
Nové místo pro odpočinek a sport
na Žabovřeských loukách
Žabovřeské louky jsou historickou oblastí ohra-

ničenou řekou Svratkou a Kníničskou a Žabo-
vřeskou silnicí. Kromě zahrádek zde lze nalézt 

budovy lehkého průmyslu, sklady, ale i obchod-
ní prostory, golfové hřiště nebo tenisové kurty. 

Lokalita je v současnosti bohužel také známá množ-
stvím černých skládek a nežádoucími přírodními 
procesy. Hromady odpadků, včetně nebezpečných 
odpadů, se zde vrší v okolí nevyužívaných budov i ve 
volné přírodě. Jak bude vypadat budoucnost Žabo-
vřeských luk přitom můžete ovlivnit právě nyní i vy.

V rámci participativního rozpočtu města Brna 
(Dáme na vás) se o přízeň Brňanů uchází komplex-
ní projekt EKOParku Žabovřeské louky – sportov-
ně-relaxačního biocentra. Cílem tohoto projektu 
je revitalizace území Žabovřeských luk, která zá-
sadně zlepší současný neutěšený a zanedbaný stav 
území a vytvoří zde místo pro odpočinek a spor-
tovní vyžití nejen pro občany Žabovřesk a okolí.

Projekt EKOParku klade důraz na přínos přírodě 
formou zvýšení biodiverzity a mikroklimatu a schop-
nosti zadržovat vodu v krajině. Plní ale i rekreační 
funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti 
na travnatém hřišti. Návrh zahrnuje likvidaci invaz-

ních druhů porostů a rostlin, vytvoření tůní, kte-
ré zajistí cenný biotop mokřadu s vodním eko-
systémem, terénní a vegetační úpravy ke zvýšení 
biodiverzity lesoparkového typu, květnaté louky 
a krajinného trávníku. V části území je navržena 
travnatá hrací plocha pro děti, na jejíž údržbě se 
bude podílet mládežnický klub FC Svratka Brno. 
K odpočinku pro návštěvníky EKOParku je navr-
žený mobiliář z přírodních materiálů, vyrobený 
z kmenů pokácených invazních stromů v území.

Internetové hlasování o budoucí podobě Žabovře-
ských luk probíhá po celý listopad na adrese dame-
navas.brno.cz, případně přímo na adrese projektu 
www.ekoparkzabiny.cz. O tom, jak bude vypadat 
budoucnost Žabovřeských luk dnes může rozhod-
nout každý z nás. Pojďme to společně změnit!

Martin Reichman
(navrhovatel projektu EKOPark Žabovřeské louky)
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