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V září je obvykle venku ještě 
hezké počasí a tak je potřeba 
nachytat poslední paprsky, než 
se nám slunce tady na Jihlavsku 
úplně schová za mraky. Jihlav-
ské noviny pro vás zjistily, kte-
rá dětská hřiště je v krajském 
městě dobré navštívit s vašimi 
ratolestmi.

Veronika Dawidowicz �

Český mlýn
Jedno z nejchválenějších a pravděpo-

dobně i nejnavštěvovanějších hřišť se 
nachází v lokalitě Český mlýn, v těsné 
blízkosti řeky. Najdete tam nejen sklu-
zavky, houpačky, horolezeckou stěnu, 
ale i velké pískoviště či workoutové 
hřiště. Celý prostor je navíc oplocen, 
takže pokud návštěvníci zavírají bran-
ku, jak mají, dítko vám nikam neuteče. 
V těsné blízkosti jsou toalety a v míst-
ním kiosku občerstvení.

Hřiště v Benešově ulici
Menší oblibě už se pak těší hřiště 

naproti parku Gustava Mahlera. Jsou 
zde sice atrakce pro všechny věko-
vé kategorie, ale často se zde nachází 
nevychovaní teenageři. Dá se však ale 
narazit na den, kdy zde nejsou a dětmi 
se to tu jen hemží.

� Ze sociálních sítí: 
Kamila K.:
Je to katastrofa. Použitý těhotenský 

test, prezervativy, lahve, špína, nedo-
palky,…

Nelíbí se mi tam. Navíc se tam schází 
čučkaři s vínem a taky nedobrá skvad-
ra lidí z našich obyvatel města se svý-
mi dětmi, kteří lítají sem a tam a vlast-
ně jsou všude a nikde.

Na Bukové spíše 
pro starší děti

Na Horním Kosově se nachází oplo-
cené velké hřiště. Když sem však člo-
věk vejde, po chvíli zjistí, že je vhodné 
spíše pro děti 6+ anebo děti do tří let. 

Pro ty menší jsou „prolízky“ téměř 
nedostupné, jelikož jsou šprušle umís-
těny velmi vysoko nad zemí a jsou 
mezi nimi velké mezery. Menší děti si 
zde však přijdou na své díky pískoviš-
ti.

� Ze sociálních sítí: 
Lenka K.:
Tohle je i mezi šprušlemi na Heu-

lose. Malé děti by tam propadly, všu-
de musí člověk šplhat s nimi, ty lano-
vé sítě a případně mosty taky na nic. 
Neznám žádné hřiště, které by bylo 
trošku ve stínu. Klouzání po rozpále-
né plechové klouzačce, to je labůžo. 
Samozřejmě ale buďme rádi, že tady 
máme hřišťátka.

Hanuš K.:
S ročním zatím spíš pískovišťujeme, 

ale na čistotu a upravenost si nemůžu 
stěžovat. Takhle upraveno a čisto 
za nás rozhodně nebylo, už jen díky 
oplocení proti psům.

Jitka P.:
Synovi budou dva roky, a když jde-

me na hřiště, tak ho musím opravdu 
hodně hlídat, takže je to spíš pro větší 

děti. Pískoviště jsou super a čistá.
Petr Š.:
Prolízačka celkově budí dojem, jako 

by byla špatně instalovaná. Možná 
tam je málo kamínků. Působí, že je 
celá výš, což je vidět na kotvicích pat-
kách do země, nebo viz ten žebříček 
první schod vysoko, což je pro menší 
problém. Co si budeme povídat, dnes-
ka na taková hřiště chodí děti do 6 let 
s doprovodem rodičů a pár samot-
ných dětí do 10 let a hotovo konečná 😃 No ještě že takové hřiště je.

U Staré plovárny
Nejspíš všechny věkové kategorie 

se mohou vyřádit u Staré plovárny. 
Menší nízké prolézačky, lanovka, sklu-
zavka. Chybí zde pouze pískoviště, ale 
to se dá nahradit například zhoupnu-
tím na pružinovém autíčku.

Dětské hřiště Heulos
Velmi oblíbené a čisté je také hřiště 

v amfi teátru letního kina. Prolézač-
ky sice opět dostupné spíše pro starší 
děti, ale pro menší je zde drak se sklu-
zavkou. Zde je pouze nevýhoda nere-
zových skluzavek, které jsou často od 
sluníčka opravdu hodně rozpálené. 

� Ze sociálních sítí: 
Veronika I.:
Na hřiště u amfi teátru chodíme nej-

častěji a přijde mi čisté. Písku na pís-
kovišti dost, nikde žádné střepy, a 
když je na zemi sem tam nějaký obal 
od jídla, tak mi nedělá problém ho 
uklidit, jsou tam dvě popelnice. Dce-
ra je zatím malá, tak využíváme hlavně 
ten písek.

Ale možná ta čistota hřiště úzce sou-
visí s tím, že je celé pod kamerou.

Březinky vedou
V jihlavské části Březinky se mají asi, 

co do počtu hřišť, nejlépe. Populár-
ní a věčně plné dětí je hřiště, kterému 
dominuje velká loď. V tomto prostoru 
se vyřádí všechna dítka. 

Co v Jihlavě dětským 
hřištím chybí?

Toto není zdaleka seznam všech dět-
ských hřišť, téměř každá část krajské-
ho města má to své. Někde jich je více, 
někde méně. Například v lokalitě Bed-
řichov se nachází pouze jedno hřiště, a 
to v ulici Slavíčkova. 

„Na klouzačku se dostanete přes hou-
pací kužely a vedle klouzačky je prostor, 
kde vám malé dítě může spadnout dolů. 
Písek neudržovaný, špinavý, houpač-
ky pouze pro větší děti vržou tak, že vás 
musí slyšet celé sídliště,“ stěžuje si Vero-
nika H.

Opakujícím se nedostatkem bylo 
mále zeleně na hřištích, která by bráni-
la tomu, aby se v teplých dnech z dět-
ského hřiště stala výheň. 

„Na většině hřišť je povrch z kamín-
ků nebo černých kostek a horko z toho 
přímo sálá. Pár stromů kolem, které by 
vrhaly stín, by nevadilo,“ zmínila se 
Sandra M. 

Většina rodičů by také uvítala „plá-
cek“, kde by se jejich ratolesti mohly 
vydovádět s vodními prvky. 

Na závěr je tedy třeba říct, že jihlav-
ské děti mají kam vyrazit.  

Prolezte s námi jihlavská hřiště

HŘIŠTĚ na Horním Kosově je vhodné spíše pro větší děti, které snáz dosáhnout 
na šprušle.

V BENEŠOVĚ ulici si na hřišti najdou to své děti všech věkových kategorií. 
 Foto: Veronika Dawidowicz


