pluky jízdy. Tento
neklid v řadách švédského vojska způsobil nečekaný příchod pomoci vyslané
obleženým z Prahy polním maršálkem Colloredem na rozkaz arciknížete
Leopolda Viléma. Pomoc se vyhnula všem švédským předsunutým hlídkám
a údolím řeky Svratky se přiblížila od severozápadu k Brnu. Císařští s asi
šesti sty muži napadli švédské hlídky na Kraví hoře a Žlutém kopci, vedené
plukovníkem Kallenbergem a přinutili je k útěku. Z císařského oddílu se
odpojilo asi čtyři sta jezdců, kteří pod vedením podplukovníka hraběte
z Vrbna sjeli s tasenými šavlemi z kopce v místech dnešní Údolní ulice, uháněli tryskem po severním úbočí Špilberka a vjeli Brněnskou bránou do města. K další obraně města bylo dopraveno 172 dvacetikilogramových pytlíků
tolik potřebného střelného prachu.
Švédové v první chvíli mysleli, že k Brnu dorazila císařská armáda. Začali
narychlo sbírat cenná zavazadla, nakládat je na povozy a odesílat do Olomouce. Téměř polovina jezdců ovšem musela pro nedostatek píce opustit
město spolu se všemi koňmi. Po lstivém manévru u Brněnské brány vyrazili
v noci 28. června hejtmani Hennemann a Unger se 150 jezdci a dalšími 250
koňmi z Židovské brány směrem na jih, aby se oklikou dostali na Švédy neobsazený hrad Pernštejn.
Až dosud se Torstensson pravděpodobně spoléhal na to, že má větší část
Moravy pod kontrolou. Nepřistoupil proto až do konce června k obvyklé
součásti obléhacích prací třicetileté války – k vybudovaní okružního opevnění (circumvalační linie) kolem Brna, které by chránilo týl obléhatelů rozmístěný v ruinách předměstí před útokem nepřátel, zamezilo průchodu posil do
města a na druhé straně zabránilo vysílání poslů s důležitými informacemi
z města.
Švédská armáda se až dosud spoléhala na pohyblivé předsunuté hlídky vysílané z táborů v Zábrdovicích a Komárově, na několik málo pevnůstek
v blízkosti města a také na spletitou říční síť jižně a východně od Brna. Teprve zkušenost s průnikem pomoci z výšin Žlutého kopce a Kraví hory přinutilo Torstenssona k činu. Rozhodl se vybudovat okružní opevnění (tzv. šancí)
kolem severní poloviny města, která byla pro průlom nejpříhodnější. Opev-
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nění se skládalo z vnitřní a vnější linie. Blíže se zastavíme u linie vnější,
která procházela námi sledovaným prostorem, a vrchol Kraví hory tvořil její
nejdůležitější součást.
Několik dní na začátku července kopali švédští vojáci 4 400 metrů dlouhý
příkop kolem severní strany města. Ze zeminy získané z příkopu byl na
vnitřní straně směrem k městu nasypán val, doplněný palisádami z kůlů, deskami a proutěnými koši. V předpolí příkopu byly rozházeny nástrahy (ježci),
předměty vyrobené ze čtyř nebo více železných hřebů o velikosti cca 10 cm,
které měly zranit koně (popř. pěšáky) a vyřadit je z boje (z Kraví hory pochází exempláře uložené v depozitáři Moravského zemského muzea, na které
upozornil Mgr. Petr Žákovský). Obránci valu byli otočeni zády k městu a
vyhlíželi případné nebezpečí blížící se z okolní krajiny. Po příchodu sedmihradských oddílů knížete Jiřího Rákócziho, vazala tureckého sultána, byla
circumvalační linie obsazována především jeho pěchotou najatou
v německých zemích.
Vnější linie okružního opevnění začínala za cihelnou na Starém Brně
v místech dnešního pivovaru, stoupala jižním svahem k nejvyššímu vrcholu
Žlutého kopce v prostoru dnešního Vaňkova náměstí, západně od Masarykova onkologického ústavu. Odtud pokračoval příkop severozápadním směrem
přibližně v linii dnešní ulice Barvičova do míst areálu Biskupského gymnázia. Zde se zalamoval k severovýchodu a pokračoval přibližně v trase ulice
Dostálova a Wurmova k nejvyšším vrcholu Kraví hory. Sestupoval dále
z jejího svahu k severovýchodu přímou linií do areálu tří výškových budov
na ulici Šumavská. Pomyslně křížil dnešní ulice Veveří, Kounicova, Šumavská, Chodská a Štefánikova, aby byl ukončen u hráze třetího rybníka,
v úrovni ulice Cimburkova ulice (dnes se na místě rybníka, u jehož hráze
stával tzv. Červený mlýn, nachází pouze jeho vyschlý zbytek a v okolí moderní supermarkety).
Pro posílení vnější linie byly, na nejvyšších bodech s dobrým rozhledem do
krajiny na sever a severozápad od Brna, zbudovány čtyři reduty (čtvercové
pevnůstky s valem a příkopem, sloužící jako dělostřelecké nebo pěchotní
postavení). První se nacházela někde v okolí Vaňkova náměstí, druhá snad
pod Biskupským gymnáziem, třetí někde v ulici Wurmova a čtvrtá pravděpodobně pod dnešním areálem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka
na vrcholu Kraví hory. Její území tak bylo pojato do okruhu vnější obrané
linie švédského vojska.
Na předsunuté švédské hlídky a oddíly shánějící v okolí Brna proviant stále
více dorážely císařské oddíly, vedené hejtmany Hennemannem a Ungerem,
podnikající výpady ze Švédy neobsazených hradů Veveří a Pernštejn. Dokončená linie okružního opevnění na severu města patrně odradila další posilu, která se do města probila v noci 8. srpna mezi 2. a 3. hodinou i s 350 librami síry na výrobu střelného prachu, tentokrát od jihu. Ve městě žalostně
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docházely potraviny, 11. srpna muselo být přikročeno z nedostatku masa
k výseku koniny, která byla za normálních okolností zapovězena. Bylo jisté,
že pokud brzy nepřijde pomoc, která přinutí Torstenssona odtáhnout, město
bude muset kapitulovat. Rákoczi však již na počátku srpna začal jednat
s císařem o příměří. Torstensson, který jeho záměry vytušil, odhodlal se ještě
s pomocí sedmihradské artilerie ke generálnímu útoku na město. Avšak i 15.
srpna při urputné zteči švédské armády město odolalo. Poté již docházelo jen
k drobným akcím a šarvátkám. Torstensson, opuštěn sedmihradským spojencem, byl nucen vyklidit tábory, šance a příkopy kolem města a odtáhnout 23.
srpna s nepořízenou.
Opuštěny byly samozřejmě i šance a příkopy na Kraví hoře. Valy byly postupně rozhrnovány do příkopů, dřevo z palisád a zátaras využili obyvatelé
města k opravě poškozených budov. Zbytky šancí byly ale v nezastavěném
terénu okolí Kraví hory patrné i dlouho po konci obléhání. Dokonce ještě na
mapě Brna s předměstími a okolím z roku 1815 jsou zakresleny zbytky
„Schweden Schanze“ přibližně v místech dnešní ulice Wurmova.
Do dnešních dnů se na Kraví hoře dochovaly pozůstatky švédského opevnění
pouze pod povrchem terénu. Nezbylo ani památky po valech, příkopech a
palisádách. I v našich nejodvážnějších fantaziích si jen těžko představíme, že
před 360 lety se v těchto místech brodili po kolena v bahně, zarostlí, špinaví
a věčně opilí vojáci, muži z celé Evropy, ze Skotska či Sedmihradska, Laponska nebo Florencie, kteří si ani navzájem nerozuměli. Některým nebylo
ani dvacet, jiní už byli šedesátníky. Většina z nich přišla dobrovolně
z nuzných poměrů s vidinou lepšího života v náručí armády, která zajistí
alespoň živobytí. Někteří prošli už polovinu Evropy a někteří teď možná leží
někde tady, na Kraví hoře.
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Peter Englund, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000
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Mlčící múzy
Bc. Jiří Skoupý

