
Vyhodnocení ankety Jaké chcete nábřeží v Blansku?

Na následujících řádcích Vás seznámíme s vyhodnocením ankety na téma nábřeží Svitavy v 
Blansku. Blanenských obyvatel jsme se ptali, jak využívají blanenské nábřeží, co jim zde vadí 
a chybí, na jejich připomínky a podněty.

Cílem ankety je zejména poskytnou studentům a studentkám architektonických škol,  kteří 
budou zpracovávat koncept pro blanenské nábřeží, další podklady a vstupní informace přímo 
od místních obyvatel.  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. Anketa doplňuje setkání Jaké chcete nábřeží v Blansku?, které proběhlo 
8. března. Setkání se účastnilo přes třicet studentů a místní obyvatele mohli definovat svoje 
potřeby, přání a náměty pro lokality přímo studentům. Ze setkání byl pořízen kompletní zápis, 
který je dostupný na www.veronica.cz/svitava a na stránkách Odboru investičního a územního 
rozvoje MěÚ Blansko.

Obyvatelé  Blanska  měli  možnost  anketu  vyplnit  v  březnu  2012,  anketních  lístků  bylo 
vyplněno 150. Anketa nepředstavuje reprezentativní  sociologický výzkum, je však cennou 
sondou,  která  nastiňuje  fungování  prostoru,  problémy  a  potřeby  jeho  uživatelů.  Anketní 
formuláře jsme distribuovali jak v tištěné, tak v on-line verzi.

Otázky byly cíleny na tři konkrétní lokality:
1. Městský sad (park „U Zbrováka) a okolí Ježkova mostu
2. břeh řeky mezi mostem k vlakové zastávce a lávce ke koupališti
3. okolí Salmova jezu („splavu“)  v severní části Sportovního ostrova Ludvíka Daňka

Anketa je složena z otevřených i  uzavřených otázkách.  Uzavřené otázky prezentujeme ve 
formě grafu. Odpovědi na otevřené otázky jsme rozdělili dle témat. Pod názvem tématické 
oblasti  jsou  uvedeny  autentické  odpovědi,  které  jsme  nepřeváděli  do  spisovných  tvarů, 
nedoplňovali diakritiku, neopravovali jsme gramatické chyby. Mnohé odpovědi se opakovali, 
v tomto případě jsme odpověď uvedli jen jednou. Pokud šlo opravdu o častou odpověď (více 
než deset respondentů), uvádíme tuto informaci u odpovědi v závorce. Anketu i setkání Jaké  
chcete nábřeží v Blansku? jsme realizovali díky zájmu a podpoře Města Blanska.

Další anketa nás čeká v červnu 2012, kdyby budeme volit vítězný architektonický návrh pro 
blanenské nábřeží.

Více  informací  k  průběhu  setkání  a  jeho  výstupů  je  na  facebooku  Oživení  blanenského 
nábřeží Svitavy.

Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili, informace jsou pro nás a zejména pro studenty a pro 
studentky cenné. 

Za Ekologický institut Veronica

Monika Vokálová
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1. Lokalita Městský sad (park u „Zborováka“) a přilehlé okolí Ježkova 
mostu

Pohybujete se v této lokalitě?

ano 127 85%
ne, v těchto místech se vůbec nepohybuji 23 15%

Proč tuto lokalitu nevyužíváte? (odpovědi respondentů, kteří se v těchto místech 
nepohybují)

1. Bydlím jinde, nemám tudy cestu
• Nemívám tudy většinou cestu, pouze občas neplánovaně projdu :-) Pravidelně toto 

místo nevyžívám, páč to mám daleko :-)
• Park U Zborováka ani nevím, kde je, bydlím na druhém konci města a do školy i na 

brigádu jezdím do Brna 
• Je mimo mé trasy...
• mám to daleko od bydliště
• ani když jdu na Staré Blansko, cesta mi těmito místy nevede.
• jen vyjímečně na procházky, jsem z jiného konce Blanska, do práce chodím jinudy

2. Není zde pro mne nic zajímavého
• není tam nic k vidění, jen hnusná Billa, na vycházku využiji raději les
• Nějak mě nikdy nenapadlo ji k něčemu využít, mám blíže jiné rekreační místa v BK a 

jeho okolí.
• nic tam v podstatě není, je to daleko od mista bydliste... 
• nemám důvod se zde pohybovat
• Není tam nic zajímavého ani užitečného :) Most sem si prohlédl a jednou mě to stačí. 

