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Představujeme Vám hlavní výstupy ze setkání s názvem Jaké chcete nábřeží v Blansku?, které 
proběhlo 8. března 2012 v Blansku. Cílem setkání bylo poskytnou studentům a studentkám 
architektonických škol, kteří budou zpracovávat koncept pro blanenské nábřeží, podklady a 
vstupní informace přímo od místních obyvatel a zástupců blanenské veřejné správy. 
Vycházíme z toho, že místní obyvatele jsou největšími odborníky a znalci těchto míst a 
dokáží fungování a problémy míst nenahraditelně vystihnout a jako budoucí uživatelé 
prostoru by měli především oni definovat svoje potřeby a přání týkající se veřejného prostoru.  
 
Setkání se zúčastnilo přes třicet studentů a studentek architektonických škol, obyvatelé 
Blanska, starosta města Blanska Lubomír Toufar, Marek Štefan, vedoucí odboru investičního 
a územního rozvoje, Jiří Kouřil, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje a 
další zástupci a zástupkyně veřejné správy a dalších blanenských institucí. Setkání 
organizoval Ekologický institut Veronica a uskutečnilo se díky zájmu a podpoře Města 
Blanska. 
 
Diskuse probíhaly zejména ke třem vytipovaným lokalitám blanenského nábřeží, na které se 
studenti především zaměří   

1. Městský sad (park „U Zbrováka“) a okolí Ježkova mostu 
2. břeh Svitavy mezi mostem k vlakové zastávce a lávce ke koupališti 
3. okolí Salmova jezu („splavu“) v severní části Sportovního ostrova Ludvíka Daňka 

 
Stručné shrnutí výstupů prezentujeme přepisem „lístečků“, které vznikly na setkání. Jde o 
heslovité shrnutí podnětů účastníků, které dělíme na „příležitosti, co se nám líbí, co bychom 
uvítali“a na „limity a bariéry“. Ze setkání byl také pořízen kompletní zápis, který je dostupný 
na www.veronica.cz/svitava a na stránkách Odboru investičního a územního rozvoje MěÚ 
Blansko. Zde také naleznete výstupy z ankety (rovněž v souhrnné i kompletní podobě), kterou 
vyplnilo 150 obyvatel Blanska. 
 
 
Za Ekologický institut Veronica 
 
 
Monika Vokálová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shrnutí lokalit podle shrnujících „lístečků“ ze setkání: 
1. lokalita – okolí Městského sadu (parku „U Zborováka“) a okolí Ježkova mostu 
Příležitosti, co se nám líbí, co bychom 
uvítali 

Limity, bariéry 

Říční lázně Místo je teď mrtvé 
Ptáci, hýl, labutě, ledňáčci U Ježkova mostu je to neinspirativní 
maminky Nelze na druhou stranu 
Vodáctví Psí výaly 
Krmení kačen s dětmi Bezdomovci v parku (strach) 
Zborovák – hrdina od Zborova Velká voda 1997 – nyní regulace 
Odpočinek, čekání na vlak Není bezpečný přístup k řece – sražení břehu 
Muzeum – Ježkův most Benzínka 
Přístup k vodě Billa 
Molo parkoviště 
Místo pro venkovní stolování Rovná cesta, rovná výsadba 
Zastavit zde turisty a projíždějící Lepší přístup 
Pikniky Strmé břehy, ale lepší než dřív 
Interaktivní objekty  
Lavičky k líbání  
Sochy (i pro děti) – pohádkové bytosti  
Vyšší sedátka pro in-line  
Hřiště pro děti  
Může být společným živým místem 
komunity 

 

Není přirozené místo k setkávání  
Zajímavě řešené nábřeží naláká turisty – je 
dobře vidět z vlaku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. lokalita – mezi mostem k vlakové zastávce a lávkou ke koupališti 
 
Příležitosti, co se nám líbí, co bychom 
uvítali 

Limity, bariéry 

Hlídáme děti Není osvětlení 
Molo pod zábradlím Nejsou lavičky 
Prolízačky Hluk silnice 
Děti se kloužou, jezdí na kole Není přístup k řece, k vodě 
Ondatry, ledňáčci, divočina Schody na lávce a odskok – není bezbariérovost 
Lávka v ohybu soutoku Nejsou koše pro psy 
Dříve stezka odvahy Není zde bezalkoholová zóna 
Děti si hrají u pařezu Chybí křivolakost 
Odstínění silnice zelení Úřad práce 
Ryby ve vodě Bojím se v noci 
Štěrková polopláž  
Na vlak jedině tudy  
Dřevěná lávka  
Lavičky k líbání  
Interaktivní objekty  
Sochy  
Houpačka na soutoku do řeky  
Možný prostor pro mladé umělce  - dřevěné 
(nejen) objekty, skulptury, workshopy  
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3. lokalita – okolí Salmova jezu („splavu“) v severní části Sportovního ostrova Ludvíka 
Daňka 
 
Příležitosti, co se nám líbí, co bychom 
uvítali 

Limity, bariéry 

Rockový koncert Není propojení přes most 
Lavička u rybníka Odříznuté, není se kde schovat 
Veřejné ohniště, tábořiště Hrany rybníka 
Hrana rybníka – dříve dřevěný splav, 
koupání 

Nejde jet od jezu po vodě, jen když je více 
vody 

Cesta k rybníku Nebezpečný jez – děti jen za ruku 
Altánek Maminky si nemají kde sednout 
Kolo, in-line Alej není zpamátněna 
Původní cesta, pěšina k aleji  
Cíl vycházek – splav  
Alej vzdechů, dříve lavičky  
Atrakce – padající voda (průhled)  
Stadion strawbery field – jahodové pole  
Plochy pro seniory  
Přístřeší  
Více vody pro vodáky   
Jarní sjezd vodáků z Doubravice do Brna  
Piknik  
Cvičiště pro seniory  
Chození korytem řeky  
Speciální lavičky pro in-line  
Stojany na kola  
Speciální lavičky pro in-line  
Mladí lidé, studenti z učiliště  
 


