
naše děti čas a kudy procházíme jako 
rodiče nebo senioři, není dobré a 
něco tomu chybí. Je čas přijít s řeše-
ním, která tu jsou, jen je nikdo zatím 
pomyslně nezvedl ze země.

Co se nyní s prostorem stane?
Využijeme celý prostor před ško- ז

lou Evžena Rošického pro hru a výu-
ku dětí tak, aby zde mohly být děti jak 
v čase před školou, tak i v rámci výuky, 
či po škole. Tato místa budeme dotvá-
řet, aby vyhovovala potřebám jednotli-
vých věkových kategorií v rámci školy. 

Rozhodně nejde o hřiště s prolézač-
kou. Bude zde atraktivní prostor pro 
teenagery, stejně jako pro školní druži-
nu či stůl pro ty, kdo chtějí pracovat na 
domácích úkolech venku. 

Zklidníme dopravu v době před  ז
začátkem výuky a zároveň nabídne-
me rodičům odpovídající možnost 
krátkodobého parkování při dovozu 
dětí. Sladíme možnosti MHD s au-
tobusy, které dováží děti a ty po-
jmeme s důrazem na atraktivitu této 
možnosti i bezpečnosti.

Vyřešíme celý prostor parku před  ז
fotbalovým stadionem a bazénem 
tak, aby zde nebylo zákoutí pro feťá-
ky, ale kultivovaný prostor pro rodiče, 
děti i starší generaci.

Na prvním místě bude bezpečnost  ז
dětí při přecházení ulice i na chodní-
cích ulice Erbenova, k tomu použije-
me moderní prvky užitné architektury. 
Děti nedokáží  vyhodnotit vzdálenost 
přijíždějícího auta a přizpůsobit jí 
rychlost přecházení ulice. Na to musí 
být přizpůsoben celý prostor.

Estetika celé ulice bude užitná -  ז
už žádná místa ničeho a nikoho, žád-
né túje a žádná slepá zákoutí, místo 
toho zde budou pítka, posezení či 
aktivní herní prvky.

Vše, co budeme navrhovat, bude- ז
me řešit s rodiči, obyvateli, učiteli a 
hlavně plánovat i s dětmi. To Vy, ob-
čané, budete našimi partnery. Bude-
me posílat dotazníky, kreslit ve ško-
le, ptát se na společných schůzkách a 
prezentovat naše návrhy. 

Vše co budeme dělat, vychází 
z praxe, která je ověřená v zahraničí. 
Možná je to ten důvod, proč se nám 
„tam – venku“, tak líbí a říkáme si, že 
„tam“ to jde, a proč ne u nás. Možná 
je to proto, že „tam“ neprojektují  po-
litici nebo úředníci, ale odborníci, ar-
chitekti. Ale ti politici  a úředníci, jim 
dají důvěru a pomáhají jim, kalibrují 
jejich nápady a následně realizují je. A 
tak to bude i zde. Věřím, že je na co se 
těšit. V polovině června začneme prv-
ními nákresy a do konce roku bude 
projekt na světě. Budete o tom vědět, 
budete o tom slyšet, protože budeme 
vedle vás.  Ing. Vít Zeman,

náměstek primátorky

Není snad typičtější místo, kde se 
člověk po ránu opravdu diví, co se 
vše může na jednom místě odehrá-
vat, než na ulici Erbenova a Evžena 
Rošického. Stojící auta, projíždějící 
auta, zrcátko na zrcátku, školní au-
tobusy se přetahují s popeláři, kdo je 
pro město důležitější. Maminky bo-
jující  s dodávkou o místo před škol-
kou. A do toho pár stovek dětí, které 
se mezi tím vším proplétají jako voda 
tekoucí špinavým korytem řeky…

Ne není to přehnané, je to realita 
každého dne na ulici  Evžena Rošic-
kého. Na ulici, ze které se můžete do-
stat jak do obchodu, tak do školky, do 
školy, ale také na fotbalový stadion či 
plavecký bazén. Jedna ulice a jeden 
chodník, na kterém se běžně míchá 
kočárek s dodávkou a dítě školou po-
vinné s fanoušky Baníku. Chodník,  
který nabízí víc místa pro kontejnery 
a betonové květináče, než pro bezpeč-
nost dětí a jejich hru či rozvoj. 

A právě současný stav tohoto mís-
ta , je zásadním argumentem, proč 
v Jihlavě začít právě tady s projektem 
Města přátelského k dětem. Projekt, 
který evropská města přijala a za-
čala se podle něj měnit -  vyměnila 
miliardu zákazových značek a čar na 
zemi, které nikdo nerespektuje za in-
tuitivní bezpečnost, kterou vnímá i 
dítě, pro které je zásadní.  

Nevhodné  chodníky a betonové 
květináče vyměnila za smysluplné 
úpravy veřejných prostranství s de-
sítkami herních prvků, prolézaček a 
dobrodružných parků. Tato města se 
také nebála omezit dopravu, ale zá-
roveň nabídnout kapacitní parková-
ní pro rodiče v návaznosti na školu i 
školku. 

Funkční parky plné míst, které vy-
užijí senioři a jsou zajímavé nejen 
pro různé věkové kategorie dětí, ale i 
pro učitele, pro venkovní výuku, pro 
družiny i pro rodiče, kteří přijdou po 
škole si sednout za svými dětmi. To 
je jen opravdu malinká část návrhů, 
které řeší projekt Města přátelského 
dětem.

Tento projekt umí města změnit 
nejen po estetické a provozní strán-
ce, ale dokáže vnímat potřeby všech 
věkových skupin obyvatel, které 

v daném městě a místě žijí. A záro-
veň jim dokáže nabídnout řešení, 
které jsou pro ně atraktivní i výchov-
né. Bezpečné i dostatečně zábavné. 

Zkuste se někdy projít po ulici Ev-
žena Rošického a zároveň si odpově-
dět na otázky typu: „K čemu je tu ta 
túje, ten chodník, to zábradlí? Co se 
před čím chrání a proč? Proč děti ne-
mohou na zeleň a zásobování najíždí 
do maminek. Proč není v parku stůl 
se židlí nebo k čemu je ten betonový 
květináč místo pítka na vodu? 

Každý z nás cítí, že to, kde tráví 
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Chaos už nemůže být cíl. 
Úpravy na ulici Rošického a Erbenova

CHAOS. Nástup do školky pro rodiče s dětmi nebo hlavní zásobovací trakt ob-
chodů? Kdo komu uhne? Rozhodně místo plné výfukových zplodin a střetů neslu-
čitelných funkcí.   Foto: archiv MMJ

POTENCIÁL. Pohled na školu Evžena Rošického – zelené plochy bez využití, ale i 
obrovský potenciál pro práci architekta, pro hru i výuku, pro trávení volného času i 
mimo školu.  Foto: archiv MMJ

DOSPĚLÝ. Fotografie ukazuje přehled dospělého, který vstupuje do silnice mezi 
dvěma auty. Běžná situace na ulici Erbenova pro většinu školáků
 Foto: archiv MMJ

DÍTĚ. Stejný případ, ale z pohledu 10 letého školáka. To samé auto (sanitku) 
uvidí školák o 5 sekund déle než dospělý, navíc 10 letý školák není v tomto věku  
schopen vyhodnotit odhad vzdálenosti a času. Vstupuje tak prakticky pod kola je-
doucího auta. Foto: archiv MMJ