Pro mnohé z nás představuje Kraví hora svým povlovným svahem zvedajícím se za masivem Špilberku oázu zeleně a klidu uprostřed hlučného velkoměsta, příležitostný azyl milenců a básníků, kus relativně nedotčené přírody,
kde je možné dle libosti nalézt oddech, zregenerovat síly, dopřát přetaženému nervovému systému tolik potřebného odpočinku. A přece byly doby, kdy
ticho a klid Kraví hory prořezávaly ostré výkřiky vojenských povelů, zoufalý
nářek raněných či mučených…
Kraví hora přitahovala již odnepaměti pozornost vojáků (ať už armád cizích
či spřátelených) – zdejší lokalita imponovala výhodnou strategickou pozicí,
dalekým výhledem a snadnou dostupností i parcelami vyzývajícími ke stavbě
nejrůznějších objektů vojenského určení. Důležitá rovněž byla relativně odlehlá poloha Kraví hory mimo hlavní tepny tehdejší dopravní infrastruktury
byla důležitá – netřeba připomínat typicky vojenskou snahu utajovat věci, po
kterých obyčejným „civilům“ koneckonců nic není. Pojďme si tedy společně
zrekapitulovat osudy Kraví hory s jejím nejbližším okolím v dobách, jež
rozkvětu múz básnických i hudebních pranic nepřály…
Pomineme-li obléhání Brna švédskými vojsky v polovině 17. století, pak se
vojenské uniformy na Kraví hoře a v jejím okolí začaly ve zvýšené míře objevovat od roku 1770, kdy bylo na celém území vybudováno 5 vojenských
pracháren a 2 strážnice. V místech pozdějšího rozdvojení ulic Tichého a Zeleného (již na katastru Žabovřesk) existovaly starší „švédské šance“. Dochované historické dokumenty z roku 1714 lokalizují švédské šance též přibližně
v polovině nynější ulice Tomešova nad uvedeným sedlem – jednalo se
o útvar bastionového typu ve tvaru čtyřcípé hvězdy, který byl později rozbourán.
Vojenský význam Brna i jeho posádky však nadále stoupal, horečné opevňování trvalo až do roku 1748. Tento rok měl pro vojenský život města zvláštní
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význam – v Brně bylo totiž zřízeno c. k. generální velitelství pro Moravu,
město také navštívila císařovna Marie Terezie; byla to první panovnická návštěva v Brně od roku 1608. Není ostatně divu – ne nadarmo je osmnácté
století nazýváno stoletím válek…
Z později vzniklých vojenských objektů je třeba zmínit novorenesanční c. k.
zeměbranecká kasárna na nároží ulic Úvoz a Údolní (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického) a budovy České vysoké
školy technické z roku 1907 na ulici Veveří (Fakulta stavební Vysokého
učení technického). Ve druhém případě se sice nejedná o stavbu ryze fortifikační či kasárenskou, přesto se v pozdějších letech velkolepý palác české
techniky několikrát výrazně zapsal do dějin brněnského vojenství.
Významným milníkem v historii vojenských objektů v okolí Kraví hory se
stalo vypuknutí první světové války. Brněnští občané ponejvíce rukovali
k jednotkám, které byly ve městě posádkou – byl to především pěší pluk
číslo 8 a zeměbranecký pluk číslo 14. Protože se válečná situace nevyvíjela
zcela dle představ tehdejších c. k. vojenských velitelů a kdysi tak hrdý a
mocný rakouský orel se křečovitě svíjel pod drtivými údery spojeneckých
armád, bylo bezpodmínečně nutné nějak řešit kritickou situaci související se
zvýšeným počtem raněných transportovaných z frontových obvazišť do zázemí. Stávající brněnské kasárenské a nemocniční budovy záhy přestaly kapacitně vyhovovat; proto byla v prodloužené části Kounicovy (tehdy Giskrovy) ulice nad jezdeckými kasárnami urychleně vybudována a dne 26. dubna
1915 slavnostně otevřena dosud nejrozlehlejší vojenská baráková nemocnice
s kapacitou dva tisíce lůžek. Tato dostavba představovala výrazné rozšíření
již stávajícího areálu.
V prostoru od konce Zborovské po Kounicovu ulici vznikla před rokem 1909
velká skupina vojenských baráků, doplněná za první světové války další skupinou při ulici Chodská, v blízkosti nových kasáren za vojenským oděvním
skladištěm, nazývaným též německy „Mundursdepo“. Třetí část barákové
nemocnice byla postavena proti budově tehdejší české techniky, která byla
rovněž užívána jako vojenský špitál o kapacitě sedmi set lůžek. Součást areálu představoval i vojenský kostel zasvěcený „Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu“
od architekta Vladimíra Fischera (kostel byl roku 1969 rozebrán a v letech
1993-1995 opětovně postaven v Oslnovicích na Znojemsku).
Pro posílení bojového ducha vojáků byla za účasti důstojnictva i brněnské
honorace dne 18. srpna 1916 na volném prostranství mezi baráky odhalena
socha „císařpána“ Františka Josefa I. v nadživotní velikosti. Ani toto velkolepé gesto oslavující narozeniny starého mocnáře, spojené s masivní válečnou propagandou, však Rakousku válku nevyhrálo. Obličeje tehdejších „landvéráků“ a válečných invalidů na dochovaných fotografiích ostatně prozrazují cokoliv jiného než fanatické nadšení či chuť sloužit až do roztrhání těla
(v případě občanů české národnosti to samozřejmě platilo dvojnásob). Prav-
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děpodobně dávali přednost procházkám po pečlivě upravených cestičkách
(tuhá vojenská kázeň platila i zde) a vyhřívání na slunci s vědomím, že ze
všech prodělaných válečných štací není město Brno ani zdaleka tou nejhorší…
Jisté je, že severovýchodní svah Kraví hory byl už v době starého mocnářství
zcela pod vlivem armádního živlu a tvořil na svoji dobu poměrně rozsáhlý,
dnešní terminologií nazývaný „vojenský prostor“. Na Jančově plánu Brna a
předměstí z roku 1919 můžeme jeho polohu přibližně vymezit od západní
části dnešní ulice Kotlářská (U opatrovny) až po ulici Dobrovského; jeho
přirozenou osu pak tvořila ulice Kounicova.
V období první republiky byl prostor pod Kraví horou postupně urbanizován.
Z významných staveb, které dramaticky zasáhly do historie (nejen) regionu
pod Kraví horou musíme jmenovat budovu právnické fakulty Masarykovy
univerzity z roku 1922, fragment nikdy nerealizovaného velkorysého projektu Akademického náměstí. Spisovatel Vojtěch Jestřáb, autor vzpomínkové
knihy „Brno, můj amarcord“, vzpomíná na položení základního kamene:
„Proti poslednímu nároží techniky, na němž se divoce motával ostrý vítr
z Kraví hory, stála na druhé straně ulice obrovská stará lípa, která musela
pamatovat švédské obležení města. (…) Svou mohutností doplňovala masiv
techniky na protější straně. Není to dlouho, co ji skáceli – prý kvůli dopravě,
ale myslím, že spíš to byl vrtoch nějakého jankovitého úředníka. Pro mne je
ta lípa nezapomenutelná, protože z její nejspodnější větve jsem se díval na
prezidenta Masaryka, kladoucího základní kámen právnické fakulty. A tak
jsem za jasného azurového dne viděl tatíčka prezidenta ve světlém obleku
poklepávat kladivem na první kámen budovy, kde jsem měl později prožít
nejtěžší chvíle svého života.“ Podotýkám jen, že autor neměl na mysli utrpení
způsobené přednáškami, zápočty či zkouškami. Ale nepředbíhejme…
Bylo by však mylné se domnívat, že v relativně klidném a mírovém období
první republiky umlkl na Kraví hoře křik vojenských povelů a řinčení zbraní.
Dejme opět na chvíli slovo Vojtěchu Jestřábovi: „Pro kluky a pro milence
byla Kraví hora, už tehdy přezdívaná Monte Bú, ideální terén. Nad Nedělovou cihelnou se daleko táhl vysoký, žlutý slínový břeh, plný prohlubní a děr.
(…) V některých místech byly v horním okraji břehu vyhloubeny jakési zatravněné lóže; do jedné z nich jsem si jednou přivedl dívku, kterou jsem o
nějakou chvíli před tím oslovil na plošině tramvaje. Ale dávno dřív jsem tu
jako školáček, pohodiv někam za keře housle, sváděl četné zákopové války,
v terénu skutečně blízkém podmínkám na válečné frontě. Nepřítel se tu rekrutoval z cihlářských dětí, které podobny domorodému indiánskému kmenu
měly celý vykotlaný slínový břeh pod svým držením.“
Stavitelé moderně projektovaného areálu Zemského vojenského velitelství
(mezi Brňany stále přežívá trefné přízvisko „rohlík“), si pro svoje tvůrčí záměry prostě nemohli zvolit vhodnější lokalitu; vysocí důstojníci českoslo-
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venské armády obývající služební byty situované v levém křídle zemského
velitelství (jedná se o jižní část budovy, ozdobenou obkladačkami stylizovanými do podoby a tvaru červených cihel) možná nacházeli v útržcích bojového křiku řádících kluků, které k nim občas dolétaly otevřenými okny jejich
obývacích pokojů, tolik potřebnou inspiraci. Je docela dobře možné, že některý z těchto vyšších velitelů byl absolventem tzv. „Vysoké inženýrské koleje“ při české technice – v letech první republiky se z řad studentů technických směrů rekrutovala část profesionálního důstojnictva.
Očistný březnový vítr, který vrátil všem německým soukmenovcům naději
(jak se o březnové okupaci německými vojsky, operaci „Märzwind“, vyjádřil
jeden německý spisovatel), vtrhl silou orkánu i na svahy Kraví hory, kde
nenechal ležet kámen na kameni. Ulice Nerudova a Veveří byly ráno dne 15.
března 1939 lemovány dlouhými kolonami německých vojenských vozidel
plných vojáků v zelených uniformách. Němci, kterých žilo v Brně asi
70 tisíc, jásali a vítali své osvoboditele. České obyvatelstvo bylo nadšeno
o poznání méně, avšak skutečný běh věcí příštích v této chvíli nedokázal
odhadnout snad nikdo. Dle tvrzení pamětníků nicméně s německou armádou
žádné potíže nebyly; chovala se prý slušně a rezervovaně.
Zcela jinak tomu bylo u příslušníků brněnského gestapa. „Zdravé jádro“ této
organizace (sedmdesát příslušníků vídeňského gestapa a třicet dalších členů
ze Stuttgartu, vesměs bývalých státních policistů) dorazilo do Brna společně
s okupačními jednotkami v rámci vojensky organizovaného oddílu zvláštního
určení, tzv. „Einsatzkommando VI.“, ještě týž den kolem jedné hodiny odpoledne. A počínali si zde vskutku velkopansky. Po zřízení úřadovny na Mozartově ulici číslo 3, obsazení věznice na Cejlu a bývalého policejního ředitelství na Orlí 30, se jejich pozornost upřela směrem k objektu právnické fakulty na „Eichhorner Straße 70“ (Veveří 70), který koncem roku 1940 obsadili a
velmi rychle přetvořili k obrazu svému; např. posluchárny byly pomocí příček rozděleny na celkem 325 kanceláří, bývalá šatna přestavěna na věznici…
Budova později nechvalně proslula jako tzv. „Leitstelle“ (řídící úřadovna).
V jejích útrobách probíhala vyšetřování, výslechy a stanné soudy, zde se
sbíhaly nitky odporně lepkavých pavučin spřádaných gestapáckými konfidenty. Počet příslušníků a evidovaných konfidentů, tzv. „V-Mannů“ brněnského gestapa v průběhu války rapidně vzrůstal (jako konfidenti a kriminální
asistenti byli často využívání brněnští Němci s perfektní znalostí češtiny),
koncem března roku 1945 se jejich počet pohyboval okolo čísla devíti set.
Na konci povídání o právnické fakultě si ještě neodpustím jednu zajímavost.
V suterénu budovy si gestapáci zřídili kantýnu s barem. Protože se nespokojili s bíle vymalovanými stěnami, rozhodli se pořídit si výtvarnou výzdobu,
odpovídající vysoké úrovni německého ducha. Mezi zatčenými umělci začal
být hledán schopný, výtvarně nadaný kandidát. Navržen byl toho času vězněný český malíř a vlastenec profesor Karel Minář. Nezaváhal ani okamžik,
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příkazu poslechl, fantazií vskutku neskrblil – a vytvořil tak dílo, které můžeme směle řadit k vrcholným činům českého odboje. Jednalo se o jakousi
bláznivou variaci na téma „starogermánské mýty“. Všichni vyobrazení bohové, polobohové, teutoni a jiné mýtické postavy měly tváře skutečných velitelů brněnského gestapa, kterým se český malíř vlastně krutě vysmál. Pikantní
je, že na uvedené malby byli Němci po celou dobu války velmi hrdi a rádi se
s nimi chlubili. Často zmiňovaná, k válečnému období se vztahující německá
nadutost, se zde opětovně projevila měrou vrchovatou …
Nedaleko právnické fakulty se nacházel sběrný tábor „Pod kaštany“ – zhruba
v místech výškových budov bývalého „Cheposu“ a Sadů národního odboje.
Sloužil jako přestupní stanice „zum Sondergericht“ (ke zvláštnímu soudu)
v Breslau nebo do vyhlazovacích či pracovních táborů. Že vám jeho poloha
leccos napovídá? Ano, hádáte správně, jedná se skutečně o zbytky již zmíněných vojenských baráků z první světové války…
Další zastávku našeho vyprávění představují Kaunicovy studentské koleje.
V pátek dne 17. listopadu 1939 v šest hodin ráno byly koleje přepadeny oddíly SS. Jeden z bývalých studentů na celou událost vzpomíná: „Měli jsme na
naší světnici takovou dobrou zásadu, že jsme si každé ráno po probuzení
trochu zacvičili. Bydleli jsme na pokoji tři a každý z nás jeden den předcvičoval. ‘Vstávat, lenoši, rozcvička!‘ – Vašek Křístek již stojí připraven předcvičovat. ‚Počkej, okno!‘ zvolám rozespale a otvírám je dokořán. A zdola,
bydleli jsme ve druhém patře, ozve se drsné německé zvolání: ‚Fenster zu,
sonst schies´ ich!’ (Okno zavřít, jinak budu střílet!). Ohromen hledím na
německého vojáka, který na mne míří puškou. (…) Rychle okno zavírám. Co
se děje?“
Studenti brali zpočátku vojenskou přítomnost spíše jako recesi, skandovali
„my chceme ven“, někteří se pokusili o útěk. Jednomu studentovi se skutečně
podařilo uprchnout; vyskočil z okna do zahrady a unikl střílejícím hlídkám.
Dodnes se nezjistilo jeho jméno. Kuriózní je případ studenta, uprchnuvšího
v dívčích šatech. Zcela ochromen děsem prošel vrátnicí okolo německých
stráží; jeden z vojáků za ním dokonce žádostivě zamlaskal…
Po osmé hodině přišlo asi třicet gestapáků a začali s prohlídkou celého areálu. Náhle bylo všem jasné, že legrace skončila; někteří studenti začali zoufale
ničit nebezpečné letáky nebo karikatury Adolfa Hitlera, jež měli u sebe. Řady
zatčených, stojících na chodbách čelem ke zdi, začaly pomalu houstnout…
Z původních Kaunicových kolejí, předaných studentstvu k užívání roku
1923, se v průběhu protektorátu stal opravdu žalář vlastenců a odbojářů.
Všudypřítomné stráže s puškami, v době 1. a 2. stanného práva s nasazenými
bajonety, strážní s pistolemi na chodbách. Bachaři z řad příslušníků SS zatčeným ztrpčovali život prostoupený čekáním na výslech, transport nebo
popravu, jak jen mohli; často byl vězeň surově stlučen pro nepatrnou záminku. Každá světnice měla svého velitele z řad „heftlinků“, který vždy po vstu-
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pu strážného musel podat hlášení: „Herr Wachmeister, Zimmerkommandant
XY meldet Zelle dreiundfünfzig belegt mit fünf Mann. Drei Mann bitten austreten zu dürfen“ (Pane strážmistře, velitel světnice XY, cela číslo třicet pět
obsazena pěti muži. Tři muži prosí o svolení jít na toaletu).
Přes všechen teror a utrpení si však vězni vytvořili naprosto unikátní komunikační sytém: protože skrz bíle natřené okenní tabulky nebylo nic vidět a po
spatření otevřeného okna měly stráže přikázáno střílet, začali se vězňové
mezi jednotlivými celami domlouvat vyklepáváním znaků Morseovy abecedy do stěn (jeden úder – tečka, dva údery – čárka). Dle vzpomínek pamětníků
fungoval tento způsob předávání zpráv zcela spolehlivě; o každém nově přibyvším zatčeném již za několik minut věděli obyvatelé i té nejvzdálenější
cely. Dochovalo se také velké množství nápisů a vzkazů na zdech i částech
nábytkového vybavení
Pro opravdu vzpurné povahy byly okolo Kaunicových kolejí postaveny dřevěné baráky, jejichž sklepní místnosti sloužily jako samotky. Celkovou situaci panující v Kaunicových kolejích nejlépe vystihuje výrok jednoho ze
smluvních lékařů gestapa, který na občasné stížnosti vězňů odpovídal: „Hier
ist kein Sanatorium, hier ist ein Krematorium!“ (Zde není žádné sanatorium,
zde je krematorium).
Nejhroznější události pro dění v Kaunicových kolejích však představovaly
popravy za 1. a 2. stanného práva. Prováděním rozsudků smrti byl pověřen
„SS Wachtbatalion Böhmen und Mähren“ (Strážní prapor Čechy a Morava).
Příslušníci tohoto útvaru obývali od roku 1940 prostory bývalého gymnázia
na ulici Lerchova 63, občas také využívali nezastavěné plochy na Kraví hoře
jako své cvičiště. V den poprav odpochodovala z budovy gymnázia jednotka
o síle 100-120 mužů a zpívala pochodovou píseň, jejíž refrén se několikrát
opakoval. Odděleně od ostatních šla popravčí četa (za 1. stanného práva
v počtu 8 mužů, za 2. stanného práva v počtu 16 mužů), která po příchodu
nastoupila čelem ke sgrafitu s postavou knížete sv. Václava, kde byl vybudován primitivní rám z prken a dostřeliště z pytlů naplněných pískem. Každý
odsouzený byl za zápěstí připoután koženými řemeny k horní části střeleckého rámu, výstřel zazněl po vydání rozkazu „Feuer“. Jakmile umírající klesl,
velitel mu dal z pistole ránu z milosti. Pro popravy židovských občanů byly
v areálu zřízeny tři šibenice. Za nepříznivých světelných podmínek bylo celé
popraviště osvětlováno světlomety, což exekucím dodávalo až děsivě přízračný charakter. Zvědavých diváků z řad brněnských Němců se prý vždycky
našlo víc než dost… Po skončení druhé světové války byly Kaunicovy koleje
právem prohlášeny za národní kulturní památku.
Konec války rozhodně neznamenal odchod vojáků z oblasti pod Kraví horou,
právě naopak. Budovy právnické fakulty a české techniky byly po dlouhá
léta využívány Vojenskou akademií Antonína Zápotockého. Mnozí vysokoškolští studenti s nostalgií vzpomínají na povinné kurzy vojenské přípravky.
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Charakter doby trefně vystihuje výrok jednoho studenta: „Připadá mi hloupé
zamykat do trezoru sešit s takticko-technickými daty bojového vozidla pěchoty, když jej západoněmecká firma Rewell už několik let prodává coby plastikový model…“
Vojenský živel v prostoru pod Kraví horou však přežil do dnešních dnů a
zřejmě se tu ještě dlouho udrží. Stačí zmínit nekonečné zástupy studentů
Univerzity obrany, spěchající každé ráno na přednášky.
Na závěr jedno malé doporučení. Až někdy zasedneme v restauraci „Šelepka“ nad sklenicí dobrého piva, věnujme tichou vzpomínku těm, kteří prošli
koncentračním táborem „Pod kaštany“ a kteří si v tomto jediném dochovaném ze zdejších lágrových baráků takový luxus rozhodně dopřát nemohli…
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Vzpomínky Vratislava Appela
Naše rodina se v roce 1935 přestěhovala do bytu ve druhém poschodí rohového domu na Konečného náměstí. Vchod byl z ulice Úvoz a měli jsme tehdy číslo 107 – dům byl později přečíslován, takže nyní má číslo 63. Druhý
vchod do domu, za rohem, je ze Žižkovy ulice. V přízemí, přímo na rohu je
nyní řeznictví.
Bylo mně pět roků. Sestra se v tom roce narodila. Z okna kuchyně jsem viděl
na svah, který byl z čisté cihlářské hlíny a umožňoval nám klukům pomocí
vojenských lopatek vyrábět prostory – po brněnsku „lógry“. Pro dva až tři
kamarády s výhodou, že na nás nepršelo, když přišel deštík, který jsme samozřejmě vítali.
Kraví hora byla i z této strany pozvolný svah, ale až za výškovým schodem –
dle mého odhadu v některých místech o mohutnosti 10 metrů, kterýž vznikl
uměle odbagrováním materiálu – hlíny k výrobě cihlářských výrobků
v cihelně, jenž v té době stála v prostoru ohraničeném ulicemi: Jana Uhra,
Akademická – nyní Čápkova, Grohova a pomyslnou hranicí v místech, kde
byla později vybudovaná komunikace spojující Konečného náměstí s křižovatkou Grohova a Úvoz. Byl jsem svědkem likvidace komínu cihelny pomocí dynamitových náloží někdy v roce 1940.
Pro zajímavost uvádím, že v té době před válkou nebyla prokopána ulice
Grohova od Úvozu po ulici Bratří Čapků. Pěší musel překonat hromady zeminy po pěšince, která se šplhala přes nedokončenou stavbu komunikace.
Nevím, z jakého důvodu byly práce na propojení obou konců ulice Grohova
započaty, ale v té době ještě nebyly dokončeny. Po deštích tato zkratka nebyla pro pěší použitelná.
Vrátíme-li se zpět na Konečného náměstí, byl náš dům, kterým končila ulice
Úvoz, z druhé strany směrem ke Špilberku poslední. Za naším domem byla
cesta k úbočí Kraví hory, kde stál o samotě dvoupodlažní pavlačový dům,
původně postavený pravděpodobně pro zaměstnance cihelny. Ostatní prostor
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směrem ke Starému Brnu až téměř ke konci ulice Jana Uhra, byl panstvím
pana Cvetkova, který zde pěstoval výbornou zeleninu, jak se to v mládí naučil v Bulharsku. S jeho synem Petrem jsme chodili do obecné školy.
Pohlédněme nyní směrem do Akademické ulice – její levá strana se sudými
čísly domů tvořila celistvou řadu až po rohový dům, který byl postaven jako
všechny domy na Konečného náměstí za první světové války. Dům, který
mám na mysli má nyní žlutou fasádu a na věžičce pod kopulí nápis „Tivoli“.
Pravá strana ulice Akademická, nyní Čápkova, začínala až dobrých dvě stě
metrů od Konečného náměstí. Původní domy vznikly ve třicátých letech 20.
století, říkalo se jim bankovní domy, neboť v těchto domech převažoval počet nájemníků zaměstnaných v brněnských bankách. Proti našemu domu byl
malý plácek, kde se dobře hrála kopaná s brankami z cihel, které se všude
povalovaly. Někdy byla tyčka branky zvýrazněna aktovkou, když bylo třeba
si to rozdat ještě před příchodem domů ze školy.
Plácek končil cihelnou zídkou aspoň šest metrů vysokou a za ní byla už pevná půda, která směrem k Brnu byla využívána k pěstování zeleniny. Tak
vlastně stavební úřady předpokládaly (v místech nynějšího výškového domu
a na něj navazujícího objektu s restaurací) ještě před zahájením výstavby
v padesátých letech likvidaci posledního výběžku Kraví hory spojenou
s odvozem hlíny nejdále sahajícího výškového stupně – až k pravému okraji
ulice Akademická. Svah, který prudce klesal do ulice byl porostlý křovinami.
Pro složité vysvětlování, jak až do konce války vypadalo okolí našeho domu,
jsem se rozhodl úmyslně, neboť se váže na moji smutnou vzpomínku ze začátku druhé světové války, která začala 1. září 1939, když Německo napadlo
Polsko. Němci měli připravený seznam tisícovky občanů Brna, aby v den
zahájení války pro zastrašení českého obyvatelstva zahájili zatýkání a odsun
zatčených vybraných občanů do koncentračních táborů. Zatýkání začalo
v noci z 1. na 2. září 1939. Můj otec, od počátku okupace aktivní účastník
odboje, byl telefonicky od známých varován. Na nic nečekal, odešel ihned
z domova a tři dny trávil noci ve vlaku z Brna do Prahy a zase nazpět, nedůvěřoval ubytování v hotelích, ve kterých by se musel policejně hlásit.
V Brně tyto dny nechodil ani do zaměstnání.
K nám domů přišlo pro tátu Gestapo až 2. září dopoledne. Od zatčení a odsunu do koncentračního tábora jej přitom zachránilo jenom to, že komando
Gestapa se nedokázalo v noci orientovat, když projíždělo po Úvozu od Starého Brna. Poslední dům na křižovatce ulic Grohova-Úvoz před masivem
Kraví hory, měl totiž číslo kolem padesátky.
Úředník katastrálního úřadu, který někdy kolem roku 1910 zapisoval do katastrální mapy náš dům, totiž už tehdy předpokládal, že v proluce v té době
ukryté pod masivem Kraví hory bude v budoucnu postavena řada domů.
Teoretickým výpočtem určil, že pro ten náš vyjde číslo 107. Tak toto číslo
také na nejbližších šedesát let náš dům dostal. Skutečnost při pozdější vý-
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stavbě v okolí prokopaného spojovacího úseku Úvozu byla ovšem jiná. Na
pravé straně za naším domem postavili pouze dva domy a pak samostatně
v odskoku od ulice školu a halu ledního hokeje. Také proto došlo
k přečíslování ze 107 na nynější číslo 63.
Na objezd po ulici Grohova a Akademická přišlo Gestapo až ráno, tak jim
máma mohla říct, že táta odjel do Prahy. Táta si byl vědom, že tomuto řízení
osudu, vlastně číslu domu 107 a výběžku Kraví hory vděčí za to, že nepoznal
útrapy koncentračního tábora… Na to další raději nepomyslet.
Na druhou smutnou událost, která se váže ke konci války, také nerad vzpomínám. Na Konečného náměstí přijel 26. dubna 1945 v 11 hodin ruský tank.
Rád jsem od mládí fotografoval a tak jsem se chystal udělat pár záběrů…
Svítilo pěkně sluníčko, Rus se vykláněl z věže tanku, na všechny, kteří se
kolem shromáždili, se usmíval. Zkrátka pohoda! Slunko mě zachránilo! Přišel jsem na to, že tank musím fotografovat se Sluncem v zádech, protože
jinak by se mi fotografie nepodařila. Obešel jsem stojící tank a chystal se
stisknout spoušť. V tom okamžiku zasvištěl vzduchem granát, vojáček stačil
zavřít poklop a já jsem byl proti odletujícím střepinám uchráněn kovovou
hmotou tanku.
Za války jsme zažili v Brně řadu bombardování, ale tak blízko ohrožení života jsem předtím nikdy nebyl. Na druhé straně tanku, ničím nechráněni, zůstalo osm mrtvých.
Uvedené vzpomínky spadají do období začátku a konce druhé světové války.
S historií Kraví hory je spojuje pouze tenká nitka, přes domov, který jsem
měl v letech 1935 až 1951 v domě postaveném na okraji východní části Kraví hory.
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Protiletecký kryt
Ing. Aleš Svoboda, R-ateliér, s.r.o.

