PŘISPĚJTE K ZACHOVÁNÍ UNIKÁTNÍ
PŘÍRODNÍ LOKALITY HÁDY
NA OKRAJI BRNA
Pomozte přírodu nejen aktivně chránit, ale zpřístupnit všem, kdo o to mají zájem.

Hády jsou jeden z mála mimobrněnských vrchů, které jsou vidět i z centra Brna.
Brna
Vrchol leží v katastrálním území Kanice. Na jeho vrcholové plošině se nachází
národní přírodní rezervace Hádecká planinka. Jihozápadní svah je výrazně
poznamenán dřívější těžbou vápence v nedalekém lomu.
Jižní svah Hádů se však od začátku 20. století změnil. Uprostřed se rozrostl
vápencový lom a části svahu byly zavezeny navážkami.
Od roku 1998 byla na Hádech ukončena těžba vápence a původní vlastník jižního
svahu kopce Hády – Českomoravský cement, a.s. nemá v úmyslu ji obnovit. Objevila
se řada nápadů, jak území Hádů ekonomicky využít, avšak bez ohledu na přírodní
bohatství této lokality.

Kontakt:
NADACE VERONICA
Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 775, 731 979 005 (Petra Jadrná)

www.nadace.veronica.cz

POZEMKOVÝ SPOLEK HÁDY
V roce 2000 tedy vznikla nezisková organizace Pozemkový
spolek Hády, jejíž dlouhodobým cílem je zajistit optimální
využívání lokality Hády tak, aby byla zachována její jedinečná
přírodní hodnota a zároveň umožněno šetrné rekreační
využití. Organizace navázala s vlastníkem partnerství,
realizovala zde několik důležitých projektů na ochranu
přírody, v nepřístupném terénu vybudovala dvě trasy pro
environmentální výuku dětí základních škol, pomohla vyhlásit
další chráněná území a pečuje o vzácné rostliny a živočichy.
Z projektu LIFE se podařilo značnou část pozemků odkoupit
a zbylou část má organizace v dlouhodobém pronájmu.
Spravuje území o celkové rozloze asi 500 ha.
Vlastnictví a pronájem stávajících ploch je obrovským
závazkem. Aby toto území nezůstalo opuštěné a nevyužité,
vybudovala zde organizace malou farmu se stádem lam alpak,
které slouží jako výborný prostředník mezi dětmi a zdejší
přírodou. Dříve nepřístupný lom a „krajina nikoho“ je dnes
plný dětí, turistů a výletníků. Ročně sem zavítá kolem 3500
návštěvníků a další přibližně 3000 dětí v rámci výukových
programů.
Výtěžek 11. benefiční aukce uměleckých děl bude určen
na výkup dalších pozemků na Hádech a jejich správu.

www.pshhady.cz

