
     
 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

Projekt BRAND 
Projekt Posílení rekreační funkce areálu Rosnička – I. etapa 

 
Projekt vychází vstříc společenskému trendu zvyšování významu zdravého živostního stylu. Cílem 

je poskytnout návštěvníkům široké spektrum sportovních, rekondičních a naučných aktivit 
ve zdravém přírodním prostředí a odlákat dospělé a především děti od televizí a počítačů. Oblast Brandu za 
Rybníkem Rosnička je pro tyto funkce svojí polohou a charakterem ideální. Rekreační funkci plní rybník 
a jeho nejbližší okolí již od roku 1929, nyní bude oblast rozšířena na celý lesní komplex Brand mezi 
Svitavami, Javorníkem, Kuklí, Mikulčí a Opatovcem. Ze všech stran bude areál označen informačními 
tabulemi s přehlednou mapou. Všechny stezky budou přehledně vyznačeny pásovým značením s motivem 
meandru řeky Svitavy, jehož vlnovka bude tvořit místní značení jako alternativu rovné značky turistických 
tras KČT. První etapa projektu má čtyři základní části:  

Prodloužení naučné stezky „K pramenům řeky Svitavy“ částečně odstraňuje nevýhodu původní 
trasy - návrat do výchozího bodu po stejné trase. Součástí každé ze šesti nových naučných tabulí bude 
interaktivní prvek, který zejména dětem zpříjemní cestu. Nová trasa návštěvníky zavede až k zatopenému 
písníku, který je v této oblasti významným a zajímavým krajinným prvkem.  

Prodloužení naučné stezky financují Lesy ČR. Následující části projektu bude financovat město 
nákladem 717 tis. Kč, z toho Pardubický kraj přispěje grantem 185 tis. Kč a 183 tis. Kč bude použito z dotace 
MPSV pro vítěze v soutěži Obec přátelská rodině, kterou město v loňském roce vyhrálo.  

Venkovní posilovna je umístěna v lesíku za bývalým písníkem u rybníka Rosnička. Je určena pro 
dospělé a sportovce, ale také pro starší děti a seniory. Pro cvičení poskytuje poloha posilovny dostatečné 
soukromí. Pět kovových cvičebních strojů umožňuje posilování všech hlavních svalových skupin, každý 
stojan je opatřen tabulkou s pokyny ke cvičení. 

Fitness stezka má délku téměř 2 km a obsahuje deset stanovišť s jednoduchými cvičebními prvky 
vyrobenými z akátového dřeva. Je více zaměřena na rodinné cvičení zábavnou formou, podporuje 
i dovednostní cviky v přeskocích, chůzi po kladině a podobně. Informační tabulka u každého stanoviště 
poskytuje sportovně založeným uživatelům posoudit úroveň jejich trénovanosti. 

Cyklookruh  je veden výhradně lesem, převážně po šotolinových cestách. Nenáročný výškový jej 
předurčuje pro rodiny s dětmi, pro ty nejmenší budou stoupání vydatným tréninkem. Celý okruh je téměř 
12 km dlouhý, je možné jej však zkrátit na 7 nebo 2,6 km. Trasa bude přehledně vyznačena pásovým 
značením a doplněna množstvím směrových tabulek tak, aby děti neměly jednotlivé motivační cíle a místa 
okruhu od sebe příliš vzdálena. Okolo okruhu je umístěno šest krytých odpočinkových laviček, každá z nich 
bude doplněna tabulkou se zábavným kvízem pro děti i dospělé ve formě motanice. Také cyklookruh může 
vzniknout díky dobré spolupráci s Lesy ČR, které v loňském roce opravily nevyhovující cestu mezi Starým 
Valdekem a Kuklí a zajistily odpočinkové lavičky. 

Ke spokojenosti návštěvníků Brandu určitě přispěje i další soukromý zdroj financování projektu, 
kterým byla financována oprava stávající Plechárny. Samoobslužný bufet bude v blízké budoucnosti doplněn 
restaurací a malým ubytovacím zázemím. 

I v příštím roce bude otevření Brandu široké turistické veřejnosti pokračovat. V plánu je oprava 
Památníku včelích matek, doplnění naučných tabulí s tématem včelstva, vybudování roubené studny 
s rumpálem a další aktivity. 
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