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Vedení Služeb města Jihlavy (SMJ) 
přivítalo 25. srpna dvoumiliontého 
návštěvníka.

Přesně v 11.08 hodin středoev-
ropského času prošla přes turniket 
do venkovní části Vodního ráje ja-
ko dvoumiliontý návštěvník Julinka 
Procházková se svými rodiči a sou-
rozencem ze Znojma. Pikantní je, 
že rodina Procházkova ze Znojma 
přijela na Vodní ráj úplně poprvé. 
Rekordní číslo, které padlo, se týká 
kryté i venkovní části aquaparku.

Venkovní část areálu je v provozu 
od 15. 7. 2001 a krytá část od 27. 
10. 2001. Kapacita venkovní části je 
2 500 osob a kryté části 250 osob.

„Letos byla na Vodním ráji zahájena 
již jedenáctá sezona a jeho výstavba 
stála tenkrát 170 milionů. Za tu do-

bu ale také proběhla řada dodělávek a 
dalších úprav. Například se dobudova-
la v kryté části relaxační zóna, ochla-
zovací bazének pro saunu, opalovací 
terasa a prodloužil se tobogán na stá-
vajících 108 metrů,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek.

Ve venkovní části zase vzniklo dět-
ské hřiště, podzemní zavlažovací 
systém travnatých ploch, posilovací 
stroje a řada atrakcí (aquazorbing, 
curling na koberci) atd.

Dárkový koš výherkyni a její rodi-
ně na památku od SMJ předal ředitel 
a jednatel fi rmy Jindřich Klega. 

Miliontý návštěvník prošel turni-
kety Vodního ráje před pěti lety, a to 
přesně 19. 7. 2006 v 16.32 hodin a 
výherkyní se tenkrát stala paní Blan-
ka Seemanová z Jihlavy. -lm-

Dvoumiliontý návštěvník Vodního ráje

JULIE PROCHÁZKOVÁ ze Znojma se přišla do Jihlavy vykoupat a hned se sta-
la dvoumiliontým návštěvníkem Vodního ráje. Foto: Lubomír Maštera

V Jihlavě je pět nových dětských hřišť. Radnice 
je nechala vybudovat u Staré plovárny, v Sasově, 
v Hruškových Dvorech, v sídlištích Březinky a U 
Hřbitova. 

Místní části Sasov a Hruškové Dvory se navíc 
dočkaly nových sportovišť pro míčové hry. Cel-
kové náklady na akci „Regenerace a rozvoj dět-
ských hřišť v Jihlavě – II. etapa“ jsou pět milio-
nů korun, 92,5 procenta uznatelných nákladů 
je uhrazeno z dotace Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. 

„Jihlava od roku 2006 postavila rovnoměrně v 
celém městě a místních částech 22 nových dětských 
hřišť s celkovými náklady asi 17,5 milionu korun,“ 
ohlédl se za výsledky dlouhodobé snahy radnice 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Dalších pět dětských hřišť získalo město od 
developerských společností při budování no-
vých sídlišť. „Další dětská hřiště budujeme v jiných 
ucelených projektech, jako jsou revitalizace sídlišť, 
sportovní a volnočasové areály a podobně,“ doplnil 
primátor Vymazal. 

V posledních pěti letech bylo opraveno pět de-
sítek dětských hřišť asi za čtyři miliony korun. 
Radnice ale také postupně redukuje nevyužívaná 
nebo poničená hřiště.

U velkých, tzv. centrálních hřišť město zavedlo 

správce, kteří za malou odměnu dohlíží na po-
řádek a technický stav hřišť. V případě, že jde o 
uzamykatelná hřiště, správci je ráno otevírají a 
večer zamykají, provádí základní úklid a údržbu, 
větší poškození pak hlásí magistrátnímu odboru 
správy realit, který zajistí opravu, v případě no-
vých hřišť také třeba záruční opravy. 

Správce většinou vykonávají maminky na ma-
teřské dovolené nebo senioři, kteří bydlí poblíž 
hřišť. „Pro správce je to symbolický přivýdělek. Měs-
tu se tato praxe osvědčuje a vyplácí, většina hřišť je 
zásluhou dohledu a údržby dlouhodobě v pořádku,“ 
zhodnotil zavedení správců hřišť náměstek pri-
mátora Petr Pospíchal, který dohlíží nad činností 
odboru správy realit. 

