
Aktuální informace k postupu prací na Relax zóně v Jehnicích 

Na začátek, bychom rádi uvedli na pravou míru, některé dílčí dezinformační zprávy ohledně 

připravované Relax zóny a to zejména, ţe budeme stavět nějakou relaxační budovu… 

Opak je pravdou, nechystá se žádná stavba relaxačního objektu, ani nic jiného co by bylo 

v rozporu se zájmem veřejnosti ohledně ochrany zeleně a ţivotního prostředí v Jehnicích 

Prvotně budeme sanovat starou skládku na pozemku p. č. 519/2, ten je v majetku Města Brna 

a ve správě Městské části Jehnice, tedy vyčistíme jej od navezených odpadů mezi krásnými 

ořešáky. 

Následně ve spolupráci s odborem ţivotního prostředí a Městskou zelení, a za pomocí 

odborníku v příslušných záleţitostech, připravíme návrh moţného vyuţití tohoto vyčištěného 

pozemku.  

Máme za to, ţe lokalita je mimořádně příhodná, a to nejen svojí kompaktností a rozlohou, ale 

i umístěním pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.  

Po dendrologickém průzkumu (zdravotního stavu dřevin) budou tyto pozemky zbaveny náletů 

a nezdravých dřevin. Následně bude zhotovena studie doplněna o prvky pro moţné 

volnočasové vyuţití.  

Za městskou část budeme trvat na parkovém řešení s nějakou pohybovou aktivitou pro děti 

školního věku. Terén je poměrně dost svaţitý, nabízí se tedy moţnost menšího lanového 

centra, popř. lezecké stěny přírodního charakteru. K tomu pár laviček, nějaká průlezka, 

houpačka, kryté pískoviště, mlatové cesty a dost. Ţádná stavba, ţádný asfalt jen velké ořešáky 

s kvetoucími keři a nějaké trvalky……� 

V souběhu, a to dle naší dlouholeté vize, řešíme zelený pás podél ul. Plástky. Zde je nutno aby 

se architekt v návrhu budoucího projektu zabýval dvěma betonovými garáţemi, které 

nezapadají do celkového kontextu zamyšleného budoucího parku. Svému místu opravdu 

nesluší. Na Plástkách je jiţ vytipováno jejich nové umístění, tak aby byly v prostoru méně 

výrazné. Majitele těchto garáţí tedy můţou být bez starosti. O garáţe opravdu nepřijdou. � 

Pro moţnost případných připomínek nebo návrhů a doplnění, bude se studii následně 

seznámena veřejnost. Studie bude zpracována odborníky v těchto oborech, nebudou sice 

vybráni výběrovým řízením, ale doporučeni lidmi z odboru ţivotního prostředí a městské 

zeleně, kteří celý projekt zastřešují. Jak odborně, tak i finančně a částečně i realizačně. 

Doufáme, tedy ţe připomínky a návrhy veřejnosti budou konstruktivní a nepovedou jen ke 

zdrţení realizace celého záměru. Byla by to opravdu škoda, aby se pomocí fám, polopravd a 

prosazování nějakých osobních ambicí, realizace tak šikovného záměru zbytečně protahovala.  

Je to záměr, který Jehnicím opravdu dlouhodobě chybí a je jen škoda kaţdého dalšího dne, 

zdrţení jeho realizace 

Přípravné práce postupují aţ nezvykle úspěšně a s výrazným předpokladem zdárného 

výsledku, zatím se tedy opravdu daří…. 

Přestoţe, bylo jinými Městskými částmi předloţeno víc jak dvacet návrhu obdobného 

charakteru, náš záměr byl, vzhledem k efektivitě a kompletnosti návrhu upřednostněn mezi 

vybranými. Následně také jiţ projednán a předběţně schválen Odborem Ţivotního prostředí. 



Do konce měsíce května bude také známa výše a způsob financování společně s časovým 

harmonogramem prací. Souběţně je záměr konzultován s Městskou zelení, která navrhne 

druhou skladbu rostlin a časový harmonogram vlastní realizace. Pro jistotu perspektivy ujmutí 

stromů, není zatím zcela jisté, zdali alej bude opravdu morušová. Vhodnost navrţeného druhu 

stromu posoudí odborníci aţ dle rozboru půdy a vhodnosti lokality.  Případně navrhnou také 

vhodnou alternativu. Nechme se tedy překvapit � 

Projekt bude rozdělen na dvě samostatné a dílčí etapy, ta první by se měla obsahovat realizaci 

vhodně zvolených stromů tvořících alej na pozemku p. č. 1088, a to z nutnosti dodrţet 

vegetační období vhodné pro sadu stromů. Rádi bychom ji stihli ještě v letošním roce. 

Ta zásadní část, tedy parková úprava ul Plástky a hřiště volnočasové aktivity na pozemku p. č. 

519/2 přeci jen potřebuje pro realizaci trochu více času. Studie, projednání s veřejností, 

projekt atd. Také objem financí bude výrazně vyšší, nicméně opravdu se pokusíme celkový 

záměr realizovat ještě do konce roku 2022. 
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