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Běžecké trasy ve Svitavách 

 

 
           V zimních měsících řada Svitaváků cestuje desítky kilometrů, aby se věnovali rekreačnímu běžeckému lyžování 
– jako aktivní turisté nebo výkonnostní sportovci. Ne vždy je však dostatek času pro celodenní výlety do vzdálenějších 
(horských) regionů. V letošní sezoně pro všechny příznivce zimního sportování ze Svitav a okolí připravilo město 
Svitavy ve spolupráci se společností VODA A SPORT s.r.o., Lesy ČR a Klub turistů nově značené běžecké okruhy. 
Jejich zástupci aktivně spolupracovali při výběru vhodných tras (zejména s ohledem na zkušenosti z předešlých let a z 
těžební činnosti v zimních měsících). Cílem je vytvořit podmínky pro běžecké rekreační lyžování pro všechny věkové 
skupiny občanů Svitav a současně propagace okruhů pro potencionální návštěvníky. Okruhy se nacházejí 2km za 
městem v okolí Javornického hřebene. Pro návštěvníky bude připraveno udržované parkoviště v blízkosti Sluneční stráně 
(naproti odbočce na obec Vendolí), informační tabule a letáky s mapkou (které 
budou v informačním centru na náměstí, v Kavárně v parku, v muzeu a ve 
Fabrice). Součástí běžeckých okruhů budou také dva nově vybudované dřevěné 
altány a posezení.  
   Základním kritériem pro výběr tras byly co nejlepší sněhové podmínky, 
dostupnost z jednotlivých částí města a v neposlední řadě organizačně technické 
možnosti ve vztahu k provozu. V případě příznivých sněhových podmínek budou 
stopy upravovány speciální čtyřkolkou s tažným zařízením, které pouze vytlačuje 
stopu pro klasický styl (v provozu je již od roku 2006). V současné době bez 
příhodných klimatických podmínek (tj. bez přírodního sněžení) nelze běžecké 
stopy opravovat. Nástupní trasy budou upravovány pouze z vyznačených 
parkovišť. Zařízení bylo vybráno s ohledem na nutnost dojezdu na Javornický 
hřeben tzv. po vlastní ose (viz. fotografie).  
   Nový bude také způsob podávání informací aktuálního stavu běžeckých stop. Aktuální stav běžeckých tratí naleznete 
na nových webových stránkách: www.vodaasport.svitavy.cz . 
   Další možností pro zimní vyžití je nově zrekonstruovaný sportovní areál Svitavského stadionu. Stadion nabízí 
udržované parkoviště, zimní umělou ledovou plochu, příjemné občerstvení, sáňkování na umělém kopci a možnost 
nástupu na běžecké značené trasy v okolí Vodárenského lesa s pokračováním na Javornický hřeben. 
Neváhejte a přijďte si aktivně odpočinout! 
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