
Park Patriotů 
a Vodárenský les

SVITAVY

Grüner Ring im südlichen Teil der Stadt
Patrioten – Park als eine Übergangszone zwischen den Wohn-
gebieten und der freien Natur hat ein hohes ökologisches, land-
schaftsgestaltendes und erholendes Potential. Unter anderem 
strömt hier der Bach Ostrý. Der tritt über die Ufer in dem anliegen-
den Wasserwerkwald und das ganze Jahr bietet sehr sauberes Wasser.  
Von diesem Gebiet führt ein weites Radwegenetz, das einen sicher  
in umliegende Natur und Dörfer bringt.   

Areale der Freizeitaktivitäten für Familien mit Kindern 
Dem Patrioten – Park und dem Wasserwerkwald geht das Stadion  
in Svitavy voran, das ein breites Sportangebot bietet einschließlich 
von zwei Spielplätzen und Restaurants.

•	 Patrioten – Park
Es warten auf Sie geschnittene Pfade und Picknickwiesen für Ent-
spannungs- und Freizeitaktivitäten. Hier findet man einige Holzbän-
ke und Gebilde (Pinguine, Hase, Pferd, Knochen, Sessel, Schnec-
ke…). Einen Teil des Parks bilden die geologische Exposition der 
Gesteine und der höchste Berg in der Stadt – Hügel der Patrioten 
(543 m. ü. dem M.)

•	 Wasserwerkwald
Im Wasserwerkwald gibt es durchtränkte und sumpfige Stellen 
mit ihrer eigenen natürlichen Gemeinschaft. Die Ergiebigkeit der 
hiesigen Quellen wurde in der Vergangenheit zur Versorgung der 
Stadt mit dem Trinkwasser genutzt. 

Acht Informationstafeln stellen unterhaltsam das Leben der Klein-
tiere und Vögel, typische Bäume und Pflanzen, die in den Wäl-
dern in der Umgebung von Svitavy wachsen, und das System des 
Wasserquellens und des Wasserablaufes in der Lokalität des Wa-
sserwerkwaldes vor. 

Eine bequeme Bewegung durch den Park ermöglichen Holz- und 
Schottergehwege, Brücken und Stege über den Wasserläufen. 
Außer der bunten Natur befinden sich im Wald interessante his-
torische, mehr als hundert Jahre alte, Brunnen der Wasserleitung.

Spielelemente für Kinder 
auf dem Lehrpfad  
des Wasserwerkwaldes:
Telefon aus Holz, Tierspuren, 
Memo - Spiel, Wassermänner, 
Vogelbuden, Baumstockwer-
ke, Beobachtungsposten und 
mehr…

Erleben Sie die Stadt Enjoy the Town

Green Edge in the South of the Town
The Patriots‘ Park serving as a transitional area between residen-
tial area and nature is of high ecological, landscape- forming and 
recreational potential. Also due to a stream Ostrý potok which 
goes through it.  The stream swells in the Waterworks Forest and its 
water is very clean. A wide net of cycling trails starts here leading 
you safely to the surrounding nature and villages.   

Free Time Activity Areas for Families with Children 
A stadium in Svitavy is closed to the Patriots‘ Park and Waterworks 
Forest. It offers many sport opportunities for a whole family inclu-
ding two playgrounds and restaurants.

•	 The Patriots‘ Park 
Cut out paths and little picnic meadows are waiting for you to have  
a rest here and to enjoy your recreational activities.  You can find a few 
wooden benches and figures here (penguins, a hare, a horse, a bone, 
an armchair, a snail...). A geological rock exhibition and the highest 
hill in the town - the Patriots‘ Hill (543 meters above sea level) are 
part of the park. 

•	 The Waterworks Forest
There are steeped and swampy 
grounds with their peculiar na-
tural society. Due to their sub-
stantiality, he local springs were 
used to supply the town with 
drinking water in the past.   

Eight information boards inform 
you in an entertaining way about 
the life of tiny animals and birds, 
about typical wood and flowers 
growing in the local forests as 
well as about the system of rising 
and outflow of water in the Wa-
terworks Forest.  

Comfortable movement along the whole park area is possible due 
to wooden or pebble gravel paths, little bridges and overcrossings 
over the watercourses. Beside the manifold nature, there are  
interesting historical duct wells in the forest which are more than  
a hundred years old.  

Play units for children in the Waterworks Forest path:
A wooden telephone, animal footprints, pexeso, water spirits,  
nest boxes, canopies, observation post and others. 

