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Jihlava dětem otevřela 
pět nových hřišť

Na konci listopa-
du byly dokončeny 
práce na výstavbě 
a rekonstrukci pěti 
dětských hřišť, je-
jichž realizace byla 
podpořena z Regio-
nálního operačního 
programu NUTS 
2 Jihovýchod. Ev-
ropská unie a státní 
rozpočet přispěly 
na  stavbu  částkou 
3 778 tis. Kč. Jed-
ná se o první etapu 
projektu Regenera-
ce a rozvoj dětských 
hřišť v Jihlavě. Druhá etapa projektu je plánována na rok 2010.

V letošním roce byla vybudována dvě nová hřiště na sídlišti Demlova a v 
Heleníně. Na ulici Slavíčkova, Na Stoupách a U Koželuhů byla hřiště rekon-
struována. Realizace byla zahájena 24. 9. 2009 a již na konci listopadu byla 
všechna hřiště dokončena a předána do užívání.

Hřiště jsou vybavena novými herními prvky určenými pro děti ve věku od 
4 do 14 let. Jedná se především o houpačky, kolotoče, lezecké stěny, klouzač-
ky, pružinové hračky nebo pískoviště. Všechna zařízení mají příslušnou cer-
tifi kaci. Hřiště nejsou oplocena, aby mohl být ke hrám dětí využit i okolní 
prostor. Součástí projektu bylo také dosetí trávníků, vybavení hřišť lavičkami 
a odpadkovými koši.

Park nad tunelem 
již slouží veřejnosti

Během pouhých pěti měsíců byl v lokalitě sídliště Za Prachárnou dokon-
čen další projekt fi nancovaný z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod. Jedná se o Park nad tunelem, Jihlava, kde poskytnutá dotace činí 
6 844 tis. Kč.

Výstavba parku byla zahájena 7. července 2009 a posledního listopadu byla 
dokončena. Předmětem projektu bylo zpřístupnění volné plochy nad „jihlav-
ským tunelem“ a vybavení tohoto území infrastrukturou pro volný čas. 

V rámci tohoto projektu bylo vybudováno sportovní hřiště s pískovým po-
vrchem, které je vybavené basketbalovými koši, sloupky pro volejbal a fot-
balovými brankami. Dětské hřiště s hracími prvky pro menší děti obsahuje 
houpačku, kolotoč, lezeckou stěnu, hrací stěnu s klouzačkami a je oploceno. 
Ulici Rantířovskou a ulici Přední, která dostala nový povrch, propojila cyk-
lostezka s veřejným osvětlením a chodník. K odpočinku bude sloužit dřevě-
ný altán. 

Nejvýraznějším prvkem nového parku je vodní plocha s lávkami. Současně 
bylo vysazeno velké množství stromů a keřů, nezapomnělo se ani na revitali-
zaci trávníku. Celý park je vybaven dostatečným množstvím laviček a odpad-
kových košů.

Parkové úpravy v Parku
Gustava Mahlera dokončeny 

Na konci října 2009 byly dokonče-
ny veškeré parkové úpravy na pro-
jektu Park Gustava Mahlera. K do-
končení tak v budoucím parku zbývá 
pouze osazení vlastní sochy Gustava 
Mahlera, která bude na podstavec z 
černého diabasu umístěna v květnu 
2010. Od konce listopadu byl Park 
Gustava Mahlera zpřístupněn veřej-
nosti s tím, že jeho slavnostní ote-
vření se uskuteční dne 7. 7. 2010 u 
příležitosti 150. výročí narození hu-
debního skladatele Gustava Mahle-
ra, který v Jihlavě strávil léta svého 
dětství. 

Stavební práce na výstavbě budou-
cího parku na místě bývalé městské 
tržnice byly zahájeny v říjnu 2008 a 
v jejich průběhu došlo k přeměně to-
hoto území v blízkosti historického 
centra města na jedinečnou archi-
tektonickou kompozici, která v sobě 
spojuje jak prvky přírodní symboli-
zující krajinu, tak i prvky charakte-
ristické pro město. Ústředním ob-

jektem parku bude bronzová socha 
hudebního skladatele G. Mahlera 
od akademického sochaře prof. Jana 
Koblasy, k níž se budou obracet další 
sochařské objekty symbolizující Ma-
hlerovu tvorbu a jeho spojení s ži-

dovstvím - ptáci (tvořící symbolický 
vstup do parku) a ryby.

V rámci realizace projektu byla vy-
budována kanalizace v prostoru bu-
doucího parku a řešených částech 
ulic Benešova a Věžní (severní část), 
byla provedena rekonstrukce a no-
vá přípojka vodovodu, nové veřejné 
osvětlení a dláždění chodníků v uli-
ci Věžní a Benešova. V prostoru bu-
doucího parku byly vybudovány no-
vé zpevněné plochy, jezírko včetně 
technologické šachty, zídky a ploty 
na hranici parku, určené pro popí-

navé rostliny, a vznikly nové plochy 
veřejné zeleně, kde byla provede-
na výsadba stromů a keřů a instala-
ce automatické závlahy. V jižní části 
parku byly odkryty základy bývalé 
židovské synagogy a byla vybudová-
na přilehlá plocha a jižní terasa s ma-
sivními kamennými kostkami, které 
mají sloužit pro posezení a zastave-
ní. Dále došlo k výstavbě vyhlídkové 
věže v baště historické hradby, osa-
zení informačních panelů a instalaci 
bezpečnostní kamery. V neposlední 
řadě byly instalovány majestátní ka-
menné plastiky ptáků a ryb symbo-
lizující Mahlerovu hudební tvorbu 
a byl připraven postavec pro sochu 
Gustava Mahlera. Převážná část mo-
biliáře bude do parku dodána až na 
jaře roku 2010. 

Tento projekt je fi nancován z pro-
středků Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod se 
schválenou dotací ve výši 39,474 mil. 
Kč. Na částečnou úhradu nákladů na 
vytvoření sochy Gustava Mahlera a 
ostatních sochařských objektů byla 
krajem Vysočina poskytnuta dotace 
ve výši 400 tis. Kč, která bude použi-
ta jako součást vlastního spolufi nan-
cování příjemce dotace.