Jeden ze základních lidských pudů, který nutí člověka chovat se způsobem
zajišťujícím přežití v případě jakéhokoliv nebezpečí, je pud sebezáchovy.
Od samého počátku lidstva hledal člověk úkryt před nepřízní osudu
v místech, kde se cítil v bezpečí a která mu zajišťovala ochranu před nejrůznějšími přírodními či společenskými nástrahami. Ve starověku i středověku
budoval kolem svých obydlí a osad hluboké příkopy, vysoké hradby a pevné
zdi, které měly zadržet jakéhokoliv nepřítele a otupit jeho zbraně.
Typ těchto vojenských staveb se s technickým pokrokem velmi rychle vyvíjel. Potřeba čelit stále novějším a zákeřnějším zbraním, útočným metodám a
vynalézavosti dobyvatel vedla ke zdokonalování obranných systémů pevnostních měst. S vynálezem střelného prachu se tradiční opevňovací systémy
začaly radikálně měnit.
Dvacáté století s nebývalým nástupem vědecko-technického rozvoje vneslo
do válečné strategie nový pojem. Použitím „zbraní hromadného ničení“ a
rozvojem leteckého průmyslu se problematika ochrany obyvatelstva koncentrovala na budování protileteckých a později i protiatomových krytů. Na území města Brna se dnes nachází téměř tři sta stálých krytů, a přestože celoevropská situace válečným konfliktem nehrozí, jsou tyto podzemní úkryty stále
připraveny pro případné použití.
Kryty pod Kraví horou patří k vojenským objektům z druhé světové války,
které nebyly dokončeny. Jejich výstavba začala v roce 1944 a podle dochované dokumentace mělo vzniknout v temeni Kraví hory takových zařízení
několik. Do dnešních dnů se však zatím podařilo objevit a identifikovat jen
dva prostory, z nichž pouze jeden je po úpravách přístupný veřejnosti.
V druhé polovině roku 1944 byla v okolí ulice Úvoz a Sirotčí (dnes Grohova)
ve svahu Kraví hory zahájena intenzívní výstavba protileteckých krytů, určených především německým obyvatelům žijícím v této lokalitě. Německé
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jednotky měly tehdy na Kraví hoře umístěny sklady vojenského materiálů a
zřejmě i munice. Nebezpečí leteckých náletů bylo tedy v této části Brna více
než pravděpodobné.
Realizaci několika protileteckých úkrytů v příhodné poloze svahů Kraví hory
prováděly německé specializované jednotky protiletecké obrany Luftschutz a
Technische Nothilfe. V těchto jednotkách pracovali většinou čeští odborníci
a hlavně studenti formou nucených prací v pracovních táborech. Jejich úkolem bylo vybudovat ve skalním masivu soustavu pravoúhlých chodeb
s několika vstupy a nouzovými východy s dobrým odvětráním a systémem
sociálního zázemí.
Výstavba krytů v této lokalitě byla zahájena na několika místech, avšak
vzhledem k brzkému konci světové války k jejich dokončení nedošlo. Zřejmě
nejdále postoupila výstavba krytu v ústí dnešní ulice Jana Uhra do ulice
Úvoz, kde bylo vybudováno přibližně 330 metrů chodeb se třemi vstupy.
Jednalo se o štoly rozměru 2,5×3 m vyražené pouze ve skále s provizorní
dřevěnou výztuží.
Po skončení druhé světové války bylo rozhodnuto tento kryt dokončit a využívat jej nadále jako objekt civilní obrany. Začátkem padesátých let minulého
století začaly po odstranění dřevěného bednění práce na vyzdívání chodeb
betonovými bloky. Realizace díla však byla náhle zastavena. Jaké důvody
přiměly tehdejší velení civilní obrany k ukončení prací, dnes již nevíme, jisté
však je, že vstupy do nedokončených prostor byly zasypány a podél nově
upravené ulice Úvoz vyrostla kamenná opěrná zeď.
Dlouhá léta zůstaly chodby zapomenuty pod vrstvou hlíny. Jen lidská zvídavost jejich existenci znovu připomenula. Po několika marných pokusech
zamezit nepovolaným osobám v přístupu do skalního labyrintu bylo rozhodnuto vstupy zalít betonem. Toto řešení se však podařilo odvrátit a v roce
2003 byl realizován záměr opačný. Chodby bývalého krytu byly vyčištěny,
větrací otvory zprůchodněny, dva ze tří vstupů uzavřela cihelná zeď a labyrint byl zpřístupněn nově zbudovaným vstupem s pevnou mříží.
Komplex nedokončeného krytu je dnes v péči brněnského magistrátu a na
požádání lze tato místa navštívit. Je zde možno spatřit metodu tehdejší stavební technologie, kdy pevná skalní hmota byla postupně navrtávána a odstřelována. Nedokončené propojovací chodby stále nesou stopy pracovních
nástrojů studentů ročníku 1927, kteří byli do těchto míst v roce 1944 povoláni přímo ze školních lavic.
Chladné prostředí štol s betonovými vyzdívkami, nedokončenými protitlakovými stěnami a s vlhkou hliněnou podlahou stále navozuje tísnivou atmosféru lidské snahy o přežití válečného běsnění. Areál krytu patří k historii města
a jeho obyvatel stejně jako všechny historické podzemní stavby z dávné minulosti.
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Použité prameny:
A. Svoboda, Brněnské podzemí – kniha druhá, R-ateliér, s.r.o., Brno 2005
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Cvičné protiletecké kryty z období okupace
Mgr. David Varner, www.davar.cz/badatelna

Od dvacátých let 20. století se v těsném okolí Kraví hory uvažovalo o stavbě
univerzitního areálu, jenž by navazoval jak na budovy techniky na ulicí Veveří a Žižkova, tak na právnickou fakultu. Projekt však vzhledem
k hospodářské krizi ve třicátých letech minulého století realizován nebyl.
Když byly vysoké školy uzavřeny, právnickou fakultu obsadilo gestapo, budovy české techniky přešly částečně pod správu německé techniky a částečně
je obsadil sekretariát NSDAP a jednotky SS. Proto se zdají být pravdivé informace o tom, že na Kraví hoře bylo cvičiště německých jednotek a vojenské sklady.
Vysoké učení technické začalo ve stejné oblasti budovat hřiště a své zázemí
až na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Část těchto budov se
zachovala téměř v nezměněné podobě. Dodnes lze na Kraví hoře nalézt pozůstatky válečné aktivity německé armády. Mezi nejzajímavější patří trojice
protileteckých krytů na okraji areálu Masarykovy univerzity u dvou hřišť a
pozorovatelna s integrovaným krytem.

Tři protiletecké kryty na Kraví hoře
V případě tří zmíněných krytů se jedná se o tzv. protiletadlový krytý zakop,
jak zněl oficiální český dobový název těchto staveb. Mezi badateli jsou spíše
známé jako „vajíčkové kryty“ podle průřezu chodeb. Dle dokumentace se
mělo jednat o protiplynové a protipožární objekty, ale mnohde se příslušné
prvky (plechové protipožární a protiplynové dveře s těsněním) neosadily.
S filtroventilací se v těchto krytech nepočítalo – speciálními zátkami se měly
ucpat větrací otvory ve stropě a lidé uvnitř by museli přečkat nálet v režimu
izolace. Jak dlouho by jim vydržel vzduch, zůstává otázkou – v jedné sekci
(rovném úseku) mělo podle provedení krytu sedět až šedesát osob.
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Vajíčkové kryty měly většinou půdorys s lomenými chodbami. Podél stěn
byly na betonových výstupcích umístěny dřevěné lavice pro ukryté osoby.
Tři zajímavé vajíčkové kryty vzdálené od sebe jen několik desítek metrů se
nachází u sportovních hřišť v areálu na Kraví hoře. Vedle krytů jsou řady
budov, které údajně částečně pochází z doby okupace. Všechny mají poněkud neobvykle vchod s přímým schodištěm a mohutnými ochrannými zdmi.
Dole pod schody se nacházely první dřevěné dveře do malé předsíně. Z ní
vedly druhé dveře do hlavní chodby vlevo. Chodba krytu je dlouhá 8 metrů a
má typický vejčitý profil. Na stranách jsou betonové opěry pro lavice o výšce
40 centimetrů. Na konci krytu je nouzový výlez. Má podobu betonové šachty
o profilu 80×80 cm, místy se zachovaly i kramle pro výstup. Samotný výlez
je nahoře zakrytý deskou a zasypaný hlínou. Na stropě krytu jsou dva betonové komínky.
Nejspodnější z trojice krytů má navíc zachovanou unikátní betonovou pozorovatelnu se čtyřmi průzory. Ta připomíná betonové pozorovací zvony německé výroby, svého času oficiálně nazývané Luftschutz–Splitterschutzzelle.
Nachází se v malé odbočce doprava na konci krytu. Zajímavé je, že stropnice
je téměř úplně oddělena od stěn pozorovatelny.
Prostřední kryt je identický se spodním, pozorovatelna je v hlavní chodbě
krytu zazděna a na povrchu okraje hřiště jsou vidět jen zbytky betonu. Na
dveřích je zašlý, ale stále čitelný nápis: „Sklad hořlavin! Zákaz kouření a
manipulace s otevřeným světlem!“ Horní kryt byl zřejmě využíván jako sklad
chemikálií, obsahuje množství různě popsaných skleněných lahví. Chodba
krytu je zazděna cihlovou příčkou, na povrchu nad krytem nejsou žádné stopy po pozorovatelně ani nouzovém výlezu.
Účel všech tří krytů se dosud nepodařilo jednoznačně objasnit. Na případné
ukrytí německých jednotek rozmístěných na Kraví Hoře jsou příliš malé.
Teoreticky mohly sloužit k výcvikovým účelům.

Pozorovatelna s integrovaným krytem na Kraví Hoře
Jen několik desítek metrů od výše popsaných protileteckých krytů u cesty
vedoucí ke Hvězdárně se nachází pozorovatelna s malým krytem. Stanoviště
pozorovatele tvoří malá cihlová místnost obdélníkového půdorysu krytá betonovým stropem zesíleným v místě vchodu. V čelní stěně pozorovatelny
jsou dva vstupy uzavřené plechovými dveřmi, mezi kterými se nachází horizontální průzor.
Na pozorovatelnu navazuje za dvojími dveřmi (dnes již nejsou v objektu)
betonová chodba vajíčkového krytu. Jsou v ní betonové opěry pro lavice a
ventilační komínek, tj. standardní prvky německých vajíčkových krytů. Nad
objektem je zához o síle cca jednoho metru, takže na povrchu vystupuje kryt
jako pahorek v těsné blízkosti hřiště.
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Tento zajímavý objekt mohl sloužit k pozorování cvičné činnosti jednotek
dislokovaných na Kraví Hoře (například sledování dopadové plochy při výcviku hodu granátem) nebo řízení palby.

