
! Velké d!ti? Velk" problém!Brn!nsk"
chodec 07
Brno p#átelské k d!tem?

Za!ídit h!i"t# pro malé d#ti je v podstat# jednoduché: sta$í najít vhodn%, v ideálním
p!ípad# $áste$n# zastín#n% prostor, ohradit jej, aby do n#j nem#li p!ístup psi, vy-
bavit jej r&znorod%mi a bezpe$n%mi hracími prvky podle nále'it%ch norem, p!idat
kryté pískovi"t#, pár lavi$ek… a vd#$nost mal%ch „klient&“ a p!edev"ím jejich rodi-
$& máte zaru$enu.

Co v!ak nabídnout d"tem odrostlej!ím, dejme tomu od osmi do osm-
nácti let? 
Jedna z mo'ností je, 'e své d#ti zcela zam#stnáte v nejr&zn#j"ích zájmov%ch krou'-
cích, sportovních oddílech a dal"í organizovanou $inností. Sice tím pon#kud ome-
zíte onen zlopov#stn% „"patn% vliv ulice“, ale také své d#ti p!ipravíte o svobodu roz-
hodovat alespo( $áste$n# o vlastním volném $ase, budovat nové sociální vazby, ob-
jevovat "ir"í 'ivotní prostor, zkrátka orientovat se v té $ásti 'ivota, kde slábne vliv
dosp#l%ch – jin%mi slovy zpomalíte jejich skute$nou p!ípravu na 'ivot.

Jen'e zeptáte-li se náhodn%ch zástupc& ve!ejnosti, jak mláde' tráví voln% $as,
$asto se vám dostane stereotypní odpov#di: flákají se po ulicích a parcích, pijí
a kou!í, ni$í proléza$ky pro malé d#ti a d#lají kravál. V takto vyhrocené podobn# se
pochopiteln# projevuje pouze velmi malá $ásti „velk%ch d#tí“, bohu'el je v"ak hod-
n# vid#t a sly"et; ale na druhou stranu – co by vlastn# ty d#ti m#ly d#lat jiného? Na-
bízíme jim n#jakou alternativu, krom# u' zmín#n%ch organizovan%ch aktivit, které
jsou jednak pom#rn# nákladné, tudí' sociáln# slab"ím rodinám nedostupné, jed-
nak jejich „polo"kolní“ re'im nemusí b%t zrovna lákav% pro v"echny?

V okam'iku, kdy se za$neme vá'n# zam%"let nad prostorem, kter% by byl pro od-
rostlej"í d#ti vhodn%, dostaneme seznam protikladn%ch po'adavk&, s nimi' by si
mo'ná neporadila ani královna Kolob#'ka:

! Vzdálenost od obydlen#ch zón
Místo by m#lo b%t $áste$n# „na o$ích“, kv&li alespo( pomyslné kontrole toho, co se
na h!i"ti d#je. ... ALE... Místo by m#lo b%t „z doslechu“, aby p!ípadná hlu$n#j"í zá-
bava neru"ila ostatní obyvatele.

! Vybavenost
Prostor by m#l navád#t ke konkrétním $innostem, vítány jsou streetballové nebo
basketbalové ko"e, branky, lezecké st#ny, pingpongové stoly, „lajny“ na r&zné mí-
$ové hry ... ALE... Prostor by nem#l b%t vymezen jako jednoú$elov%, krom# spor-
tovních aktivit by m#l umo'nit i ono spole$ensky v%znamné „flákání“ – tedy poví-
dání, poslech hudby, tanec apod. Od v#ci nejsou lavi$ky, trávník, st#na na graffiti…

! P$ístupnost
Pokud nejde o specializovan% areál s nákladn#j"í údr'bou (nap!íklad skatepark, la-
nové centrum, lezeck% areál), m#l by b%t prostor p!ístupn% zdarma a nep!etr'it#,
aby d#ti v#d#ly, 'e sem mohou p!icházet, kdy se to hodí jim, nikoli podle otevírací
doby. ... ALE... Prostor musí n#kdo udr'ovat, nap!íklad uklízet st!epy, opravovat po-
"kozen% mobiliá!…, co' je pochopiteln# nákladné (viz p!íklad "kolního h!i"t# u Ma-
sarykovy Z) Jugoslávská, které sice slou'í jako ukázková volno$asová plocha pro
r&zné v#kové skupiny d#tí, ov"em "kola na to „doplácí“ hodinou "kolníkovy práce
denn#).

A co vlastn" d"ti cht"jí? P$íklad z Nového Lískovce.
Jedna z mála brn#nsk%ch m#stsk%ch $ástí, která se problematikou ploch pro star-
"í d#ti systematicky zab%vá, je Nov% Lískovec. Roku 2004 tady vznikl projekt Plác-
ky, na jeho' p!íprav# se podílely d#ti ze Základní "koly Svá'ná. Snaha „investora“
komunikovat s d#tmi a reagovat na jejich nám#ty a p!ipomínky zásadn# ovlivnila v%-
sledek úprav ve!ejn%ch prostranství. 

Z d#tské ankety jasn# vyplynulo, 'e v daném v#ku inklinuje mláde' nejvíce
k hudb#, mí$ov%m hrám, inlinov%m bruslím, skateboardu a je'd#ní na kole, zmín#n
byl i paintball a airsoft.

