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Podpořeno z projektu  
Svitavy pro rodiny, na základě finanční  
podpory MPSV v rámci dotačního 
titulu Obec přátelská rodině 2017. Vy
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Mobilní průvodce 
městem Svitavy 
Smartphone Guide

Naučná stezka K pramenům řeky Svitavy 
Naučná stezka se nachází na severozápadním okraji města. Prochází 
atraktivní a hojně navštěvovanou rekreační oblastí kolem dvou nej-
větších svitavských rybníků – Rosničky a Dolního rybníka. Návštěv-
níci stezky se mohou seznámit s biologií, ekologií i historií rybníků, 
nahlédnout do života lesů a poznat oblast, kde pramení řeka Svitava.
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Das Areal am Teich Rosnička entspricht dem Trend die Bedeutung 
einer gesunden Lebensweise zu erhöhen. Den Besuchern bietet ein 
breites Spektrum der Sport, Regenerations und Bildungsaktivitäten 
in einer gesunden natürlichen Umgebung. Ein Ort voll von  
Wäldern, Wiesen, Brunnen und anderen.    

Teich Rosnička
Der beliebte Teich ist ein Ausgangspunkt für eine Reihe von 
Bewegungs - und Bildungsaktivitäten im anliegenden Komplex. 
An beiden Ufern befinden sich Spielplätze für Kinder (Rákosníček 
und Rosnička) einschließlich des Imbisses. 

Die bedeutendsten Merkwürdigkeiten:
Außenfitnesscenter
Fitness Pfad
Fahrradweg
Rollstuhlroute
Denkmal der Bienenmütter
Überschwemmter Baggersee
Lehrpfad Zu den Quellen  

         des Flusses Svitava

The area close to the Rosnička pond meets the trend to increase the 
importance of healthy lifestyle. It offers a wide variety of sporting, 
reconditioning and educational activities in a healthy natural 
environment. A place full of forests, meadows, springs and more.    

Rosnička pond
The favoured pond is a starting point to many motion and 
educational activities in the adjoining forest complex. There are 
children’s playgrounds on both shores (Rákosníček and Rosnička) 
with refreshment facilities.  

The most significant attractions:
Outdoor Workout Park
Fitness trail
Cycling trail
Path for wheelchairs 
Memorial of Queen Bees 
Flooded sandpit
Educational path To the Springs of the Svitava River 

Forest Recreational Area Brand

Walderholungsareal Brand

Po cestě vás čeká  
15 zastavení  

s informačními 
tabulemi.

Veřejné piknikiště
U chaty Rosnička naleznete veřejný prostor piknikiště - ohniště, ka-
menný gril a stůl z pískovce včetně šesti lavic a přístřešku na dřevo. 
Ideální možnost, jak bezpečně vyřešit svačinu nebo malý oběd v pří-
rodě u otevřeného ohně. 



Lesní rekreační areál Brand
Areál u rybníka Rosnička vychází vstříc trendu zvyšování významu 
zdravého životního stylu. Návštěvníkům poskytuje široké spek-
trum sportovních, rekondičních a naučných aktivit ve zdravém 
přírodním prostředí. Místo plné lesů, luk, studánek...

Rybník Rosnička
Oblíbený rybník je výchozím místem k řadě pohybových a nauč-
ných aktivit v přilehlém lesním komplexu. Na obou březích nalez-
nete dětská hřiště (Rákosníček a Rosnička) včetně občerstvení.

lesní rekreační areál

Venkovní posilovna
Fitko naleznete v lesíku za bývalým písníkem u rybníka Rosnička.  
Je určeno pro dospělé a sportovce, ale také pro starší děti a senio-
ry. Každý cvičí se svojí váhou - podle svých možností.

Fitness stezka
Má délku téměř 2 km a obsahuje 
deset stanovišť s jednoduchými 
cvičebními prvky vyrobenými  
z akátového dřeva. Je zaměřena 
na rodinné cvičení zábavnou 
formou, podporuje i dovednost-
ní cviky v přeskocích, chůzi  
po kladině a podobně.

Cyklostezka
Je vedena výhradně lesem. Nenáročný výškový profil ji předurčuje 
rodinám s dětmi. Cyklostezka je téměř 12 km dlouhá, je možné ji 
však zkrátit na 7 nebo 2,6 km. Na okruhu značeném speciálními 
červenými značkami je umístěno 6 odpočinkových lavic se stříškou. 
U každé lavice je k dispozici zábavný kvíz pro děti i dospělé.

Trasa pro vozíčkáře    
Sportovní vyžití zde nalezne úplně každý. Areál je určen i pro vo-
zíčkáře a rodiny s kočárky. Svitavský okruh je středně náročný.

Památník včelích matek 
Místo původní oplozovací stanice včelích matek, která byla vybudo-
vána na počátku 20. století místními včelaři. V okolí umísťovali vče-
laři chovné úlky s neoplozenými včelími matkami. Kamenný památník 
nese jména významných a zasloužilých členů včelařského spolku.

Zatopený písník
Zatopený vytěžený prostor je častým cílem turistů, kteří zde mohou 
obdivovat několik druhů živočichů, stromů i rostlin. Atraktivitu 
prostředí zvyšují lávky přes ostrůvek, které ocení především děti.