Použité prameny:
Archiv VUT v Brně
Archiv Martina Přibyla (www.krasovadeprese.net)
Archiv J. Ambrose, archiv R. Soudka, archiv T. Bendy
http://www.blackjacks.ic.cz/einmannbunkery.html
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Vzpomínky Aleny Houšťové
Ulice Tůmova končila u schodů, které ještě dnes vedou na Březinovu. Dál
pokračovala už jenom polní cesta podél plotu ovocných zahrad (zprava) a
travnatým svahem Kraví hory bez stromů (zleva). Na konci zahrad začínala
pole a cesta se v pravém úhlu stáčela kolem zahrad k Březinově (tehdy o dva
domy kratší). Odtud se již po chodníku šlo ke kostelu a na konečnou zastávku tramvaje číslo 4. V místech, kde se dnes vystupuje, byl ostatně plechový
přístřešek.
V zimě ve sněhu jsme si cestu k zastávce a též do školy zkracovali přes pole,
mezi nimiž byla i malá mez. Mnozí si ostatně vyšlapávali cestičku v osetém
poli i v létě. Horní cesta začínala jako dnes na ulici Lužická, vedla mezi ploty
zahrad až nahoru, kde byl mezi dvěma vodojemy hájek z listnatých stromů
(dnes se zde nachází Hvězdárna). Dále šla k Údolní ulici podél polí táhnoucích se až ke kostelu. Z druhé strany byl vyvýšený pahorek s rovinkou sloužící jako hřiště, podobně jako dnes.
Další polní cesta vedla od temene Kraví hory kolem zahrádek až na ulicí
Veveří. U cihlového domu vodáren (dnes Středisko volného času Lávka) na
ni navazovala cesta, která vedla mezi ploty od ulice Lužická a která se –
včetně blátivosti – do současnosti nijak nezměnila.
Další její odbočkou byla polní cestička k ulici Žižkova, která se do ní svažovala prudkou mezí. Z rohu ulic Lužická–Náhorní (tehdy ale Strmá), vedla k
Tomášskému dvoru polní cesta asi jeden metr široká, která však byla důmyslně vyvýšena nad terén, takže z ní stékala voda a nebývala blátivá. Když se
zde v šedesátých letech 20. století stavěly garáže, byla nabagrována a od té
doby je zde již jen hodně bláta.
Cesta končila v Tomášském dvoře, který měla v nájmu rodina inženýra Podivínského. Před válkou odtud každý večer vyjížděl vůz tažený koňmi s konvemi mléka, které rozvážel po okolních ulicích. S hrnci jsme vybíhali před
dům a nechali si nalévat požadované množství mléka.
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Za druhé světové války jsme si jej museli donést sami. Každý druhý den
jsem chodila s půllitrovou konvičkou pro příděl, který u nás činil 1/4 litru –
1/16 jeden dospělý a já jako dítě 1/8 litru. Mléko vydávala krásná blondýna
paní Podivínská, bývalá subreta brněnského divadla, a přitom stříhala kupony
přídělového lístku.
Ulice Náhorní byla na severovýchodní straně zastavěna jen asi do půlky,
zbytek byla prudká mez a pod ní pole až pod ulici Žižkova. Mez byla místem
častých her, zvláště po válce, když tam byly v posledních měsících bojů vybudovány bunkry.
Za války na Kraví horu také přibyly dřevěné nízké domy pro vojáky. Esesáci
si do těchto kasáren denně přiváděli několik vězňů z Kaunicových studentských kolejí na úklid – ještě dnes je mám před očima, ty vyhublé bledé muže
ve vězeňských šatech.
Vzhledem k blízkosti Kaunicových kolejí – vězení a popraviště – byl život za
války na Kraví hoře velmi trudný. Ale ani za komunistického režimu se zdejší okolí netěšilo oblibě, bylo považováno za „buržoazní“. Ve většině zdejších
domků bydlela inteligence, do prostředí většinou umělecky cenných funkcionalistických staveb byly bez koncepce v prolukách vystavěny paneláky.
Ostatně ani v současnosti se nedaří udržet estetickou jednotu, zamýšlenou
tehdejšími architekty, a mnohé z domů jsou stále nevhodně upravovány.
Obchody se smíšeným zbožím byly na ulici Hvězdárenská, Tůmova a Březinova (ten jediný je ještě zachován), kde bylo také řeznictví. Po roce 1948
byly zestátněny a po vybudování samoobsluhy u Kaunicových kolejí postupně zrušeny. Samoobsluha však byla v devadesátých letech 20. století také
zrušena a tak zůstala jenom Brněnka u kostela. V mládí jsem měla do obchodu za roh, ve stáří musím zdolávat podstatně větší trasu. Tak už jde život.
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Vzpomínky Jitky Podivínské – Kyselkové
Velmi ráda vzpomínám na léta prožitá od útlého dětství do mých 15 let
v Tomášském dvoře – na úpatí Kraví hory. Bylo to v letech 1936 až 1951.
Můj tatínek ing. Eduard Podivínský byl nájemcem Svatotomášského dvora
cca od roku 1931. V roce 1932 se oženil s mojí maminkou Jitkou Beranovou
– subretou brněnské operety. Ta se velice rychle zapracovala do role nové
statkářky a byla mému otci vpravdě velikou oporou ve všem jeho podnikání.
Můj starší bratr Eduard, já a sestra Magdalena a nejméně dalších 7 až 8 dvorských dětí různého stáří jsme prožívali uprostřed velkoměsta zcela odlišný
venkovský život.
Dvůr patřil augustiniánům na Starém Brně. Přináleželo k němu padesát hektarů polností roztroušených po celém Brně. Téměř celá Kraví hora, Planýrka
– mezi Právnickou fakultou a ulicí Tábor, Pod Kaštany – tzv. Execírák, něco
na Kociánce a možná i v Medlánkách. V předválečné i válečné době zásoboval dvůr svými produkty celou Masarykovu čtvrť, Žabovřesky, Tivoli aj.
Bylo to hlavně mléko a další mléčné produkty, brambory, různá zelenina,
ovoce i drůbež. Bohatším zákazníkům se zboží dováželo v bleděmodrých
platoňácích s koňmi.
Ve dvoře byly 3 páry tažných koní, 2 jezdečtí, později také pár afrických
buvolů, čtyřicet krav, prasata, ovce, veškerá drůbež a také 2 pávi, 1 pávice a
zlatý bažant. Bratr měl na půdě poštovní holuby, samozřejmě ve dvoře byla
spousta koček, dříve také honící psi. Mnoho rodičů s dětmi si přicházelo
prohlédnout tento malý zvěřinec. Zvláště buvoli a pávi sklízeli velkou pozornost.
Každé ráno již po šesté hodině se řadil velký zástup přes celý dvůr
s konvičkami před mlékárnou. My děti jsme rády z okna tento šumící dav
pozorovaly. Za dvorem, směrem ke Kraví hoře byly výběhy pro krávy i koně.
Byl tam též malý výběh pro plemenného kance, který měl dlouhé kly a byl
pro nás děti nebezpečně divoký.
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Ve dvoře bylo ubytováno 6 až 7 deputátnických rodin, které pracovaly na
statku. Většina jich byla ze Slovácka z Nivnice u Uherského Brodu. Nivničanky nosily kroje v neděli a o svátcích oblékly slavnostní fěrtochy a kordulky, když šly do kostela. Zvláště krásné byly dožínky, kdy v opentlených žebřiňácích jela vyšňořená chasa Pod kaštany na veselici.
Často večer, když hemžení na dvoře utichalo, vytáhl jeden z čeledínů harmoniku a zpíval písničky, které mi dodnes utkvěly jako „Proč ta sova tolik houkala“, „Nad Prahou letěla kráva“ aj. Ve 20 hodin přicházel noční hlídač pan
Štursa, který zametl celý dvůr, prošel několikrát s lucernou celý areál a pak
šel odpočívat do koňské stáje na houně.
Jednou se v noci utrhl kůň – těžký valach. Běhal zdivočelý ve tmě po dvoře a
dělal takový rámus, že vzbudil veškeré osazenstvo. Vzpomínám, že my děti
jsme se hodně bály.
Nejméně dvakrát jsme zažili v době žní požár. Jednou kluci, jednou vandráci
podpálili velký stoh slámy za dvorem. Záře byla obrovská, zvlášť proto, že
oheň byl v noci. Také se stalo, že nám uletěl jeden páv, přeletěl Kraví horu a
přistál na střeše u kostela na náměstí Míru. Pak se procházel před kostelem
na schodech. Náš pan šafář šel pro něj. Doma mu zastřihli křídla a chodil pak
po dvoře se slepicemi.
Celý Tomášský dvůr byl tak trochu sám svět pro sebe. Vždyť uprostřed velkoměsta žít jak na venkově – to se každému nepoštěstí. Bylo to jistě pro nás
děti, ale i okolní obyvatelstvo nesporně velkým obohacením.
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Kraví hora a hvězdy
Mgr. Jiří Dušek, Ph. D., Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