Občas využiji chodník na Staré Blansko.
• špína

3. Obavy, znejistění
• pochybné existence, opilci atd.
• Pohybují se tam lidé posilnění alkoholem a bezdomovci. Bojím se parkem chodit.
• Protože zde často sedávají podivní lidé, kouří zde, pohybují se ve skupinách a jednou 

mě dokonce oslovili, jestli jim nedám peníze na cigarety. Bojím se zde sama sedět a 
například si číst, ačkoli je to nádherné místo na odpočinek. Když by se odstranili tyto 
jevy, neměla bych problém zde relaxovat.

• bezdomovci
• Nelíbí se mi, že tam na lavičkách sedí bezdomovci a popíjí alkohol. Mám strach a 

nevím, co od nich můžu čekat.

2



Jak park "U Zborováka" a okolí Ježkova mostu využíváte?

chodím tudy okolo řeky na vlakové/autobusové 
nádraží 57 45%

chodím do parku odpočívat 30 23%
čekávám v parku na vlak 27 21%
chodím tudy na nákup z centra směrem k obchodním 
domům 42 33%

chodím sem na procházky 64 50%
Other 17 13%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.

Jak často se v okolí "Zborováka" pohybujete? 

téměř denně 38 30%
jednou za 14 dní 54 42%
méně než jednou za měsíc 29 23%
Other 9 7%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.
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V kterou denní dobu se zde pohybujete?

ráno 57 45%
dopoledne 76 59%
odpoledne 122 95%
večer 36 28%
v noci 8 6%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.

Pohybujete se zde o víkendu nebo ve všední den?

ve všední den 16 11%
o víkendu 16 11%
ve všední den i o víkendu 96 64%
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Uvítal/a byste v okolí parku u "Zborováka" a v okolí Ježkova mostu některý z 
následujících objektů?

venkovní pódium pro koncerty a kulturní představení 66 44%
letní kavárna 74 49%
místo na pikniky 76 51%
stojany na kola 57 38%
lavičky a jiné objekty k sezení 99 66%
sochy 54 36%
květinové záhony 68 45%
molo nad řekou 89 59%
Other 23 15%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

Uvítal/a byste zde dětské hřiště?

ano 86 57%
ne 64 43%
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Chtěl/a byste, aby hřiště bylo ohrazené, aby nemohli vběhnout psi?

ano 49 33%
ne nutně, psi mně ani mým dětem 
nevadí 32 21%

Other 69 46%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.

Chodil/a byste se sem opalovat? 

ano 25 17%
ne 100 67%
nevím 21 14%
Other 4 3%

 
Co Vám v okolí parku "U Zborováka" a v okolí Ježkova mostu nejvíce 
vadí?

1. Místo nic nenabízí, je neutěšené
• celkově místo nemá co nabídnout, příjemná atmosféra je tam pouze na podzim a kdykoliv, 

když tem nesedí bezdomovci s krabičákem
• daleko od řeky, sterilní prostředí 
• nevyužití plochy, nevyužitý prostor
• mam z nich pocit mista, kde se stretavaji podivne existence a navic okoli pres reku- zastavka 

blansko mesto - taky nevypada prilis vabne
• na tak velkém území není žádná atrakce či odpočinková zóna pro děti
• neútulnost prostředí

2. Nevhodná úprava koryta řeky 
• Srovnané koryto řeky, které nevypadá ani trochu přirozeně. To není problém jen parku, 

celkově zásah do koryta po celé jeho délce se mi nelíbí. Stejně tak využití nově nasazených 
dřevin, spíš bych preferovala olše, javory, vrby... přirozenější skladbu. Bohužel mi přijde 
nedůstojné i umístění Ježkova mostu, ale nevím moc, jaké zde jsou možnosti.
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3. Chybí vybavenost – osvětlení, odpadkové koše (i pro psy)
• Absence osvětlení (místo je v noci nebezpečné), odpadkových košů, košů pro psy 
• nedostatek odpadkových košů, málo laveček, občasná kontrola pořádku policií, špatný úklid 

prostor - odpadky kvůli nedostatku košů,
• tma, neosvětlené místo
• snad jen o lavičku víc v části chodníku k bille
• málo laviček na cestě od parku k Ježkovu mostu, málo odpadkových košů, 
• V porovnání s jinými parky (mimo Blansko) mi tam chybí více květin, laviček... Park není 

atraktivní, je moc obyčejný.
• malo lavicek, malo atrakci pro deti, chybi piknikova mista, amfiteatr, moznost sejit k rece, 

socialisticka socha Zborovaka a chybi umelecke dilo v podobe jine sochy, skulptury apod.