Městské informační centrum
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 534 300
e-mail: info@svitavy.cz
www.ic.svitavy.cz / www.svitavy.cz

Podpořeno z projektu  
Svitavy pro rodiny, na základě finanční  
podpory MPSV v rámci dotačního 
titulu Obec přátelská rodině 2017.

Mobilní průvodce městem Svitavy 
Smartphone Guide
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Unikátní přírodní areál Vodárenský les
Vodárenský les, dříve označován jako Bažantnice, je v okolí Svitav 
výjimečnou lokalitou tím, že se na jeho malém území zvodňuje té-
měř celý průtok Ostrého potoka. V lese se vyskytují podmáčená  
a bažinatá místa se svým svébytným přírodním společenstvem. Vy-
datnost zdejších pramenů byla v minulosti využívána pro zásobování 
města pitnou vodou. 

Osm informačních tabulí podél chodníků a cest vás zábavnou for-
mou seznámí s životem drobných živočichů a ptactva, s typickými 
dřevinami a rostlinami rostoucích v lesích Svitavska a systémem 
vyvěrání a odtoku vody v lokalitě Vodárenského lesa. 

Můžete také využít výhledu z vyvýšené pozorovatelny s panorama-
tickou fotografií blízkého okolí.  Kneippův chodník určený k masáži 
chodidel bude pro vás jistě příjemným zpestřením, zejména v letním 
období.

Zelený prstenec v jižní části města
Park Patriotů, jako přechodová zóna mezi obytnou zástavbou  
a volnou přírodou, má vysoký ekologický, krajinotvorný a rekre-
ační potenciál. Mimo jiné v tom, že jím protéká Ostrý potok. Ten 
se rozvodňuje v přilehlém Vodárenském lese a po celý rok poskytuje 
velmi čistou vodu. Z tohoto území vede široká síť cyklostezek, která 
vás bezpečně zavede do okolní přírody a sousedních obcí. 

Areály volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
Před parkem Patriotů a Vodáren-
ským lesem se nachází Svitavský 
stadion, který nabízí široké spor-
tovní vyžití (inline, tenis, pe-
tanque, posilovna, atletika, basket, 
fotbal...) pro celou rodinu včetně 
dvou dětských hřišť a restaurací.

Herní prvky pro děti na stezce 
Vodárenského lesa:
•	 dřevěný telefon – vyřezané ucho  

a ústa propojená podzemním 
potrubím 

•	 stopy zvířat – zobrazení šesti 
typických obyvatel lesa  
razítky jejich stop, které  
si mohou děti otisknout do písku 

•	 pexeso – herní tabule s tématem 
obojživelníků s otočnými hranoly 
znázorňující vývojová stádia žab 

•	 vodníci – pověsti  o vodnících a jejich těžké práci  
v rybnících včetně toho, který žije ve Vodárenském lese  
a hlídá všechny jeho návštěvníky 

•	 ptačí budky, stromová patra, pozorovatelna a další...

Pohodlný pohyb v parku vám umožní dřevěné chodníky a šotoli-
nové cesty, mostky a lávky nad vodotečemi. Panely připevněné na 
čerpací stanici seznamují návštěvníky s nezastupitelnou úlohou vody 
ve městě (soukenická valcha u rybníka Schwemmteich, který tvořil 
součást městských hradeb, kašna sv. Floriána a fontána Života).

Kromě pestré přírody se v lese 
nacházejí zajímavé historické, 

více než sto let staré, 
studny vodovodu. 

Do jedné z nich můžete  
nahlédnout prosklenými dveřmi. 

Svitavský stadion

park Patriotů

Vodárenský les

P

geopark

veřejné 
piknikiště

kopeccyklostezka Vendolí

naučná stezka Věk Země

Vyřezaný podzemní telefon.Chodníčky pro váš bezpečný průchod.

Živočichové Ostrého potoka :)

Nejvyšší bod ve městě - kopec Patriotů.

Geologická expozice v parku.

Razítka se stopami zvířat.

cyklostezka VendolíPark Patriotů je prostorově členěn za použití přírodních prvků. Če-
kají vás vysekané cestičky a lavičky k procházce, relaxaci a odpočinku 
a také piknikiště pro rodinné nebo přátelské grilování a opékání špe-
káčků v přírodě. Naleznete zde několik dřevěných laviček (tučňáci, 
zajíc, kůň, křeslo, šnek…). Součástí parku je geologická expozice hor-
nin a nejvyšší hora ve městě - kopec Patriotů (543 m.n.m.).


