
     
 
 
 
 
 

                                                             Tisková zpráva 
 

Rozšíření naučné stezky 

 K pramenům řeky Svitavy 

 
   Začátkem letošního roku byla mezi zástupci města Svitavy a Lesy ČR (dále jen LČR) dohodnuta spolupráce na 
rozšíření stávající naučné stezky K pramenům řeky Svitavy a zároveň podpora záměru města vytvořit v lesním komplexu 
Brand rekreační areál s cyklostezkou a fitness stezkou.  
   Cyklostezka a fitness stezka byly zbudovány v režii města, rozšíření naučné stezky v režii LČR. Po projednání podoby 
stezky následovalo v březnu a květnu zpracování projektové dokumentace a grafické podoby informačních panelů a 
interaktivních prvků. Výstavba proběhla v červnu a červenci. Na tvorbě textové části informačních tabulí se podíleli 
v převážné míře lesník Petr Peřina, pedagog Jiří Mach a starosta města David Šimek. Jednotlivá zastavení se zabývají 
popisem lesního (popř. vodního) ekosystému, lesnictvím a myslivostí. Informační tabule nesou názvy: Dřevo, Druhová 
bohatost lesa, Houby, Lesní hospodářství, Myslivost a Zatopený písník. Interaktivní prvky mají podpořit vnímání lesního 
prostředí a pochopení předkládaných informací. 
   Stezka byla v konečné podobě předána Lesům ČR a neoficiálně veřejnosti k 31.červenci 2012. Celkové náklady LČR 
včetně projektu a grafického návrhu činily 388 994 Kč. Finanční prostředky byly čerpány z Programu 2020, jehož 
posláním je zajištění cílů veřejného zájmu (mimo jiné např. posílení rekreační funkce lesů) ve státních lesích, 
spravovaných LČR.  

 

Den s Lesy ČR 

 
   Slavnostní otevření rekreačního areálu Brand proběhne v rámci Dne s Lesy ČR v pátek 14. září. Na organizaci a 
zajištění se budou podílet LČR - Lesní správa Svitavy, město Svitavy, svitavské základní školy a gymnázium, Domy dětí 
a mládeže ve Svitavách a v Moravské Třebové, záchranná stanice Zelené Vendolí a výletní restaurační zařízení 
„Plechárna“. 
 

Program Dne s Lesy ČR: 
8:30  Zahájení dne 
 
Dopolední program pro školy:  
od 8:45 do 13:00 hodin - akce budou probíhat zároveň v celém areálu 
1. Akce lesní pedagogiky  
2. Procházka po naučné stezce  
3. Závody na fitness stezce  
4. Cyklojízda   
5. Jízda na lodičkách 
6. Přírodní stezka 
7. Stanoviště s ukázkou dravců 
 
Odpolední program pro: MC Kr ůček, Klub seniorů, Klub českých turistů, Kardio klub, Svaz postižených 
civilizačními chorobami a veřejnost  od 14:00 do 17:00 hodin. 
1. Komentovaná procházka po naučné stezce 
2. Posezení na Plechárně s hudební produkcí 
Občerstvení je zajištěno. 
Akce bude finančně podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011, projekt Svitavy pro rodiny.  
 
Petr Peřina 