4. Zeleň
• malo zelene smerem k Bille
• monotónní výsadba
• Mohlo by být více zeleně až k Bille, aby nebylo příliš vidět na hlavní třídu (ul. Svitavskou), 

ale to je treba asi čekat, než vyrostou stromky.
• je zde málo zeleně
• málo velkých stromů
• optické neoddělení prostoru křovinami od parkoviště u Bille... Mohlo by se to kolem osázet 

stromy, aby nebyla tak viditelná.
• park je tmavý a ponurý !!

5. Necítím se bezpečně
• Pohyb pochybných individuí
• tma, nebezpečí z bezdomvců a jiných gaunerů
• v parku byvaji bezdomovci a po nich zustava neporadek, ktery muze byt nebezpecny
• přes noc bych parkem nešla, protože bych se bála na koho narazím
• výskyt pochybných individuí
• Odlehlost a potenciální nebezpečí v noci. Zvýšený výskyt nedůvěryhodných osob.
• občas mám strach z bezdomovců, kteří tam polehávají  na lavičkách.. jinak asi nic
• stalo se mi, že mne slovně napadli bezdomovci 
• Necítím se zde bezpečně 
• kamarádku tam přepadli

6. Nepořádek, neutěšenost, rozbité lavičky
• Nepořádek (zmiňováno opakovaně)
• vadí mě odpadky kolem laveček, popřípadě rozbité lahve a benzinka v blízkosti parku. 
• občasný nepořádek okolo laviček
• Občas mi tu vadí nepořádek od bezdomovců a pod. 
• rozbité lavičky (zmiňováno opakovaně)
• někdy dost opilců, ale s tám asi nikdo nic neudělá...
• nepořádek kolem odpadkových košů,zničené či velmi nepohodlné lavičky
• nevzhledné vitríny v zídce.
• benzínka
• odpadky
• špinavé lavičky, plné odpadkové koše
• chybí čistota
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7. Ježkův most
• most na trave a ruznorode oddeleni stezky a parku
• Ten hrozný most, co zajisté je památka z nulovou přidanou hodnotou. Myslím, že i když 

Blansko nemá památky ... tak tento pokus je k ničemu 
• Jinak líbí se mi velmi snaha o zachování a konzervaci Ježkova mostu. Jsem rád že byl 

zachován, protože je to technická památka a část historie Blanska, je to jediný most v Blansku, 
který na konci války Němci nestačili vyhodit do vzduchu díky odvaze jednoho dělníka z 
Ježkovy továrny, který riskoval život, když v nestřežené chvíli odvázal výbušniny z mostu.

• V řadě měst jsou do výtvarných prvků v parcích zabudovány reproduktory  z nichž hraje 
klasická hudba (Jičín, Litomyšl atd.). Výtvarné prvky mívají i večerní nasvícení – zde se min. 
již teď nabízí Ježkův most.

8. Nic mi tady nechybí, jsem zde spokojen/a
• Nic mi tady nechybí (celkem v 19ti odpovědích)
• Neřekla bych, že mi tam vyloženě něco vadí
• vyhovuje mi to tak, jak to je

9. Různé skupiny
• Nejvíc mi asi vadí partičky popíjejících somrujících bezdomovců.
• většinou se to tam hýří alkoholiky, mládeží ukrývajících se s cigaretou a z toho plynoucí 

nedopalky a povalující se flašky
• Pochybné existence.
• bezdomovci popíjející a močící pod sebe
• mládež popíjející alkohol, znečišťující veřejné prostranství
• bezdomovci (celkem uvedenovo 35 odpovědích, že vadí)
• skupinky kouřících nezletilých mladistvých
• individua
• narkomani
• flákači
• policajti
• ne zcela střízliví lidé na lavečkách
• Podivné osoby na lavečkách
• opilí lidé 
• tlupa nepřizpůsobilých občanů jiné národnosti.
• hospoda na nádraží a lidé okolo ní,..
• Opilci a bezdomovci s nebezpečnými psy. Chodim sem s malymi detmi a opravdu to nekdy 

neni hezky pohled. 
• Chybí něco, kde by pro nás bylo taky místo, když tady vadíme (odpověď bezdomovce)
• chybí dohled MP Blansko

