
 
NOVÁ LÁVKA k zahradě  

pod Kamenkou vzbuzuje otázky.  
 

ŘEDITELKA LIPKY  
Hana Korvasová odpovídá. 

 

Když jde člověk ulicí Kamennou do Kamenné 

čtvrti, musí si všimnout nové lávky vedoucí ve 

svahu směrem k řece. Hned ho napadá: co jste to 

tam postavili za monstrum? To jste ekologická 

organizace? 

To „monstrum“ je bezbariérový přístup k zahradě 

dole u řeky a nepostavili jsme ho my jako Lipka. 

Neplatili jsme ho, neprojektovali jsme ho. To vše 

zajistilo město Brno, jemu ostatně pozemek patří.  

 

Copak dolů nemohla vést normální cesta, tedy 

v úrovni terénu? 

To je otázka pro město. Nicméně podle zpráv, 

které od úředníků Brna máme, se z toho vyklubal  

nečekaně velký technický problém. Ukázalo se 

totiž, že svah je nestabilní a ujíždí, takže vést cestu 

po terénu není možné, nebo by to bylo příliš 

drahé. 

Jde o bezbariérový přístup a na ten existují přísné 

normy. A musí ho mít každá nová veřejná stavba. 

 

Ta zahrada dole patří vám – Lipce?   

Pozemek patří městu, které v minulosti dlouho 

hledalo způsob, jak ho smysluplně využít. Nám ho 

nabídlo do výpůjčky v roce 2014. Nabídka se nám 

velmi líbila, protože se dlouhodobě snažíme budo- 

vat u našich pracovišť přírodní zahrady a spoustu 

našich aktivit dělat právě v zahradách. A jedno 

z pracovišť máme nedaleko – na Kamenné 20, kde 

je zahrada hodně maličká a kapacitně nám nestačí. 

Zahradu Lipka vybudovala a bude využívat pro environmentální vzdělávání a výchovu.  



K čemu tedy zahrada bude sloužit? 

Bude sloužit environmentálnímu vzdělávání, tedy 

spoustě aktivit pro děti i dospělé. To jsou zejména: 

výukové programy pro školy, programy pro děti se 

specifickými potřebami, vysokoškolská výuka, 

stáže a praxe budoucích učitelů, akce pro seniory i 

pro rodiny s dětmi, vzdělávání učitelů pro 

venkovní výuku. Jakým způsobem a jak často bude 

zahrada otevřená veřejnosti, ukáže teprve čas – 

zaleží na kapacitě zahrady, na personální kapacitě 

Lipky, případně na možnostech další spolupráce 

s okolím. 

 

Zahrada je ale hotová už dlouho a není vidět, že 

by tam někdo chodil. 

To proto, že není zkolaudovaná. A dokud není 

bezbariérový přístup, zkolaudovat ji nelze. A bez 

kolaudace tam nemůžeme vzít děti ani učitele. My 

jsme přislíbili městu v roce 2015, že zajistíme 

vybudování zahrady i její provoz, město slíbilo 

zajistit přístupovou cestu. Zahradu máme hotovou 

od podzimu 2017 a už velmi dlouho čekáme na tu 

přístupovou lávku. Jakmile bude hotová, vše se 

bude moct zkolaudovat a zahrada ožije. 

 

Mluvíte o letech 2015 a 2017, to ale příliš nesedí. 

Stavba lávky je ale čerstvá záležitost – v září 2018 

se zboural dům, který tam překážel, a o půl roku 

později už lávka stojí! 

To je hrubý omyl – spojovat lávku s bouráním 

domu. Aspoň z toho, co tom víme my jako Lipka. 

Podle vyjádření městské části Brno-střed byl dům 

zbourán na základě statického posudku, byl 

v havarijním stavu.  

A lávce dům nepřekážel. Podle toho, co víme 

z brněnského úřadu, vedla poslední varianta lávky 

těsně kolem domu zezadu. Tak to bylo plánováno 

v první polovině roku 2018. Kdyby tam dům zůstal, 

zakrýval by lávku, nevypadala by tak hrozně. Tak 

jsme s tím počítali. Bourání domu nás zaskočilo 

stejně jako obyvatele Kamenky. Znamenalo to, že 

se tím zase dál odsune stavba lávky a tím i 

kolaudace a naše využívání zahrady. 

 

Takže vy tvrdíte, že s tím domem nemáte nic 

společného? Nechtěli jste ho taky získat do 

pronájmu?  

To nás samozřejmě napadlo už v tom roce 2014, 

když jsme se byli se zástupci města podívat na tu 

spodní zahradu. Mít k zahradě zázemí domu je  

 

 

 

velmi praktické. Jenže jsme se postupně dozvídali, 

že o ten dům a pozemek je více zájemců, takže 

jsme v této věci byli velmi zdrženliví. Ale to je 

složitá a dlouhá historie. Každopádně jsme 

nechtěli dělat nic, co by bylo proti sousedům nebo 

proti lidem v Kamence. Na podzim loňského roku 

tuto historii popsala novinářka Klára Kubíčková, 

její článek si můžete přečíst zde. 

 

A co bude dál s celým tím pozemkem kolem 

bývalého domu?  

Pozemek patří městu, částečně ho spravuje 

městská část Brno-střed. Konkrétní využití zatím 

není jasné. Nabízí se tudy zpřístupnit nábřeží 

Svratky.  

My budeme s městem rádi spolupracovat na tom, 

aby i tady byla zahrada. Přiblížili bychom se tak 

naší původní představě, že by šlo o poměrně velký 

pozemek, kam by se vešla jak zahrada pro 

vzdělávání (to je ta dolní, jediná nyní opravená), 

tak zahrada komunitní, spravovaná nějakým 

spolkem v okolí, tak prostor přístupný veřejnosti. 

To by ovšem vyžadovalo širší spolupráci, my jako 

Lipka nemáme kapacitu na to, abychom 

vybudovali a starali se o veřejný prostor, zejména 

o bezpečnost návštěvníků. 

 

V Brně 27. března 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a2larm.cz/2019/03/proc-doslo-k-demolici-v-brnenske-kamence/