U kolébky Hvězdárny na vrcholu Kraví hory stáli členové Československé
astronomické společnosti, Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny
v Brně a Astronomického ústavu Masarykovy univerzity, zejména pak Josef
Mikuláš Mohr, Otto Obůrka, Bedřich Onderlička, Luboš Perek, Alois Peřina,
Karel Raušal, František Šotola nebo Vladimír Vanýsek. Místem zrodu se pak
stal vrchol Kraví hory – s odstupem poloviny století je zřejmé, že šlo
o geniální volbu.
Dvě sedmimetrové kopule se na holém vrcholu Kraví hory budovaly od roku
1949 (architekt František Šotola). Jižní byla věnována „lidové astronomii“,
severní „vědě“. A zůstalo to tak dodnes; první kopule nadále patří ke
Hvězdárně, druhá je pozorovatelnou Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity. Zatímco ve hvězdárenské kopuli byl původní malý dalekohled
vyměněn za refraktor o průměru objektivu 20 cm a ohniskové vzdálenosti
300 cm, v univerzitní pozorovatelně dodnes pracuje zrcadlový dalekohled
o průměru objektivu šedesát centimetrů a ohniskové vzdálenosti necelé tři
metry. Zajímavé je, že tento dalekohled stále patří mezi největší astronomické přístroje v České republice.
Hvězdárna na Kraví hoře přivítala první návštěvníky již na přelomu roku
1953 a 1954, zcela dokončena byla na počátku roku 1954 a slavnostně otevřena 16. října 1954. Dokumenty uvádějí, že místní občané na stavbě zdarma
odpracovali více než padesát tisíc brigádnických hodin. Neméně zajímavé
také je, že Hvězdárna byla zpočátku považována za tzv. provizorní stavbu,
která mohla být na žádost majitele pozemku kdykoli zbourána.
Jakkoli se uvažovalo o pokřtění jménem tehdejšího prezidenta Klementa
Gottwalda, nakonec zůstalo přijatelné označení Oblastní lidová hvězdárna
v Brně. Název instituce se poté ještě několikrát změnil; současná podoba –
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně – vznikla roku 1973.
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V této souvislosti ale dodejme, že jeden z nejznámějších astronomů všech
dob město Brno určitě nikdy nenavštívil, Brnem, ani jeho nejbližším okolím
nikdy neprojížděl a z Brna nepocházeli ani jeho předci, natožpak aby zde žili
jeho potomci. Hvězdárna byla pojmenována „pouze“ u příležitosti pětistého
výročí narození Mikuláše Koperníka.
Malá Hvězdárna, byť doplněna unikátním kamenným pláštěm a terasou, však
zpočátku návštěvníkům příliš komfortu nenabízela. Veškeré aktivity se tehdy
odehrávaly buď s přenosnými dalekohledy na chodníku v parku, nebo
v kopuli s větším dalekohledem, v přilehlé místnůstce byla pokladna, ve druhé fotokomora a skladiště. Už tehdy ale na Kraví horu proudily tisíce lidí a
v prostředí Hvězdárny se začaly formovat takové osobnosti jako Jiří Grygar,
Luboš Kohoutek, Zdeněk Kvíz a další.
Největší nápor malá Hvězdárna zažila 30. července 1954 během částečného
zatmění Slunce. A také v roce 1957, kdy na obloze zářila nápadná kometa
Arend-Roland, později kometa Mrkos, došlo k velké opozici Marsu a na
sklonku roku se podařilo vypustit i první umělou družici Země – Sputnik 1.
Během jednoho večera tenkrát přišlo 1200 diváků, kteří zaplatili vstupné ve
výši 1 Kč za dospělého, resp. 50 haléřů za studenta. Jenom pro srovnání,
bochník chleba stál tehdy asi pět korun.
Zatímco se návštěvníci z Kraví hory dívali na první umělé družice Země,
Hvězdárna se v roce 1959 opět rozrostla. Byla dostavěna budova
s přednáškovým sálem (architekt František Šteflíček), malým planetáriem,
dvěma pozorovatelnami, několika pracovnami a dílnou. Přednáškový sál pro
sedmdesát osob sloužil k pořádání pravidelných přednášek s astronomickou i
kosmonautickou tématikou, filmových večerů a výukových pořadů pro školy.
Pod odsuvnou střechou našel místo čočkový dalekohled o průměru objektivu
15 centimetrů i velká fotografická komora, z pochůzné střechy získali návštěvníci krásný výhled na panorama Brna a prováděla se odtud řada odborných pozorování – především meteorů a proměnných hvězd. Dokonce lze
bez nadsázky říci, že se tehdy Hvězdárna stala faktickým centrem amatérského astronomického výzkumu v Československu. Na pochůzné střeše byl
zprovozněn i tzv. heliostat, pomocí kterého lze promítat obraz Slunce do
přednáškového sálu, a později řada nejrůznějších radioteleskopů.
Největším hitem se však stalo malé projekční planetárium ZKP-1 od německé firmy Carl Zeiss Jena, které dokázalo na klenbě o průměru osm a půl metru vytvořit iluzi hvězdného nebe – severní a částečně i jižní oblohy v libovolnou roční dobu i v dávné minulosti či budoucnosti. Ostatně není divu:
Vždyť se po Hradci Králové jednalo o druhé takové zařízení v tehdejším
Československu. Planetárium pak bylo raritou i ve zbytku střední Evropy.
S přibývajícími roky zájem o Hvězdárnu rychle narůstal. Půlmiliontého návštěvníka přivítala počátkem roku 1973, miliontého roku 1982, jeden a půlmiliontého roku 1990, dvoumiliontého roku 1999 a dvou a půlmiliontého
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roku 2006. Naštěstí bylo na začátku osmdesátých let 20. století rozhodnuto
ke Hvězdárně přistavět velké planetárium (architekt Jiří Janík). Formálně
celá akce začala v roce 1981 zakoupením přístroje planetária typ Spacemaster od firmy Carl Zeiss Jena, na základní kámen se však poklepalo až v roce
1984 (ten dnes najdete v podobě slunečních hodin před sedmimetrovou kopulí), vlastní stavba odstartovala v roce 1986 a oficiálního otevření se přístavba dočkala teprve 4. října 1991.
Velké planetárium je umístěno v kopuli o průměru sedmnáct a půl metru, na
kterou se promítá kolem devíti tisíc hvězd, dvacet mlhovin i hvězdokup a
řada těles slunečních soustavy. Přístroj dokáže zobrazit hvězdnou oblohu
v libovolný okamžik z kteréhokoli místa na Zemi, navíc je doplněn důmyslnou soustavou speciálních projektorů (např. Jupiterovy měsíce, meteorický
roj, kometa), diaprojektory, dataprojektory, špičkovou zvukovou i světelnou
aparaturou.
Provoz většiny komponentů je možný jak v ručním tak i automatickém režimu. Vlastní přístroj planetária je přitom zcela netradičně umístěn na hydraulické plošině, takže jej lze dle potřeby zasunout do spodních prostor. Drobnou kuriozitou je i plechová konstrukce projekční plochy: kvůli větrání a
nezbytnému odlehčení v ní najdete půl miliardy milimetrových dírek. Přepočteno na cenu stavby, stála každá z nich čtyři haléře. Samozřejmě
v tehdejších cenách.
V repertoáru multivizuálních představení velkého planetária najdete pořady
věnované modernímu pohledu na Zemi, sluneční soustavu i vzdálenější
vesmír, včetně netradičních témat. Nezapomíná se ani na nejmenší diváky,
pro které jsou připraveny interaktivní pohádkové příběhy. Součástí budovy je
zvukové studio, pracovny zaměstnanců a knihovna, která obsahuje několik
tisíc svazků odborné literatury a dvacet tisíc časopisů s astronomickou, přírodovědnou i technickou tématikou.
Na Hvězdárně je dnes k dispozici celá řada astronomických dalekohledů,
počínaje přenosnými přístroji a konče velkými dalekohledy o průměru objektivu 15, 20 a 40 centimetrů, které slouží k pravidelným pozorováním Slunce i
zajímavostí večerního nebe. S těmito přístroji jsou přitom patrné hvězdy až
stotisíckrát slabší než jaké zahlédneme na tmavé obloze bez dalekohledu.
Stále funkční je i malé planetárium z roku 1959, které je v provozu především večer za nepříznivého počasí.
Na Hvězdárnu každý rok zavítá asi osmdesát tisíc návštěvníků.
Z nejvýznamnějších akcí, které se zde v minulosti odehrály, lze jmenovat
vědecké konference, setkání s významnými osobnostmi a především řadu
výpravných představení, např. Srážka s Jupiterem, Kometa století, Jeden den
pro Slunce, Kosmičtí špioni, Extrémní vesmír nebo Kde se vzalo Brno. Poslední jmenované bylo natolik úspěšné, že jej navštívil každý padesátý obyvatel města a na jeho základě dokonce vznikl třídílný televizní seriál!
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V průběhu posledních roků byla na Kraví hoře také sledována celá řada výjimečných přírodních úkazů: na nevýrazný návrat Halleyovy komety v roce
1986, naopak nečekaně jasnou kometu Hyakutake v roce 1996 a kometu
Hale-Bopp v roce 1997, téměř úplné zatmění Slunce 11. srpna 1999, přiblížení planety Mars v srpnu 2003 nebo unikátní přechod Venuše přes sluneční
disk 8. června 2004 se pokaždé přišlo podívat několik tisíc lidí.
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně je bytostně spjata
s Kraví horou. Možná, že i její existence zabránila, aby byl tento krásný park
poblíž centra půlmilionového města zastavěn a zbytečně osvětlen. Za příhodných podmínek lze z Kraví hory dodnes obdivovat jasné planety, několik
stovek hvězd a někdy i Mléčnou dráhu.
V posledních několika letech brněnská Hvězdárna expandovala i do tzv. kyberprostoru počítačové sítě Internet. Elektronická rozhledna umístěná na
kopuli velkého planetária zprostředkovává pohled na Brno a jeho okolí, dokonce i čtyřicet kilometrů vzdálené Pavlovské vrchy. K dispozici jsou audio i
video záznamy odborných přednášek, stejně jako celá řada dalších vzdělávacích produktů. Virtuálně tedy mohou Hvězdárnu navštívit i lidé na druhé
straně naší planety.
Jenže co v budoucnosti? Neutopí se přeci jenom v záplavě rodinných domů,
nákupních center a sportovišť? Zkusme nyní na chvíli zamhouřit oči a představit si, jak by mohla Hvězdárna vypadat třeba za padesát roků…
Na první pohled je patrné, že se půdorys budov poněkud změnil. Nový, rozsáhlý vestibul vyřešil problémy s každodenním provozem a poskytl nové prostory pro interaktivní výstavy. Nad městem samozřejmě i nadále leží světlý
příkrov světelného znečištění, přes který stěží zahlédnete dva tucty hvězd.
Naštěstí citlivé detektory dalekohledů Hvězdárny poskytují návštěvníkům
přece jen jakýsi obraz hvězdného světa.
V planetáriu se však ukazuje úplně jiná obloha – s několika tisíci hvězdami
viditelnými za ideálních podmínek pouhýma očima někde v horách. Však
k tomu slouží zcela špičkový projekční přístroj, doplněný laserovou projekcí
s prvky virtuální reality. Podobnými představeními se v Evropě zatím chlubí
jen málokteré město! I když je nabídka kulturních aktivit ve městě Brně pestrá, Hvězdárna stále představuje jednu z mála institucí, která se na jižní Moravě věnuje popularizaci vědy v tak širokém rozsahu a obecně přístupné formě. Není to ale jen bezduchá zábava se světlem a zvukem. Během představení
se diváci dovídají zajímavé a potřebné informace – přiměřeně do hloubky,
v souvislostech, nejsou to ony útržky, jimiž nás zaplavují média.
Ano, Hvězdárna je i nyní unikátním kulturním zařízením, dynamickým centrem zaměřeným na prezentaci zajímavých vědeckých poznatků prostřednictvím moderních technologií, atraktivním cílem nejen pro každého obyvatele
Brna, ale také přijíždějící turisty. Tak, jako před sto roky.
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Nejstarší brněnská hvězdárna
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Nejstarší dochovaná hvězdárna na území Brna sice leží na Kraví hoře, nikoli
však na jejím vrcholu, nýbrž na střeše Fakulty stavební Vysokého učení
technického. Malá observatoř vznikla při Ústavu nižší a vyšší geodézie tzv.
České techniky v roce 1911. Její skutečný rozvoj však nastal po roce 1922,
kdy profesor Bohumil Kladivo (1888–1943) začal přednášet astronomii na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, na které byl od roku 1924
jmenován prozatímním správcem Astronomického ústavu.
Astronomické přístroje této fakulty byly dočasně instalovány právě
v pozorovatelně Techniky – jednalo se například o refraktor o průměru objektivu 13 cm, přesné hodiny a další. Hvězdárna se také stala základním geodetickým bodem pro celé Brno, profesor Kladivo se významně angažoval při
měření tíhového zrychlení v prostoru Moravy, v suterénu budovy „A“ na
ulici Veveří stanovil první referenční tíhový bod pro naše státní území. Během druhé světové války však bylo vybavení observatoře buď vráceno na
Přírodovědeckou fakultu nebo rozkradeno.
Zajímavé je, že se tato pozorovatelna používá dodnes: Spravuje ji Ústav geodézie Vysokého učení technického a vybavena je nejmodernějšími přístroji
pro určování zeměpisných souřadnic. Nachází se zde časová základna, meteorologická stanice a na původním astronomickém pilíři (probíhá celou budovou) je nyní zeměměřičský bod TUBO, který slouží pro síť Globálního pozičního systému (zkr. GPS) a výzkum místního gravitačního pole Země (v
České republice se druhá taková stanice nachází na vrcholu Pecný
v Ondřejově). Také díky němu víme, že se euro-asijská kontinentální deska,
na které leží i Kraví hora, posouvá rychlostí 27 mm/rok směrem na severovýchod.
U příležitosti 60. výročí úmrtí Bohumila Kladivy v únoru 2003 byla pozorovatelna přejmenována na Kladivovu observatoř. Nejstarší (zachovaná) brněn-
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ská hvězdárna sice není veřejnosti přístupná, je však viditelná z křižovatky
ulic Rybkova a Žižkova, na vrcholu budovy „A“ Fakulty stavební Vysokého
učení technického v Brně.
A když už jsme u výletu do astronomické historie Kraví hory… Úplné zatmění Slunce bylo z Brna naposledy pozorovatelné 16. března 1485. Nikoli
však z centra města, nýbrž z jeho dnešního jižního okraje, například
z Modřic. Pozorovatelé z tehdejšího Dolního trhu, tj. náměstí Svobody, stejně jako z Kraví hory, viděli jen částečné zatmění Slunce. I když bylo za temným měsíčním kotoučem ukryté prakticky celé Slunce, pár desetin procenta
přeci jenom „vykukovalo“.
Za poslední tisíciletí tak byla přímo z Kraví hory viditelná pouze dvě úplná
zatmění Slunce: 7. června roku 1415 a 23. září roku 1093. To první trvalo 3
minuty a 14 sekund, druhé 1 minutu a 51 sekund. Tedy, pokud vůbec bylo
pěkné počasí…
Na další takový úkaz si v České republice musíme počkat až do 7. října 2135.
Jako úplné se však bude jevit jen ze severní části naší republiky (např. z Ostravy nebo z Hradce Králové). Přímo na Brno dopadne plný měsíční stín
zřejmě až 22. července roku 2381! Slovíčko „zřejmě“ je přitom na místě.
V tak vzdáleném výhledu se projevuje nerovnoměrnost rotace naší planety,
takže se jedná pouze o orientační předpověď. Nejlepší tedy bude, když se
přesvědčíte na vlastní oči.
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Astroklima Kraví hory
Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity

Brňané ani brněnští astronomové a jejich studenti neměli do roku 1955
k dispozici žádnou observatoř vybavenou patřičně velkým dalekohledem se
spolehlivou montáží. S tím se ale nespokojilo několik desítek nadšenců, kteří
v roce 1946 založili Společnost pro vybudování hvězdárny v Brně, což se
také o pár roků později i podařilo. Na tehdy lysém kopci na okraji Brna na
Kraví hoře byla otevřena dvojice menších observatoří…
Nutno uznat, že jejich volba byla velmi šťastná. Hvězdárny na Kraví hoře
byly v dosahu městské dopravy, staly se místem častých procházek Brňanů,
navíc v blízkosti Přírodovědecké fakulty, kde sídlil Astronomický ústav univerzity. Obloha zde byla temná a výhled v astronomicky nejzajímavějším
jihozápadním směru zcela perfektní.
Každá z identických kamenných budov měla jiné předurčení. První pozorovatelna – východnější, byla hned od počátku chápána jako popularizační
zařízení, takže se stala jádrem rozsáhlého komplexu dnešní Hvězdárny a
planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Druhá z observatoří, určena pro výzkum, připadla brněnské Masarykově univerzitě. Proto také byla hned od
počátku vybavena špičkovou pozorovací technikou, především pak rozměrným zrcadlovým dalekohledem o průměru objektivu šedesát centimetrů, jenž
se stal do roku 1967 největším československým astronomickým přístrojem.
Dalekohled byl zaměřen zejména na přesnou fotoelektrickou fotometrii, proto byl vybaven fotonásobičem anglické firmy EMI, kterým bylo možné získávat mimořádně přesná a spolehlivá data o jasnostech nejrůznějších objektů,
především hvězd.
Městská observatoř na Kraví hoře ovšem měla a má oproti lépe umístněným
observatořím řadu nevýhod. Především poměrně malou nadmořskou výšku –
pouhých 310 metrů nad mořem, což znamená málo bezoblačných nocí. Během roku jich lze napočítat asi šedesát, dobré tři pětiny z nich ovšem nejsou
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vhodné pro jakákoli přesná fotometrická měření (tj. měření jasností hvězd).
Pozorovací podmínky se totiž během takových nocí dramaticky mění a získané výsledky většinou putují rovnou do koše. Do kategorie tzv. fotometrických nocí, které jsou klidné a vhodné i pro náročná pozorování, tudíž
v průběhu kalendářního roku spadají nanejvýš tři desítky nocí.
Tak tomu bylo i v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy se
na univerzitní hvězdárně započala skvělá řada fotoelektrických pozorování
zákrytových dvojhvězd i jiných proměnných objektů. Tato pozorování byla
vedena s maximální péčí, což mj. znamenalo, že se každou pozorovací noc
měřila i tzv. extinkce, čili neprůhlednost brněnské atmosféry. Zcela mimoděk
tak vznikla unikátní řada pozorování, která dokumentuje, jak se v průběhu
desetiletí měnilo astroklima nejen nad Kraví horou ale i zbytkem Brna.
Je zřejmé, že v šedesátých letech 20. století byly fotometrické noci temné, na
hvězdné obloze nad Kraví horou byste načítali až 2500 hvězd. S postupem
času se ale zdejší astroklima začalo zhoršovat, ten trend vlastně pokračuje i
v současnosti. Dnes zde zahlédnete nanejvýš několik stovek hvězd, pozorování galaxií, mlhovin, komet či meteorů je velmi obtížné a pro náhodného
návštěvníka Hvězdárny takřka nemožné. V žádném případě to ale neznamená
konec pozorování na Kraví hoře. Dnešní pozorovací technika dokáže vliv
zhoršeného astroklimatu do značné míry eliminovat či aspoň potlačit. To, co
ovšem zcela vzalo za své, je kouzlo krásné temné hvězdné oblohy se skvoucím pásem Mléčné dráhy a tisíci hvězd za jasné bezměsíčné noci. Něco takového mohou dnes návštěvníci brněnské hvězdárny spatřit jen na umělé obloze v projekční kopuli zdejšího planetária.
Co se vlastně stalo, v čem tkví příčina tohoto neradostného vývoje? Tak především, Kraví hora už dávno neleží leží na okraji města. Brno se
v posledních desetiletích neobyčejně rozrostlo, do podoby průmyslového i
kulturního centra jižní Moravy s patřičnou infrastrukturou, průmyslem, službami, sportovními areály i zemědělstvím. Hvězdárnu obklíčilo, a ta se tak
ocitla v bezprostřední blízkosti středu metropole.
Otázkou ale zůstává, kdo se konkrétně podepsal na současném neútěšném
vzhledu noční oblohy nad Kraví horou. Jsou na vině průmyslové exhalace
z brněnských podniků, či o několik řádů hustější automobilový provoz, může
za to předimenzované veřejné osvětlení, či rozvinuté zemědělství
v přilehlých okresech, likvidace zelených ploch a bytová výstavba nebo jsou
ve hře další faktory, které ještě nebyly zmíněny?
Mnohé z těch spekulací mohou vypadat docela pravděpodobně, mnohem
poctivější by ale bylo vyjít z nějaké solidní astroklimatické studie opírající se
o objektivně zjištěné pozorovací řady pokrývající několik desítek let. Taková
studie skutečně existuje, a opírá se o již zmíněná měření extinkce (tj. neprůhlednosti) zemské atmosféry v letech 1962 až 1995 na městské observatoři
na Kraví hoře v porovnání s vysokohorskou observatoří na Skalnatém plese.
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Právě ona ukázala, že se průhlednost zemské atmosféry nad Kraví horou
skutečně mění, a to především v důsledku změn koncentrace prachových
částic (o velikosti řádově mikrometrů). Během kalendářního roku zaprášenost ovzduší víceméně monotónně roste, a to až do konce září, pak ale do
Evropy vpadne takřka bezprašný arktický vzduch a situace se dočasně rychle
zlepší. Vzápětí se ale začne cyklus opakovat a koncentrace prachových částic
opět pozvolna naroste. Z odborné studie však vyšlo jiné překvapivé zjištění:
v průběhu posledních několika desetiletí k žádnému výraznému zvyšování
koncentrace prachových částic nedošlo. Jinak řečeno, ovzduší nad Kraví
horou (i Brnem) je stále stejně zaprášené. Nezávisle na hospodářském i kulturním rozvoji moravské metropole. Důvody, proč se astroklima Kraví hory
zhoršuje, tedy musí být jiné.
Dobrým měřítkem kvality hvězdné oblohy je také počet hvězd viditelných na
obloze. Pokud bychom dokázali, aby zemská atmosféra nad Brnem úplně
zmizela, pak na temném nebi bez dalekohledu spatříme až pět tisíc hvězd.
Zemská atmosféra však světlo hvězd zeslabuje, proto za ideálních podmínek
někde v horách zahlédneme „jenom“ tři tisíce hvězd. V Brně je situace samozřejmě horší. Vezmeme-li v úvahu vliv extinkce, měl by se počet hvězd
pozorovatelných pouhýma očima nad Kraví horou teoreticky měnit
v rozmezí od jednoho do dvou tisíc. Realitou však zůstává, že zde s bídou
uvidíme dvě až tři stovky hvězd. Jejich počet totiž kromě průhlednosti atmosféry ovlivňuje i jas hvězdné oblohy, tedy faktor, jenž se rok od roku stále
zhoršuje.
Snad každý zvídavý pozorovatel velmi dobře ví, jak silně je vzhled hvězdné
oblohy ovlivněn přítomností a fází Měsíce. Pokud je v úplňku, pak se můžete
rozloučit s pozorováním slabých komet, meteorických rojů či galaxií. Hvězd
na obloze rovněž výrazně ubude. Na vině je zejména rozptýlené světlo Měsíce, které zvyšuje jas hvězdné oblohy. Svou roli zde ovšem sehrává i průhlednost zemské atmosféry – čím je vyšší, tím vyšší bude množství rozptýleného
světla a tím i nežádoucí jas oblohy.
Markantně se vliv Měsíce – jakožto zdroje parazitního zdroje světla – projeví
například během úplného zatmění, kdy se ve velmi krátké době jas Měsíce
v úplňku dočasně mnohonásobně sníží. V té době se na obloze objeví až
dvojnásobek hvězd než předtím, aniž by se jakkoli změnily ostatní pozorovací podmínky. S tímto vlivem Měsíce se však všeobecně počítá a astronomové
některá pozorování s Měsícem na obloze prostě vůbec neplánují.
V případě Kraví hory však Měsíc hlavní zdroj světla nepředstavuje. Mnohem
vydatnějším zdrojem „světelného“ znečištění je samotné město Brno. Zejména nevhodně zkonstruovaná svítidla veřejného osvětlení, nekrytých sportovních ploch a reflektorů osvětlujících brněnské památky nebo dvory se stavebním materiálem. Značná část jejich světelného výkonu totiž bez užitku
uniká do kosmického prostoru. Část tohoto světla se však rozptýlí na pracho-
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vých částečkách a vrátí se k nám v podobě rozptýleného světla noční oblohy,
v němž mizí i světlo slabších hvězd. Přesná měření dokonce ukazují, že na
Kraví hoře nikdy nenastává ani pouhá „nautická noc“. Ta jinde v přírodě
začíná v době, kdy je Slunce alespoň dvanáct stupňů pod obzorem.
Hlavní příčinou nedobrého vývoje astroklimatu Kraví hory je tedy „pouhé“
mrhání elektrickou energií, k němuž dochází v důsledku svícení směrem
nahoru. Pokud se ho vyvarujeme, pak nejen že ušetříme, ale jako prémii si
budeme moci znovu vychutnat nádheru skutečně temného nebe plného
hvězd. A hvězdy budou zas jak ty sedmikrásky nad Brnem.