Velmi zajímavé byly odpov#di t%kající se sou$asného vyu'ívání prostranství v No-
vém Lískovci: jednozna$n# zvít#zil les a klid. Teenage!i vyhledávají krom# míst pro
fyzickou aktivitu (sport) místa n#kde „ve skrytu“, kde nejsou ru"eni, necítí se pod
dozorem. To jim umo'(uje volná p!íroda, p!ípadn# mén# zastav#ná nebo mén# in-
tenzivn# vyu'ívaná místa. 

Názory d#tí vzala radnice v úvahu a v rámci projektu byly rozpracovány dv# plo-
chy: plácek na Kamenném Vrchu 2 s „táborov%m kruhem“ a par$ík s d#tsk%mi h!i"-
ti za domy Svá'ná 5 a 7.

(Citováno ze  zprávy Martina Nawratha, Nadace Partnerství)

%ádná nuda v Brn"!
Brn#nské d#ti na"t#stí ne$ekají, a' jim vytvo!íme d&stojné prost!edí k trávení vol-
ného $asu, a doká'ou se aktivn# zabavit samy – s vyu'itím v"ech mo'ností, které
jim m#stská krajina nabízí. P!edstavujeme n#kolik nov%ch „volno$asov%ch discip-
lin“, jejich' zastánce m&'ete potkávat v brn#nsk%ch parcích i ulicích.

! %onglování
Sta$í trocha talentu, pár rekvizit, voln% plácek – a pak u' jen hodiny a hodiny tré-
ninku. I minimální dovednost doká'e kamarády zaujmout a zatáhnout do hry. Mis-
t!i – nap!íklad z d#tského cirkusu LeGrando – pak b%vají ozdobou pouli$ních slav-
ností i oficiálních kulturních akcí. 

! Jednokolky
Inlajenr&m, skej*ák&m a bajker&m roste v Brn# silná konkurence. +e znáte jedno-
kolky jenom z cirkusové mané'e? Tak to jste hodn# zaspali dobu!

! Parkur a freerun
Ne' se za$nete pohor"ovat nad nep!ístojn%m chováním mladík& a dam z fotografií,
p!edstavte si, 'e by podobné aktivity provozovali ve volné p!írod# – hned je to p!i-
jateln#j"í, 'e? Podstata parkuru a freerunu je jednoduchá: p!ekonávat p!eká'ky,
které m#sto postavilo do cesty – b#hání po lese zkrátka nahradila m#stská p!íro-
da. Ob# discipliny mají nezpochybnitelnou  sportovní podstatu (nejlep"í z aktér&
ostatn# podstupují náro$n%, tém#! gymnastick% trénink), ov"em tím, 'e nedílnou
sou$ástí v%konu je i po!ízení záznamu, najdeme zde mírn% p!esah do neoficiálních
um#leck%ch forem. Sympatick%m lp#ním na svobod# volby prostoru a zp&sobu vy-
jád!ení se tyto discipliny mají k organizovanému sportu asi podobn# jako graffiti
k oficiáln# p!ijímanému um#ní: kdo není ochoten blí'e se s nimi seznámit, ten se
$asto dopou"tí hrub%ch zjednodu"ení a zbyte$n%ch odmítnutí.

Zdroje: http://streetflyers.xf.cz, www.1bcrew.com, www.urban-chasers.wz.cz

! V!echny ta prkna a kole&ka
Setkání s rozjet%m skateboardem $i kole$kov%mi bruslemi v brn#nsk%ch ulicích
není pro chodce nic p!íjemného. Na"t#stí  vzhledem k p!evá'n# 'alostnému stavu
m#stsk%ch dla'eb nejsou ulice p!íli" atraktivní ani pro samotné skej*áky a inlajne-
ry. N#které m#stské $ásti si uv#domili, 'e bude pro v"echny lep"í, kdy' skatebo-
ardisté i brusla!"tí „akrobati“ dostanou sv&j vlastní prostor, pokud mo'no z dosle-
chu. Nejv#t"í skateparky v Brn# najdeme Bystrci, v Komín# u vozovny, v Komáro-
v# a v Bohunicích (www.skate4you.cz, www.skate-more.estranky.cz).

Inspirace odjinud
Skatepark v brn#nsk%ch podmínkách v#t"inou p!edstavuje n#kolik d!ev#n%ch $i
kovov%ch prvk& vyskládan%ch na nevalném asfaltovém nebo betonovém povrchu.
Skatepark v pokro$ilej"í verzi znamená "pi$kov% areál s moderními materiály
a s p!ísn%mi bezpe$nostními pravidly… a také ov"em s nále'it%m vstupn%m. 

U táborového kruhu na Kamenném Vrchu kon$ívají
místní sout#'e a oslavy – zde sportovní odpoledne 
po!ádané radnicí.

Biková dráha v Novém Lískovci: p#t !ad skok&, 
na které se rozjí'dí z 15metrového 

vyválcovaného rozjezdu.

Areál Plachty: cesta pro závodníky na odrá'edlech
i kolob#'kách, h!i"t#, lavi$ky a hlavn# spousta 
prostoru k b#hání.

Snímek z Brno Uni Days 07, kterou v zá!í uspo!ádala 
brn#nská skupina Uni Sapiens (www.unisapiens.cz).

Cirkus LeGrando (www.legrando.cz) vystoupil b#hem za-
hájení jarní v%stavy Orbis pictus v Dom# um#ní. 

Do dokonalosti má tento areál rozhodn# daleko, ale rozhodn# je to vykro$ení správn%m sm#rem!

,áste$n# zast!e"en% areál Mystic na )tvanici. Skatepark v Praze na )tvanici.

Vans Skatepark v Orlandu na Florid#.

Chehalem Skate Park v Newbergu ve stát# Oregon.


