
 

 

 

 

Svitavy, 29. března 2018 

 

Město projdete zelenými cestami 

Pro všechny, kdo rádi odpočívají v zeleni a přírodě, má město Svitavy dobrou zprávu. Připravuje 

totiž dlouhodobou koncepci rozvoje zeleně ve městě. K tomuto tématu se také uskutečnil Kulatý 

stůl, kde ji představili zástupci zpracovatele projektu a města a kde mohla veřejnost položit otázky 

nebo doplnit své nápady. Díky této strategii bude možné projít město z centra až do jeho 

okrajových částí a dále do krajiny tzv. zelenými cestami. Projekt by měl být hotový do konce června 

a jeho realizace má dlouhodobý charakter v řádu mnoha let.  

Myšlenkou projektu je nabídnout lidem možnost pobytu v kvalitní zeleni a také dostat se z centra 

města do okolní krajiny. Struktura tzv. zelených cest městem míří z centra prostřednictvím tří 

hlavních os do okolní krajiny, s cílem bezpečně propojit Svitavy s tímto  krajinným prostředím. 

Přesněji řečeno s částmi krajiny využitelnými obyvateli města hlavně pro pohyb, sport, volnočasové 

aktivity, odpočinek a poznávání. Významné prostory na trasách těchto os předurčily jejich označení: 

osa rybniční, osa vodárenská a osa Langrova. Jedná se o označení směru, nikoli cílového bodu. 

Všechny osy jsou totiž vzájemně propojeny a vytvářejí v krajině okruh zpřístupňující většinu 

významných míst okolního krajinného potenciálu. Přitom čím více se budeme vzdalovat ze zastavěné 

části města směrem k přírodě, tím více prostoru dostane příroda ve svém přirozeném stavu. V rámci 

projektu by také mělo dojít k otevření a zpřístupnění klášterní zahrady, která bude přetvořena na 

park.  

Na projektu se podílí Pavel Šimek a jeho tým z ateliéru Florart spolu s Petrem Kučerou  

z Ekologické dílny v Brně a svitavský architekt Roman Svojanovský. Společně hledají řešení, které 

reaguje na skutečné potřeby lidí, ale zasazuje je také do širšího kontextu. „Propojujeme město a 

krajinu a zachováváme přitom trvalé ekologické hodnoty,“ říká Petr Kučera. Celkově projekt pracuje 

nejen s ekologickou stabilitou, ale také s architekturou krajiny a urbanistickým hlediskem.  

Pro obyvatele přinese rozvoj zeleně možnost trávit příjemné chvilky v zeleni nejen ve městě, ale také 

možnost dostat se příjemnou cestou do přírody mimo něj. „Svitavy jsou již několik desetiletí 

obydleným ostrovem uprostřed polí a lánů, který není propojený s lesem. Při pěší chůzi po silnici se při 

dnešním provozu nemůžeme cítit tak bezpečně, jako dříve, kdy kolem nás projelo pár aut. Naším cílem 

je vytvořit bezpečné zelené cesty, propojující město s okolní krajinou. Chceme-li, aby lidi chodili do 

přírody, musíme jim to umožnit,“ říká architekt Roman Svojanovský. 

Projekt je unikátní v tom, že strategie je vytvořena nejen pro současnost, ale pro dlouhodobou 

budoucnost. „Chceme strategii přizpůsobit také územní plán, který bude do budoucna počítat s tím, 

že v oblastech naplánovaných pro zeleň se například nebude stavět nový podnik. Je to takový dar i pro 

další generace,“ říká o projektu starosta David Šimek. „Svitavy se řadí k malému množství měst 

v České republice, které pohlížejí na koncepci z tak dlouhodobého hlediska, které přesahuje desetiletí,“ 

říká o projektu Pavel Šimek.  

V rámci projektu byl také posuzován aktuální stav existujících ploch zeleně ve městě. „Kvalita ploch 

zeleně ve Svitavách je v rámci České republiky nadprůměrná, máme zde 85 % ploch zeleně, které 

dobře plní svoje funkce. Celorepublikový průměr je kolem 55 %,“ hodnotí situaci Pavel Šimek. Tato 
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čísla však neznamenají, že není co ve Svitavách zlepšovat. Cena zpracování projektu činí 2 276 010,-  

Kč, město na ni získalo dotaci 2 048 409,- Kč, z vlastních zdrojů tedy financuje 227 601,- Kč. 

Na projektu pracuje tým v následujícím složení:  

Ing. arch. Roman Svojanovský 

Autorizovaný architekt pro obory: urbanismus, pozemní stavby, zahradní a krajinářské úpravy a 

interiéry. Od roku 1983 Útvar hlavního architekta okresu Zlín, specialista na lázeňské město 

Luhačovice. Od roku 1989 nezávislý architekt se sídlem ve Svitavách. 

Mezi jeho nejvýznamnější projekty pro město Svitavy patří:  
- městský znak 
- první porevoluční změna územního plánu 
- rekonstrukce svitavského náměstí 1994 
- obytný soubor "Vějíř" 
- bytové domy na "Vějíři" 
- průmyslová zóna "Paprsek" 
- multifunkční centrum "Fabrika" 
- park "Patriotů" 
Rozpracovaný projekt: 
- studie městského bazénu 
 

Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.  

Autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura, vysokoškolsky pedagog - docent 

a současný vedoucí Ústavu biotechniky, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Praktikující 

projektant a zakladatel ateliéru FLORART, dlouhodobě se zabývá navrhováním systémů zeleně měst.  

Mezi nejnověji realizované významné projekty patří projekt "Obnova alpina v Průhonickém parku, 

památce UNESCO". Tato stavba byla dokončena v roce 2017. Ve stejném roce byla také dokončena 

"Regenerace Arboreta bývalé lesnické školy v Jemnici", projednán "Strategický plán rozvoje systému 

zeleně města Slavonice". Aktuálně připravujeme památkovou obnovu Jubilejního parku ve Znojmě. 

Doc. ing. Petr Kučera, Ph.D.  

Od roku 1990 působí na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, nejdříve jako externí 

spolupracovník, od roku 1992 řádně. Od března roku 2004 do roku 2011 byl děkanem Zahradnické 

fakulty.  Je garantem předmětů:  Ekologie, Krajinná ekologie, Ateliéry 3. a 5. ročník.  

Roku 2002 dokončil kombinované doktorské studium oboru Zahradní a krajinářská architektura na 

Zahradnické fakultě dizertační prací Ekologické zónování a struktura vegetačních prvků v urbánní 

osnově území. Roku 2003 získal titul docent v oboru Zahradní a krajinářská architektura. 

 

Kontakt: 

Bc. BcA. Lucie Macášková 
tisková mluvčí 
Mobil:  606 526 788 
e-mail: lucie.macaskova@svitavy.cz 



Zelené cesty městem 

 

 

Zahrady za klášterem 
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Malé náměstí 

 

 

Park za okresem 

 