Použité prameny:
Mikulasek, Z.; Papousek, J.; Tremko, J.; Vetesnik, M.; Ziznovsky, J.; Atmospheric extinction at the Brno and Skalnate Pleso Observatories, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso, vol. 30, no. 2, p.
89-98; vol. 31, no. 2, p. 90-118; vol. 33, no. 1, p. 21-28
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Povídky ze stavby bazénu na Kraví hoře
Arch. Antonín Novák, DRNH architektonická kancelář

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří mezi nejcennější rekreační a
oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou
na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu svatého Petra a
Pavla jako nejznámějších dominant města, na obzoru s linií Žlutého kopce
s vilovou zástavbou Masarykovy čtvrti a vrcholem Kraví hory s Wilsonovým
lesem a budovou biskupského gymnasia.
Vhodná je také poloha areálu v blízkosti obytné zástavby a jeho dostupnost
městskou hromadnou dopravou. Hlavním záměrem novostavby bylo doplnit
stávající areál letního koupaliště o kryté bazény a umožnit tak jeho celoroční
využití, navíc s ohledem na ekonomické hledisko jeho provozu.
Navrhované řešení vycházející ze schválené urbanistické studie lokality,
respektuje morfologii terénu, charakter i provozy stávajícího areálu. Jednotlivé hmoty reagují na okolní terén a terasy, jejichž umístění koreluje
s vrstevnicemi svahu. Základem návrhu a navázáním na původní koncepci
výstavby stávajícího areálu je uspořádání hmot nové výstavby ke stávající
přístupové komunikaci.
Tyto nové objemy jsou přitom co nejvíce zasazeny do svahu tak, aby se jejich pohledové uplatnění minimalizovalo a krajinný rámec byl co nejvíce
podpořen. Osazení bazénové haly na terasu, která je pokračováním terasy
u stávající provozní budovy, zajišťuje plynulé propojení nové haly s areálem
venkovních bazénů. Zázemí bazénů je navrženo v nižší části objektu situované ve svahu za bazénovou halou a zapuštěné pod výškovou úroveň stávající
účelové komunikace.
Projekt rekonstrukce koupaliště Kraví hory vznikal v letech 2000 až 2002,
vlastní stavba pak od roku 2002. Vnitřní i venkovní bazén byly veřejnosti
předány do užívání 1. května 2004 – příležitosti vstupu České republiky do
Evropské unie.
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O jiné kultuře – díl první
Těšili jsme se na to.
Nemohli jsme ani jinak. Těšili jsme se na to od té doby, co se nám podařilo
prosadit do novostavby haly nerezové bazény. Těšili jsme se, jak se v nich
jako první vykoupeme a k odpočinku spočineme v nerezové náruči teplejší
vířivky (+34 °C) obklopené těmi nejúžasnějšími pohledovými betony
v objektu. Představovali jsme si, jak se z vířivky budeme dívat na Špilas a
pustíme si k tomu všechny ty vzduchovače, bublinky a podvodní světla, jako
malou náplast za všechna ta úmorná a zdlouhavá hádání před stavbou i během stavby.
Netrpělivě jsme sledovali počínání pracovníků rakouského dodavatele, který
kromě bazénů vyrábí též zbraně a příbory (Berndorf Baederbau). Aby dílo
bylo dokonalé, vyměnili jsme původní plastové roštnice kolem bazénu za
nerezové a případné navýšení financí saturovali z nerealizovaného tobogánu.
Pozorovali jsme, jak se na samonosnou kostru navařují nerezové naohýbané
plechy bočnic a ty se vzápětí svařují do celkové neprodyšné vany. Podivovali
jsme se nad pískem na dně, na který se úplně na závěr pokládá dno. Fotili
jsme si se zalíbením detaily schůdků, zakomponované do bočních stěn a
dolaďovali výslednou podobu z normy povinných tabulek pro označení
hloubky vody. V samém nadšení jsme dokonce přehlédli jejich nepečlivou
finální instalaci. A s jistou dávkou škodoradosti jsme četli o zpoždění výstavby venkovního areálu ve Znojmě, vybaveného rovněž nerezovými bazény. Budeme první!
No a pak to přišlo. Bazén se napouštěl několik dní a my už to nemohli vydržet. Vzali jsme tedy plavky a vyrazili jsme ho pokřtít ještě před úplným napuštěním. Na místě samotném jsme si nemohli vynachválit zapadající sluníčko, které ze západu prosvětlovalo halu včetně vody v bazénu. Pozorovali
jsme průsvity paprsků mléčným sklem vířivky, jakož i prasátka světel doražených z vodní hladiny přímo na travertinový obklad v hale.
Nebyli jsme však ani první, ani sami. Ukrajinští dělníci již jakoby odedávna
okupovali vířivku a zčásti se mydlili ve sprchách či přímo před bazénem.
Všichni byli nazí a my jen konsternovaně přihlíželi, jak nadšeně, hned po
namydlení, skáčou přímo do bazénu, aby ze sebe smyli to mýdlo. Nevěděli
jsme, co máme vlastně dělat, tak jsme neudělali vůbec nic, jen jsme se rychle
převlékli do plavek a po osprchování vlezli do bazénu. Když nám pak jeden
z Ukrajinců rusky vykládal, že umí dobře plavat, protože během vojny sloužil na ponorce, jen jsme přikyvovali a mírně křečovitě se usmívali.
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O pohledovém betonu
Sametově hedvábný lesk měly mít ty naše betony.
Nejprve jsme je propašovali do rozpočtu a pak objeli veškerou stávající brněnskou konkurenci. „Tyhle jsme nechali třikrát zbořit, než se to naučili,
nakonec to dělali nějací starší dědoušci, co to prostě ještě uměli“, říkali nám
kolegové při prohlídce univerzitní knihovny.
Angažovali jsme statika k předepsání přesné receptury – když se použije
menší zrnitost písku, lépe se to vibruje a nevznikají tolik lunkry, jenomže
zase se objevují po smrštění drobné trhliny. Takže směs musí být přesná a
velmi pečlivě vybrovaná.
Dlouho jsme rozkreslovali skladbu bednění s otvory po stahovacích tyčích a
vyžadovali zcela hladké nové bednící dílce. „Jak to nebude stoprocentní,
budete to muset zbořit a dělat znovu“, děsili jsme poučeni dodavatele. Na
stopkách jsme byli ochotni měřit příjezd domíchávačů, abychom dosáhli
stejnoměrné kvality betonové směsi. Bylo to všechno hodně napínavé.
První zdi se přeci jen nepovedly úplně, přebytek vody způsobil lunkry a tak
stavba hned začala horečně zkoumat, jak zatmelit povrch tak, aby vypadal, že
vůbec zatmelený není, no a taky, aby nemuseli nic bourat. Další zdi byly čím
dál lepší, a nakonec nejpovedenější byly ty v šatnách, což bohužel není moc
vidět, protože jsou na nich osazeny převlékací skříňky. Taky se povedlo zamaskovat zatmelení natolik, že to vlastně není vůbec poznat, čímž se výsledný povrch betonu blíží dokonalosti. Sametově hedvábný.
Byli jsme nadšeni. Chodili kolem a hladili si nábožně tu nádheru. Prohlíželi
jsme si povrch proti světlu a zkoumali druhy penetrace, aby byly neviditelné
a tu krásu nám nezaslepily. I to jsme vyřešili. Naše štěstí bylo nepopsatelné.
Prozíravě jsme nabádali stavbyvedoucího, aby zakázal všem malovat na betony. Vždyť jsou pohledový!
Pak jednoho dne stěhovali zedníci lešenářské trubky z jednoho konce baráku
na druhý a otloukli všechny rohy našich hýčkaných pohledově betonových
zdí. V náhlém hnutí mysli jsme se vydali hledat stavbyvedoucího, abychom
ho na místě usmrtili. Naštěstí marně. Zkušeně si vzal volno, aby nás ochránil
od nejhoršího. A koneckonců, nedělal s námi poprvé.
Když jsme jakžtakž vychladli a všechny rohy našich pohledově betonových
zdí byly řádně opatřeny ochrannými úhelníky z prken, zaměřili jsme svou
pozornost na ochranu všech pohledových povrchů. „Na to nikdo nesmí nic
kreslit, ani cokoliv opírat!“ křičeli jsme na managment stavby pokaždé, když
jsme našli jakoukoliv kresbu či poznámku na hladkém povrchu betonu. Jenomže marně. Ne že by se vedení stavby nesnažilo, ale lákavost panensky
hladkého povrchu byla vždy větší. A tak jsme nacházeli tužkou nakreslené
šipky od elektrikářů, kóty výškových úrovní od sádrokartonářů, autíčka od
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motoristicky laděných zedníků a dokonce kreslené vtipy od výtvarně nadaných kameníků.
Pochopili jsme, že jsme nechtěně vytvořili galerii pro svobodné výtvarné
intervence všech na stavbě zúčastněných. Začali jsme tedy s jistým potěšením všechny anonymní tužkové výtvory dokumentovat a přestali jsme s tím,
až se na stavbu během víkendu nikým nepozván dostavil člověk se sprejem
v ruce a onu subtiliní intrakci narušil několika přesně mířenými širokými
tegy přes betonové i zděné konstrukce.

O jiné kultuře – díl druhý
Další zážitek z jiného druhu kulturnosti připravila nejmenovaná redaktorka
nejmenovaného brněnského deníku, které jsem v rozhovoru vysvětloval něco
v tom smyslu, že provoz vnitřních bazénů je stavěn na trošku jiných návycích
a hygieně, než jsou u nás lidé dosud ze socialistických zařízení tohoto druhu
zvyklí.
Myslel jsem tím v západní Evropě běžné a samozřejmé nošení gumových
přezůvek, županů, společné šatny, apod. Následná otázka paní redaktorky mě
naprosto zaskočila. „A proč jste to teda neudělali tak, jak jsou lidi zvyklí?“
Takže ani nevím, jestli jsem skutečně odpověděl: „A chceme do Evropské
unie, nebo zpět do socialismu?“ nebo jsem jen zaraženě mlčel.