Na správu hřišť a sportovišť je v rozpočtu měs-
ta vyčleněna částka 1,25 milionu korun. 

Hrací prvky na hřištích jsou certifi kované dle 
platných norem. Každý rok se na hřištích prová-
dí pravidelná roční kontrola odbornou fi rmou, 
která vydává městu doklad o tom, že prvky spl-
ňují potřebné normy. -lm-

Jihlava vybudovala další dětská hřiště

Národní inventarizace lesů je nezá-
vislé šetření o skutečném stavu a vý-
voji lesů v České republice. „Inventa-
rizací lesů získáváme údaje, zejména 
o zásobách dřeva, dřevinné skladbě, 
zdravotním stavu a funkci lesů. Ke sbě-
ru dat používáme nejmodernější terén-
ní přístroje,“ vysvětluje Miloš Kučera 
z Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů Brandýs nad Labem, který inve-
tarizaci provádí. Akce potrvá do ro-
ku 2015.

Inventarizace lesů je založena na 
matematicko-statistické metodě, je-
jím základem je opakované pozemní 
měření na inventarizačních plochách 
rozmístěných po celé ČR. Nyní pro-
bíhá druhá inventarizace. Provádění 
inventarizace uložila vláda, vlastník 
lesa je povinen strpět provádění po-
třebných úkonů spojených s inventa-
rizací lesů.

„Měření probíhá nedestruktivním 
způsobem. Z důvodu zachování ne-
závislosti inventarizace nejsou tyto in-

ventarizační plochy v terénu značeny 
a nelze sdělit jejich polohu. Výsledky 
měření se nevyhodnocují za jednotli-
vé inventarizační plochy, ale za velké 
územní celky, tedy za celou ČR a kra-
je,“ objasňuje Kučera. „Naši pracov-
níci jsou vybaveni povolením, které si 
může majitel lesa zkontrolovat,“ dodá-
vá Kučera. Zjištění skutečného stavu 
a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech 
majitelů a správců lesů. Výsledky 
Národní inventarizace lesů budou 
veřejně dostupné.  

Obdobná šetření probíhají ve vět-
šině ostatních evropských zemí, díky 
tomu je možné porovnávat údaje s 
ostatními státy. Z výsledků první in-
ventarizace lesů bylo například zjiš-
těno, že Kraj Vysočina patří mezi 
kraje s největšími zásobami dřeva u 
nás. Také je jedním z krajů, ve kte-
rém jsou porosty nejméně poškoze-
né zvěří.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Na Jihlavsku probíhá 
Národní inventarizace lesů

MĚSTO v posledních pěti letech investovalo čtyři mi-
liony do dětských hřišť.  Foto: archiv MMJ

Pozemkový majetek města, k ně-
muž lesy neoddělitelně patřily, je 
poprvé zachycen v rejstřících měst-
ské sbírky již v letech 1425-1442. 

Vznik jihlavského městského pan-
ství a jeho růst se datuje od poloviny 
15. století a jeho vrchol spadá do 16. 
století. Zároveň s koupěmi vsí, dvorů 
a usedlostí byly získávány i lesy.

V roce 1787 byl zpracován soubor 
map pro potřeby lesního úřadu spo-
lu s popisy hranic městských lesů. 
Vývoj správního a územního čle-
nění městských lesů byl ukončen 
po roce 1846. Do roku 1924 bylo 
vedení Lesního úřadu města Jihlavy 
v německých rukou. V tomto roce 
nastupuje první Čech – vrchní les-

ní rada ing. Stanislav Ambrož, který 
přivádí hospodaření jak po stránce 
lesnické, tak i ekonomické k mimo-
řádnému rozkvětu. 

Po „sametové revoluci“ v roce 
1989 jsou lesy už v roce 1991 vrá-
ceny městu jako jeho „historic-
ký majetek“. Město na nich začalo 
hospodařit formou příspěvkové 
organizace, která se k 1. 1. 1995 
transformovala v obchodní společ-
nost Správa městských lesů Jihlava. 
Společnost hospodaří na výměře 
okolo 3700 hektarů lesa a je územ-
ně rozdělena do sedmi lesnických 
úseků Zborná, Bílý Kámen, Bradlo, 
Salavice, Stonařov, Dlouhá Brtnice 
a Nepomuky.  -lm-

Městu patří 3700 ha lesa


