
Na posledním  zastupitelstvu se  
schválila  rekonstrukce dětského 
hřiště na náměstí v Jehnicích. 

Toto dětské hřiště je umístěno na pár 
metrech čtverčních a svým tvarem,  
umístěním a vybavením  neodpovídá 
dnešním standardům. Toto hřiště je 
poplatné době, ve které vzniklo, tedy 
před několika desítkami let.  

Těsně kolem hřiště vede komunikace, která 
slouží pro příjezd k rodinným domům na 
ulici Meziboří. Dnes je tato ulice spíše par-
kovištěm. Nemůžeme se divit, že zde oby-
vatelé parkují. Jinou možnost k parkování  
prostě nemají. Bydleli tady ještě dříve, než 
sem hřiště bylo  umístěno.
Samotný vstup na hřiště je vzhle-
dem k zaparkovaným automobi-
lům běžne zablokovaný.

Vzniká tady problém, že mezi zaparkovaným 
autem a plůtkem hříště je malá mezera, 
kterou se nedá projít. Vzhledem k malému 
prostoru, nejdou otevřít ani vstupní vrátka. 
Rodiče s dětmi tak musí někdy přelézat  
plůtek,  aby se na hřiště vůbec dostali. 
Pohyb dětí kolem hřiště není také bezpečný.  
Rodiče s dětmi musí kličkovat před projíždě-
jícími auty. Nedávno se v Brně Maloměřicích 
stala dopravní nehoda. Řidička velkého SUV 
přehlédla malé dítě na odrážedle  a toto dítě 
přejela.
Je jen otázka času, kdy dojde u dětského  
hřiště v Jehnicích  k podobnému neštěstí. 
Hřiště v Jehnicích je pro naše děti NEBEZ-
PEČNÉ. Provoz kolem hřiště se tak stává   
nekomfortní nejen pro děti a jejich rodiče, 
ale také pro samotné řidiče.

Rekonstruovat toto nebezpečné 
hřiště je opravdu  

NEZODPOVĚDNÉ!
Na tomto místě se už dokonce nehoda stala. 
Couvající auto SUV narazilo naštěstí jen do 
zaparkovaného auta. Řidič údajně  zaparko-
vané auto neviděl!?
Vidět malé dítě, které se pohybuje v těsné 
blízkosti auta typu SUV,  je pak pro řidiče 
opravdu nemožné!
Nehledejme chybu u řidičů ani u rodičů  
či dokonce u dětí. Zamysleme se nad tím, 
jestli není lepší přemístit dětské hřiště  
na jiné, bezpečnější místo. 
Návrhy občanů k  přemístění tohoto dětské-
ho hřiště na jiné místo již existují.

- Mgr. Stanislav Dráb - 

Pravidelně chodím se svými vnuky  
po chodníku do Mokré  Hory. 
Musím konstatovat, že je to velice 
nepříjemné. 

V tomto úseku je povolená rychlost  
50 km/hod, protože se  jedná o silnici v obci. 
Přesto se auta kolem prohánějí rychlostí   
více jak 70 km/hod. 
Když vás takové auto míjí v těsné blízkosti 
podél chodníku, je to opravdu až nebezpeč-
né.  Chodec není od silnice ničím chráněn, 
možná jen zvýšeným obrubníkem. 

Člověka hned napadá,  co se může stát. 
Tuto silnici znám i z pohledu řidiče. Jsem 
aktivní řidič a vím, že jízda v moderním autě 
při rychlosti 50 km/hod je jako loudání se 
tempem hlemýždím. Tato komunikace není 
žádná tranzitní tepna, ale slouží jen obča-
nům, kteří bydlí v Jehnicích a Ořešíně.
Kulminačním bodem rychlosti na této silnici 
mezi Jehnicemi a Mokrou Horou je místo 
před odbočkou na pilu. Tady auta dosahují 
v obou směrech nejvyšší rychlosti. 
V tomto místě již bylo sraženo několik kusů 
lesní zvěře a také zde dochází k opakovaným 
usmrcením domácích mazlíčků z okolních 
domů. Já osobně znám rodinu, která zde  
přišla už o tři kočky. 
Jak dlouho budeme čekat, až dojde ke sraže-
ní chodců nebo dětí?
Není jednodušší se nad tímto problémem 
trochu zamyslet?

Každý z nás by se mohl někdy projít po chod-
níku do Mokré Hory. Zažil by tak pocity, které 
mají právě procházející chodci a děti. Jedině 
tak si to člověk asi uvědomí.
A jak to dopadlo u mě? Opravdu na to mys-
lím a zapínám si před tímto úsekem režim 
max. rychlosti do 50 km/hod, který nedovolí 
jet rychleji, ať šlapete na plyn sebevíc.
Všichni jsme rádi, že máme v této části Brna 
tak krásné bydlení, proto stačí, když k tomu 
krásnému místu  dodáme i trochu ohledupl-
nosti na tomto úseku silnice do Jehnic.

Za tuto ohleduplnost  
vám  DĚKUJI.

- Mgr. Stanislav Dráb - 

O Jehnicích a okolí

Ohleduplnost v nás je více než dopravní  předpisy 

Naše (NE)bezpečné dětské hřiště v Jehnicích