77

Sochařský park Kraví hora
Milan Houser

V prostoru Kraví hory může být v následujících letech umístěna řada uměleckých děl, resp. urbanistických zásahů, jejichž prostřednictvím by se hledaly nové významy a funkce zdejšího prostoru. Takový cíl si klade sdružení
„Projekt Sochařský park Kraví hora“, které založilo několik brněnských
umělců v roce 2004. Jejich záměrem však není jen mechanicky osadit park
sochařskými objekty, nýbrž postupovat s ohledem na potřeby a charakter
daného místa.
Organizátoři projektu v roce 2006 iniciovali vznik sochařských i urbanistických návrhů od umělců a architektů etablovaných ve veřejném umění. Z těch
zahraničních lze jmenovat například Vito Acconci, René Guisquet, Marielle
Baldelli, z českých Jana Ambrůzu nebo Petra Jandu. Výběr přitom vycházel
z nominací odborné komise složené z výtvarných teoretiků i umělců.
V roce 2007 vstoupil projekt „Sochařského parku Kraví hora“ do úrovně
veřejné debaty – jak domácích, tak i zahraničních představitelů kulturního
managamentu, výtvarných teoretiků, autorů návrhů i dalších umělců, zabývajících se uměním ve veřejném prostoru.
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Místa dalekého rozhledu
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Nejvyšší místo na území města Brna na Kraví hoře rozhodně nenajdete.
I když se její vrchol nachází v nadmořské výšce 305 metrů a kopule planetária Hvězdárny – absolutně nejvyššího bodu v okruhu několika kilometrů –
ještě o 13 metrů výše, na Žlutém kopci a nebo třeba na kohoutovickém sídlišti vystoupáte ještě dál. Přesto všechno je radost z Kraví hory pohledět…
Na rozdíl od jiných vrcholů totiž nebyla nikdy zastavěna a v rozhledu odtud
nebrání ani hustší porost. Kraví hora má na severovýchodě výhled na zalesněné vrcholy Drahanské vrchoviny a především pak Moravského krasu. Naopak směrem na jih zdobí panoráma blízká pevnost Špilberk a především
roviny Dyjsko-svrateckého úvalu… Podívejme se tedy pěkně do dálky… Co
všechno uvidíme?
Bezesporu nejlepší výhled z Kraví hory poskytuje vrchol planetária
Hvězdárny. Na něj se ale můžete dostat jen ve výjimečných případech, navíc
pouze technickou chodbou. Pokud se tedy chcete podívat směrem na západ,
musíte si stoupnout k patě planetária, na trávník u plotu zahrádkářské kolonie. Z takového místa si určitě všimnete trojice výškových budov paláce
Agrie na Kounicově ulici, po jejichž pravici se rýsuje nápadný komín teplárny v Maloměřicích. Ač to tak na první pohled nevypadá, představuje jednu
z nejvyšších staveb na území České republiky. Díky technické chybě byl ale
postavený částečně nakřivo, což je však patrné jen z blízka.
Za touto dominantou vpravo vám určitě neunikne vápencový lom Hády
s charakteristickou stavbou televizního vysílače. Ten je od Kraví hory vzdušnou čarou vzdálen necelých sedm kilometrů. Lom už je celou řadu roků uzavřený, ale i při pohledu z dálky zůstává zajímavou učebnicí geologie a připomínkou, že Brno kdysi leželo na dně mělkého, teplého moře. Vše vám
ostatně velmi podrobně přiblíží tamní naučná stezka.
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Vlevo od paláce Agrie spatříte sídliště Černá Pole i Lesná a za ním na obzoru
některé z rodinných domů Babic nad Svitavou (12 km). Za dobré viditelnosti
se také podívejte na levý okraj „proužku“ této vesnice přímo v centru Moravského krasu. Kolmo k obzoru je totiž patrný vysílač Kojál. I když má skutečnou výšku 340 metrů, jeho průměr nepřesahuje tři metry, proto se při pohledu z Kraví hory na vzdálenost 26 kilometrů jeví jen jako tenká, tmavá nitka o
úhlové výšce ani ne půl stupně.
Vězte však, ze se za ní skrývá třetí nejvyšší stavba na území České republiky,
ze které se od ledna 1959 televizním signálem pokrývá celá střední i jižní
Morava. Technickou zajímavostí je, že vysílač byl do zřízení brněnského
studia České televize s Prahou propojen přes jesenický Praděd… Na tak
dlouhé trase časté výpadky signálu tamní posádka kompenzovala reprodukovanou hudbou z magnetofonu. Původní stožár byl postaven v letech 1956 až
1958, ten, na který se nyní můžete podívat, je z roku 1986 a bude sloužit i
v nadcházejícím století jako zdroj digitálního televizního a rozhlasového
signálu.
Budeme-li pokračovat při prohlídce obzoru dál směrem k severu, můžete
vlevo od Babic nad Svitavou spatřit Soběšice (6 km), Útěchov (10 km), Jehnice a Ořešín (8 km). Poslední dvě brněnské čtvrti lze ostatně snadno identifikovat podle charakteristického komínu chemického podniku Lachema
v popředí (5 km).
Podíváte-li se z Kraví hory téměř přesně na sever, zahlédnete hrbolek Babího
lomu. Na jeho vrcholku (521 m n. m.) se nachází známá rozhledna – ta je
však na dálku téměř třinácti kilometrů nerozlišitelná. Ve výhledu dál směrem
na severozápad – tedy k Bystrci a přehradě, však brání vilová zástavba a
vzrostlé stromy.
Pokud se hodláte kochat výhledem z Kraví hory směrem na jih Brna, musíte
se vydat na asfaltovou cestu nad krytým bazénem a letním koupalištěm. Odtud snadno identifikujete Špilberk (1,3 km), za kterým se tyčí dvě věže Petrova (2,3 km), Starou radnici (2,2 km) a nebo některé periferní městské čtvrti, třeba deset kilometrů vzdálené Modřice. Směrem vpravo od Špilberku
jsou za dobré viditelnosti zřetelné Pavlovské vrchy, nesprávně označované
jako Pálava.
I když se nacházejí 38 kilometrů daleko, snadno rozeznáte oba dominantní
vrcholy tohoto vápencového hřbetu s délkou téměř 20 kilometrů, za kterým
se již nachází Rakousko. To samozřejmě nezahlédnete.
Na levém vrcholu hřbetu Pavlovských vrchů jsou při pohledu triedrem patrné
zbytky gotického hradu Děvičky (též Dívčí hrad), naopak na pravém je zřetelný nejvyšší vrchol Děvín (550 m n. m.) s úzkou špicí televizního vysílače.
Připomeňme, že jejich okolí patří mezi nejdéle osídlené části české země.
Nalezly se zde zbytky tábořišť lovců mamutů, včetně Věstonické Venuše, byl
zde kdysi římský tábor a také jedno ze sídel Velkomoravské říše.
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Vlevo od této dominanty je k zahlédnutí povlovný, ale nápadný masiv Výhon
(18 km) u Židlochovic, na jehož svazích je celá řada vinohradů a především
přírodní park s mnoha vzácnými druhy rostlin. Výrazně blíže a tedy i nepřehlédnutelně je za hranou Žlutého kopce patrný vrcholek osmnáctipodlažní
budovy Fakultní nemocnice v Bohunicích (3 km), ve které se ukrývá kolem
tisícovky lůžek, desítky operačních sálů a ordinací. Každý rok zde přes pět
set lékařů mj. uskuteční na 20 tisíc operací všeho druhu.
Vlevo od nemocnice je komín kotelny Vazební věznice Brno (postavena
roku 1956), kde pracuje na šest set zaměstnanců starajících se až o sedm set
klientů. Naopak vpravo od nemocnice je funkcionalistická budova Masarykova onkologického ústavu (1,2 km) a věž vysílače na Barvičově ulici
(700 m), ze kterého dnes České radiokomunikace šíří digitální vysílání televize i rozhlasu. V minulosti se sice tvrdilo, že zde stojí rušička vysílání „protisocialistického“ rozhlasu Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, to ale nebyla
nikdy pravda.
Tolik tedy obzor z cesty nad krytým bazénem a koupalištěm. Nejlepší výhled
směrem na jihovýchod poskytuje pěšina na vrcholu Kraví hory, z jedné strany ohraničená zahrádkářskou kolonií, ze druhé ulicí Úvoz. Na ni se dostanete
buď oklikou od koupaliště a nebo od základní školy se zimním stadionem.
Z nejnápadnějších objektů lze upozornit především na sídliště Vinohrady (7
km). Od něj vpravo se nachází hned několik zřetelných komínů: dvojice
v továrně Zetor (6,5 km), osamocený komín ve spalovně firmy SAKO (6,5
km) a dvojice komínů teplárny s charakteristickými bílými a červenými vodorovnými pruhy (3 km), ze kterých v zimních měsících unikají nepřehlédnutelná oblaka bílé páry. Ještě víc vpravo, téměř za Petrovem, se podíváte
směrem k Mohyle míru (16 km) a k letišti v Tuřanech (10 km), z něhož při
troše štěstí uvidíte startovat některé z mála dopravních letadel.
Neméně zajímavý je pohled z Kraví hory na noční Brno. Běžná zástavba
zmizí, jako šňůry perel se zviditelní nejrůznější výpadovky i přivaděče, červenou výstrahou se ozdobí všechny výškové budovy v Brně. Modrý nápis na
bohunické nemocnici, komín věznice, okna onkologické nemocnice na Žlutém kopci, komíny spalovny i Zetoru, vysílač na Hádech, komín teplárny
v Maloměřicích a nebo třeba výškovou budovu Vysokého učení technického
v Králově poli identifikujete více než snadno. Nepřehlédnutelné se stanou i
nesmyslně zářivé poutače nákupních center – Shopping Parku Avion a
Olympia v Modřicích.
Viditelnost vzdálenějších objektů samozřejmě záleží na povětrnostních podmínkách. Někdy je kouřmo a Pavlovské vrchy z Kraví hory nezahlédnete ani
tím sebelepším dalekohledem. Tu a tam se také brněnské ulice zakryjí neprostupnou mlhou, Kraví hora pak vyčnívá nad tento proud vodní páry a všichni
kolemjdoucí si začnou libovat v úžasných pohledech, které většinou nabízí
jen vrcholky těch nejvyšších hor. A když skutečně přeje počasí, lze dohléd-
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nout až k vrcholům Chřib. Padesát kilometrů vzdálené pohoří se však vykreslí jen jako úzký proužek zeleně utopený daleko na hraně jižního obzoru.
Prostě, z Kraví hory je pořád na co se dívat.
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Městská hromadná doprava
Ivan Nedělka, Dopravní podnik města Brna, a.s.

Ačkoliv byl provoz městské hromadné dopravy v Brně zahájen již v roce
1869 „koňkou“, na tehdejší Úřednickou čtvrť došlo mnohem později. Se
stavbou trati se začalo v září 1901 a doprava byla zahájena 2. března 1903.
Trať ovšem tehdy končila úvratí pod kopcem u ulice Všetičkova, takže
z Kraví hory na otevřené malé osmimetrové tramvaje zřejmě vidět nebylo.
Na prodloužení trati až na Babákovo náměstí (dnešní náměstí Míru) došlo
teprve za šestadvacet let – přesně 29. června 1929. „Čtyřka“ pak začala jezdit
do prudkého kopce do prostoru dnešní konečné, kde byla vybudována
smyčka pro otáčení. Kromě smyčky byla položena ještě odstavná kolej podél
kostela sv. Augustina, který tam ale ještě nestál – postaven byl v letech 1930
až 1935.
Trať byla provozně velmi náročná. Podélný sklon za křižovatkou s ulicí Grohovou začíná na 79 ‰ a v největším stoupání dosahuje 95 ‰, což je nejvyšší
hodnota na tramvajových tratích v Brně. Stoupání nebyl až takový problém,
nebezpečné bylo sjíždění dolů. Dvounápravové tramvaje nebyly vybaveny
neadhezními elektromagnetickými kolejnicovými brzdami, takže vše záviselo na řidičově umění. Vzrůstající stromořadí kolem silnice způsobovalo těžkosti zejména na podzim, kdy spadané listí po rozježdění na kolejnici snižovalo adhezi natolik, že tramvaj s netočícími se koly dokonce zvyšovala rychlost. To řidič nesměl připustit, takže dolů jely tramvaje velmi pomalu za stálého podsypávání písku pod kola.
Na ulehčení práce řidičům vykonával na tomto kopci službu sypač svahu,
což byl člověk s kropící konví, kde místo vody měl písek a sypal ho na hlavu
kolejnice. Později byl vybaven speciálním kolečkem, které na udržení se
v kolejnici mělo kolo s okolkem, při jehož otáčení speciální mechanismus
propouštěl písek. Přesto zde k nehodám docházelo.
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Nejhorší nehoda byla v roce 1962, kdy se dvouvozová souprava řítila s kopce
dolů, v obloucích v křižovatce s ulicí Úvoz se vykolejila a roztrhla a jeden
vůz skončil v hospodě a druhý v mlékárně.
V roce 1970 byla výstupní zastávka na náměstí Míru vybavena druhou kolejí,
takže tramvaje se mohly vzájemně předjíždět. Při této úpravě byla odpojena
odstavná kolej podél kostela a později při rekonstrukci vozovky byla snesena. Stožáry trolejového vedení však ještě nějaký čas přetrvávaly, byly jedny
z posledních s ozdobnými hlavicemi, takže jeden z nich je dodnes zachován
v Technickém muzeu v Brně.
Číselné označení tramvajové trati do Masarykovy čtvrti bylo a je vzácně
stabilní. Po zahájení v roce 1903 sem byla vedena žlutá linka – v této době
bylo barvami označeno všech pět linek tramvají. Po přechodu na označení
čísly se žlutá nahradila číslicí 4, která je zde dodnes. Časově malá změna
byla v období 15. dubna 1921 až 6. června 1922, kdy linku 4 nahradila linka 6.
S opačným koncem linky 4 to bylo pestřejší, jsou zaznamenány konečné
Zábrdovice, Masná, Jatky, Juliánov, Komárov, znovu Juliánov tentokrát pod
názvem Hybešova čtvrť a konečně Obřany a Maloměřický most. V organizaci dopravy zavedené 29. března 1964 přibyla ke čtyřce linka 16, která tam
vydržela do 2. prosince 1985, kdy byla přetrasována na konečnou Královo
Pole, Tesla (dnes Červinkova).
Pro úplnost se ještě zmíníme o roku 1994, kdy v důsledku opravy trati v Bystrci byly po dobu jednoho měsíce (3. až 31. května) do Masarykovy čtvrti
vedeny místo linky 4 linky 3 a 21. Poslední změnou jsou dopravní opatření
přijatá při rekonstrukci kolejových objektů Česká/Joštova v červenci a srpnu
2007. Linka 4 při nich do Masarykovy čtvrti nezajížděla, místo ní sem jezdily linky 12 a 13 (přitom linka 12 v někdejší trase čtyřky Komárov – Husova
– Masarykova čtvrť a linka 13 někdejší trase Juliánov – Husova –
Masarykova čtvrť).
Provoz v roce 1903 byl zahájen dvounápravovými tramvajemi s otevřenými
plošinami. Po prodloužení nahoru na Babákovo náměstí už jezdily modernější tramvaje vyráběné od roku 1926, k nimž byly připojovány vlečné vozy.
Stále ale nebyla spolehlivě vyřešena bezpečnost, kdy při poruše elektrodynamické brzdy byl řidič odkázán pouze na ruční špalíkovou brzdu, kterou
ovládal klikou silou své paže. Proto již druhá dodávka tramvají T2 vedla od
9. září 1961 k nasazení těchto vozů na linku 4, třebaže jejich výkon a rychlost se zde využít nedaly. (První dodávka stejných vozů v roce 1958 samozřejmě směřovala na linky 1 a 6 ve směru Pisárky – Královo Pole, nádraží/Řečkovice.) Tyto tramvaje byly ale vybaveny neadhezními kolejnicovými
brzdami, takže nejen na svahu z Masarykovy čtvrti, ale i na svahu ulice Husovy, kudy tehdy čtyřka jezdila, došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti.
Tramvaje řady T už na trati do Masarykovy čtvrti zůstaly. Nejdříve jezdily
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výhradně jako jeden vůz, později se spojovaly do dvojic. To ale vedlo k prodlužování intervalů, čili z pohledu cestujících k delšímu čekání na spoj. Jak
se měnil náhled na kvalitu dopravy ve vztahu k cestujícím, tak časem byly na
čtyřku opět vypravovány tramvaje rozpojené a intervaly mezi spoji zkráceny
na polovinu. Pro zvýšení kapacity byly pak postupně zařazovány i dvoučlánkové tramvaje K2P.
Do Masarykovy čtvrti občas zavítaly i obousměrné tramvaje KT8D5. Bylo to
vždy při nějaké stavební akci, kdy se zde zřizovalo úvraťové zakončení trati.
Nejdříve to bylo při výměně kolejí od zastávky Všetičkova po smyčku na
náměstí Míru o prázdninách v roce 1991, kdy se čtyřka vlastně vrátila na
svoji první konečnou z roku 1903. Znovu se tramvaje KT8 objevily v Masarykově čtvrti od srpna 1994 do července 1995, kdy probíhala výstavba kanalizace na ulici Líšeňské a úvrať byly tentokrát zřízena na konci ulice Táborské.
K tomuto období se navíc vztahuje jedna technická kuriozita. 9. dubna 1995
vlivem technické závady na brzdách došlo ke spálení brzdového obložení a
tramvaj se po příjezdu na konečnou neudržela v klidu. Nějakou dobu se sice
mohly používat elektromagnetické brzdy, ty jsou ale napájeny z baterie a
hrozilo její vybití, po němž by následoval neovladatelný sjezd dolů. Přítomný
dispečer tedy vymyslel operativně jednoduché a účinné řešení – přivázání
tramvaje ocelovým lanem k označníku zastávky.
Masarykovu čtvrť od roku 1998 významně zasáhly ohňostrůjné přehlídky
Ignis Brunensis. Na Kraví horu bylo třeba přepravit v krátké době několik
tisíc diváků a v ještě kratší době je odvézt zpět. Byl vytvořen jakýsi výtah
z tramvajových souprav posilujících linku 4, který byl ale za hranicí propustnosti dopravní cesty i možností napájení. Takže musela být přijímána mimořádná opatření a vedle tramvají být nasazovány i autobusy. Když se ve spolupráci s policií vychytaly potíže s dopravou a parkováním, byly tyto přehlídky přesunuty do oblasti Brněnské přehrady.
Koncem 20. století se objevovaly tendence tramvajovou dopravu nahradit
trolejbusy. Byly motivovány jednak snahou napojit na veřejnou dopravu
okolí ulic Březinova a Mučednická, jednak vysokými náklady na udržování
tramvajové trati, která je vedena do oblasti s ne příliš odpovídající koncentrací obyvatelstva. Tyto tendence byly postupně eliminovány zvyšující se
poptávkou po dopravě do oblasti ulice Úvoz i do škol na ulici Lerchově.
Jediným netramvajovým prvkem městské hromadné dopravy je tak zavedení
noční linky autobusů 92 od 1. září 2000. Takže ulice Březinova a Mučenická
jsou paradoxně obsluhovány v noci, kdežto ve dne se stále chodí pěšky.
Tramvajová trať se ale průběžně udržuje a v zamýšlené úpravě náměstí Míru
se nejspíš dočká i přebudování smyčky do nové polohy.
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Kraví hora je sexy
Jiří Dušek, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Po celé léto se na Kraví hoře dějí nejrůznější, podivuhodné věci. Obzvlášť
my zaměstnanci Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka nestačíme tu a
tam kroutit hlavou. Nehodlám teď ale komentovat naše nová představení,
technické pomůcky či nejrůznější počiny na Internetu, nýbrž „show“ odehrávající se vně budovy Hvězdárny.
Kraví hora je relativně velký městský park, jenž se nachází prakticky
v centru města. Tramvaj číslo čtyři vás z České až nahoru vyveze táhlou ulicí
Údolní za necelých deset minut. Zdejší svahy jsou směrovány na jihozápad,
tedy ideálně pro všechny odpolední brouzdaly, co odešli z práce a hodlají si
trochu nahřát tělo. Trávníky jedna soukromá firma udržuje víc než poctivě a
pro romantiky se tu najde také dost nejrůznějších tmavších i zcela tmavých
zákoutích.
Snad právě proto na Kraví horu po celé léto proudí davy Brňanů. Někteří si
jen tak sednou s otevřenou knížkou mezi zeleň, jiní vezmou vískající ratolesti
na některé z hřišť a nebo slintající pejsky na místní cvičiště. No a pak je zde
celá řada dvojiček, které využívají desítky laviček k příjemnému mazlení,
bez ohledu na okolní svět.
Každá kategorie těchto „návštěvníků“ má svá specifika. Kolegové, na něž
zaútočily hravé dogy zvící telete, mohou vyprávět. Také jarní procházky ze
svačinkové samoobsluhy, kdy si svah nad náměstím Míru rozeberou místní
vysokoškolačky zuřivě lapající první bronz, zvýší tep srdečního svalu i toho
nejstaršího hvězdáře. Nehledě na davy ze základních a středních škol, co
obléhají planetárium i dalekohledy vždy na podzim a po celé jaro.
Snad nejkurióznější jsou ale ony zamilované dvojice. Vypadá to totiž tak, že
téměř každý městský člověk občas podlehne volání divočiny a bez ohledů na
okolí a především náhodné kolemjdoucí, začne realizovat své nejdivočejší
choutky. Kolegové, kteří zde po večerech pozorují, mohou o dění na přileh-
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lých lavičkách i loukách vyprávět. Cestou domů se nejednou i ten nejostřílenější zaměstnanec začervená více než panenská jablíčka dozrávající u nedalekého hřiště.
Na tom by nebylo nic tak zvláštního. Pod pláštíkem noci, v klidu, zastřešeni
světlou oblohou posetou několika desítkami hvězd, nikoho tyhle sexuální
hrátky nepohoršují a často se nanejvýš scvrknou na jízlivé komentáře nás
cyniků. Problém je pouze s dvojicemi, které k tomu potřebují nejen denní
světlo, ale i obecenstvo… My zaměstnanci Hvězdárny, kteří máme pracovny
někde v přízemí, s výhledem na místní paloučky, můžeme povídat…
Chápu, že v okamžiku, kdy se do toho někdo pustí „na ostro“, jde veškerá
„sranda stranou“. Chápu, že pejskaři, kteří kolem takových milenců procházejí, docela klidně (a někdy i rádi) na tu chvíli odvrátí pozornost. Ale co když
to musíte sledovat desítky dlouhých minut? Každý druhý den? Náš pan údržbář, kterému se tu a tam zjeví holé dámské pozadí na parapetu okna, má pak
více než divoké sny! A nebo když v klidu připravujete představení do velkého planetária? Při čekání na líbající můzu, musíte sledovat kamasutru
v přímém přenosu… Vizuální vjem přinejhorším zakryjete staženýma roletami, ale ty zvuky…
Naštěstí jsme před časem našli jednoduché technické řešení. Budeme inkriminovaná místa natáčet skrytou kamerou. A až bude po všem, rozvine se na
zdi Hvězdárny více výmluvný nápis:
Záznam z vašeho vystoupení je na DVD k prodeji v pokladně planetária. Za příplatek získáte exkluzivní autorská práva na celé vaše
show.
Garantujeme vám, že nejméně jednou týdne uzavřeme více než slušný obchod.
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Tajemná místa Kraví hory
Adam Nehudek

Psát o Kraví hoře jako o místu tajemném není tak snadné, jak se na první
pohled může zdát. Sváteční návštěvník kopec tento příliš nezná, a tedy neví
o ničem tajemném; naopak člověk denně sem chodící zná všechno a nic ho
nepřekvapí. Něco jako zlatá střední cesta neexistuje. Nezbývá tedy nic jiného, než se na problém podívat s určitým druhem nadsázky.
Na horním konci ulice Rybkova, kousek pod bývalým vojenským areálem, se
nachází „Bufet Pod Topoly“. Původně patřil právě k vojenskému areálu, po
listopadu 1989 přešel do soukromých rukou. Na takovém místě však nebyla
šance, aby se provoz podobného zařízení vyplatil. Celkem logicky následovalo to, co muselo: provoz bufetu byl ukončen, okna i dveře byla zabedněna.
A v tomto stavu jej vídali kolemjdoucí po dlouhá léta beze změny.
Nic netrvá věčně, a tak i poklidný odpočinek musel být něčím zákonitě narušen. Podstatná část objektu byla stržena, zbylo jen pár obvodových zdí. Díky
tomu se tajemnost místa přesunula do jiné roviny. Zatímco předtím si člověk
spatřivší zabedněný bufet pokládal nejspíš otázku co je uvnitř, tak dnes chce
znát důvody, jež vedly ke zbourání objektu. Ať je tomu jak jakkoli, tak dnešní stav objektu je více než tristní a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se
situace mohla obrátit k lepšímu.
Místem, které příliš neoplývá romantikou, je i bývalá jídelna „Gigant“ poblíž
novodobého Gymnázia M. Lercha na Žižkově ulici. Pomalu chátrající budova závodní jídelny donutí leckterého kolemjdoucího odvrátit pohled jiným
směrem. Za soumraku se odtud ozývají divné zvuky, párkrát zde i hořelo.
Dalo by se téměř říct, že tu straší.
Pro dobrodruha může být naopak výzvou to, před čím jiní přivírají oči. A tak
i záhada opuštěné jídelny neměla dlouhého trvání. Dle očekávání průzkum
objektu prokázal, že zde nachází úkryt lidé bez domova a podobné smutné
existence.
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Naopak velkým překvapením bylo zjištění, k čemu se v současné době používají prostory dříve určené k výdeji jídla a jeho konzumaci. Z původního
vybavení tvořeného především stoly a židlemi noví návštěvníci vytvořili
nejrůznější rampy na kterých za soumraku řádí. Záhada strašidelných zvuků
sice byla vyřešena, je tu však jiná, závažnější – další osud tohoto objektu.
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Kraví hora z pohledu Městské policie
Mgr. Denisa Kapitančiková, Městská policie Brno

Z pohledu Městské policie je Kraví hora relativně bezpečné území, kam
strážníci sice vyjíždějí k nejrůznějším situacím, které však nejsou nijak dramatické.
Vzhledem k rozsáhlejší lokalitě zde musí hlídky Městské police řešit více
případů než v běžných parcích. Nejčastějšími incidenty bývají zejména
v letních měsících skupinky mládeže, které – mnohdy posilněny alkoholem –
demolují dětské hřiště, poškozují veřejně prospěšná zařízení (lavičky v parku, dopravní značky) a znečišťují veřejné prostranství. Ve větším množství
strážníci řeší i rušení nočního klidu, což je způsobeno tím, že si sem během
teplých večerů najde cestu více lidí než obvykle.
Najde se také hrstka lidí, které vadí mnohdy spoře oblečeni mladí lidé, opalující se přímo na trávě. Hlídka pak někdy až absurdně prudérním občanům
vysvětluje, že na základě pouze jejich oznámení přestupek řešit nemůže.
K tomu je třeba totiž alespoň tří lidí. Tyto situace se však obejdou bez pokuty
a úsměvná příhoda končí pouze domluvou.
Do stejné kategorie lze zařadit případy exhibicionistů, kdy se velmi těžko
dokazuje zda ten či onen dotyčný muž je skutečně tím, za kterého byl označen.
Po celý rok se však strážníci setkávají s neukázněnými pejskaři, kteří přes
všechny pravidelné kontroly nedodržují magistrátní vyhlášku. Spousta Brňanů má pocit, že natolik velký areál Kraví hory doslova „unese“ nějaké to
pobíhání psů, aniž by se cokoli stalo. Tento mýtus však vadí jak maminkám
s kočárky, tak všem návštěvníkům parku. Častá pokousání psem strážníci
řeší právě v parcích, kde pes pobíhá na volno a bez náhubku. A nejen lidé
bývají napadeni volně pobíhajícími psy, ale také jejich čtyřnozí miláčci.
Dalším problémem bývají narkomané, kteří odhazují použité injekční stříkačky s jehlami přímo do okolí dětského hřiště (pískoviště, lavičky). V těchto
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případech vyjíždí na místo technik operačního střediska Městské policie, aby
použité aplikační pomůcky odborně odstranil a odvezl k další likvidaci.
V této souvislosti bychom chtěli upozornit všechny, kteří se s tímto jevem
setkají, aby rozhodně nikdy s „nádobíčkem“ narkomanů nemanipulovali.
Do opuštěných objektů v areálu Kraví hory se vytrvale vrací jedinci bez přístřeší. Bezdomovci vadí, jak náhodným návštěvníkům parku, tak stálým
obyvatelům v nejbližším okolí. I když jsou pokaždé v zoufalé situace, není
možné přehlížet jejich přestupky – znečisťovaní veřejného prostranství, rušení nočního klidu, popíjení alkoholu na veřejnosti, obtěžování a žebrání
u kolemjdoucích. Bohužel, přes doporučení strážníků na ubytování v azylových domech toho bezdomovci příliš nevyužívají a stále se vrací na původní
místo.
Pokud zapátráme v našich archivech nemůžeme pominout kuriózní případ
spojený s požárem. Na Kraví hoře totiž hořela velká maketa dřevěné krávy
v areálu dětského hřiště. Přesto, že se strážníci snažili vlastními silami oheň
uhasit, musela nakonec přijet jednotka hasičů, aby oheň definitivně zlikvidovala.
V předchozích letech se v místech Kraví hory konaly pravidelné ohňostroje,
které byly součástí přehlídky „Brno – město uprostřed Evropy“. I když byly
pro některé návštěvníky na přístupnějším místě než je nyní brněnská přehrada, komplikovaly život tamním obyvatelům. Pro tak značné množství diváků
nebyla lokalita parku nejvhodnější, po skončení ohňostrojů se davy lidí vyhrnuly do tamních ulic a rušily do pozdních nočních hodin. Kromě těchto nepříjemností museli také strážníci bleskově řešit nastalou dopravní kolizi,
neboť na tak malé ploše nebyl prostor k zaparkování pro tak nečekaný příjezd vozidel.
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Jeden rok na Kraví hoře
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Setmělá Kraví hora nikdy nespí. Sevřena tisícovkami pouličních lamp, ozdobená nekonečnými šňůrami perel dálničních výbojek, pod náporem reklamních billboardů, nabývá ostrůvek temnoty uprostřed brněnského moře šedivého odstínu. Hvězdné nebe nad Kraví horou je mnohem světlejší než uprostřed šumavských hvozdů nebo beskydských hřebenů. Šedivá obloha umožňuje zahlédnout pouze několik stovek nejjasnějších hvězd, tisíce slabších
jsou už celá desetiletí nedostupné. Můžete se procházet nočním parkem, vzít
odvahu do hrsti a vydat se na prohlídku zalesněného úbočí nebo cestiček
obkličujících zahrádky, ale na černo černou tmu nikdy nenarazíte. Zato však
spatříte bezpočet keřů, stromů, domků i domů, načrtávajících své siluety před
zářivým panoramatem města na obzoru.
Kraví hora je voňavá. V dubnu, jakoby na povel explodují tisíce pampelišek,
které přilehlé trávníky obarví dožluta a zaplaví okolí sladkou vůní jara, která
čaruje lásku. Jenom o pár týdnů později se k nim přidají bílé, modré i světle
fialové trsy šeříků, pod jejichž náporem se lámou nedospělé větve mateřských keřů. Zlatý koberec pampelišek mezitím odkvete, ještě předtím ale
stihne nasytit vzduch sněhobílými hvězdičkami semínkového chmýří, a louky už odbarví nesmělé hlavičky bílého jetele. Přidají se stromy: květy třešní,
myrobalánů, tak hezky označovaných špendlíky, polodivokých jabloní i
kaštanů. To vše na zeleném podkladu husté trávy, která je památkou rozlehlých pastvin, pod přísným dohledem stromořadí vznešených topolů východního svahu.
Svoji daň si vybere i Slunce, stejně jako stovky výletníků, sportovců i náhodných kolemjdoucích. Tráva během léta zežloutne, uschne. Ve vzduchu
bývají cítit pečené špekáčky, stejně jako sucho hořícího listí či plevele. Temnotou prohřáté letní noci se tu a tam nese charakteristická vůně marihuany,
doprovázená rytmickým tlukotem bubínků, v poslední době střídaným příznivci bojových umění a tai-chi. Prostor Kraví hory se naplní kakofonií
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z koupaliště, vlhkostí blížící se bouřky i bujarými hosty mnoha okolních
hospůdek. Tento ostrůvek uprostřed neklidného brněnského moře pak chutná
sladce, jako třešně, kysele jako jablka a špendlíky, nebo trpce jako tak výjimečné kdoule. Stačí si jenom vybrat.
Snad nejkrásnější je podzim. Listí stromů se obarví do pestré škály teplých
odstínů a vytvoří neuvěřitelné závěje, v nichž je radost se brodit. Na park
shlíží desítky létajících dráčků neuvěřitelných konstrukcí, tu a tam lze sledovat startující horkovzdušný balón, při troše štěstí pomíjející ohňostroj. Ranní
mlha dá celému zátiší kulisu tajemného příběhu, oranžové Slunce mizící za
kopcem a stříbrný kotouč Měsíce povznese celé divadlo do vesmírného prostoru.
To všechno se schová pod příkrovem sněhu. Někdy zimní nadílka vydrží
jenom pár dní, aby se proměnila v nepříjemné bahno. Jindy milosrdně zakryje všechny nešvary a promění kulisy celého divadla ve vánoční pohádku.
Pohádku, která se tak krásně rozplyne díky stovkám výskajících dětí, které
sjíždějí všechny příkré trávníky, cesty i cestičky na sáňkách, pekáčích i obyčejných igelitových pytlících.
A aby toho nebylo málo. Po celý rok, pokud příliš nefouká vítr, zavoní Kraví
hora sladce, s příchutí mírné hořkosti. To o sobě dává znát srdce nedalekého
pivovaru Starobrno na Mendlově náměstí. Stačí jen vnímat všemi smysly.
Kraví hora není obyčejná. Je to fenomén.