10. Cyklostezka a průchodnost
• vadi mi nenavaznost cyklostezky a nahle utnuti cesty u Billy
• nedotažená cyklostezka alespoň na hlavní autobusové a vlakové nádraží....  
• nevhodnost pro inline
• Cyklostezka, která nikam nevede, to prostě nedokážu jako projektant pochopit
• chybí průchod kolem řeky k nádraží. Nebaví mě chodit po svitavské kde je plno aut a hluk.
• Vadí mi "divné" napojení stezky pro pěší a pakroviště u Billy (kde se chodí po trávě) a také to, 

že zde není souvislá in-line/cyklo stezka napříč Blanskem
• cesta která vede jenom do obchodního domu.
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• pokračování směrem za Billu kolem Svitavy - cyklostezka a opačným směrem ven z Blanska 
též proti proudu Svitavy chybí cyklostezka, po silnicích se nedá na kole bezpečně jet kvůli 
hustému automobilovému provozu.

• libila by se mi cyklostezka kolem Svitavy, ale aby se dala vyuzivat k inline brusleni... 
momentalne budovane cyklostezky v bk jsou absolutne mimo misu

• Chybí cyklistické cesty
• chybí lepší propojení s nádražím, cesta kolem řeky.
• Chybí inline stezka a povrch vhodný pro in-line brusle
• Chybí dlouhá a široká cyklostezka

11. Volné pobíhání psů a psí výkaly
• Venčení psů. Pokud má být tato oblast určena především jako klidná, bezpečná a odpočinková 

zóna (určená především pro rodiče s dětmi), měl by tady být zákaz vstupu pro psy.
• volně pobíhající psi, které nemají jejich majitelé na vodíku
• psí výkaly (uvedeno opakovaně)

Co Vám v okolí parku "U Zborováka" a v okolí Ježkova mostu nejvíce chybí?

1. Chybí místo pro děti a rodiče
• mohlo by se zde vybudovat dětské hřiště. Myslím, že maminky by to na tak krásném místě 

uvítali.
• Kout pro děti....ale zase bych byla pro přírodnější řešení (barevných prolézaček je po Blansku 

hodně), mohly by tam být levné přírodní prvky na hraní dětí
• v blizkosti Jezkova mostu by mohlo byt detske hriste
• pokud by byly klikaté cestičky, děti by si v nich mohli hrát a jezdit po nich, maminky by 

seděli na lavečkách a celý park by byl živější
• dětské hřiště, dětský koutek, pískoviště
• prolézačky pro děti (uvedeno častěji)
• scházející herní prvky, atrakce, houpačka, něco pro děti
• víc klidových zón
• vše co by mohly využívat děti, bydlíme na Zborovcích, kde pro děti nic není

12. Upravená zeleň a pocit parku
• chybí upravená zeleň, která by se dala v létě využít k posezení
• kolem reky je malo vegetace, reka je prilis kontrolovana a nepusobi prirodne
• chybí právě nějaká ta bariéra zeleně vůči hlavní ulici Svitavské, aby sem tak nedoléhal hluk a 

nebylo příliž vidět auta.. 
• vzrostlé stromy, více stromů (požadavek na stromy opakovaný)
• květiny
• v okolí Ježkova mostu by se mohlo vysázet několik stromů
• hezké prostředí, pěkné parkové výsadby v úseku k Bille
• Rozhodně více zeleně, řádně upravená zeleň
• více zeleně, která už byla ale částečně vysázena.
• lepší pocit toho, že jsem vážně v parku, lepší rozvržení stromů a uspořádání parku
• je to klidné místo v centru, které se dá dobře využít na trávení volného času.
• doporučuji zelení více "odstínit" provoz a stavby benzinky a obchodů
• Nad nástěnkami před vchodem do parku -  myslím si, že by se zde mohl vzniknout přírodní, 

kvetoucími keři tvořený vstup do tohoto parku. A ještě bych zde umístila nějaká zajímavá 
umělecká díla.
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13. Vodáci
• přístup k řece pro vodáky

14. Setkávání, odpočinek, klid
• odpočinková zóna
• veřejný prostor k setkávání lidí a relaxaci
• Klid a ticho, prostor, čisto
• místo "pro obyčejný klid mezi stromy"

15. Další podněty
• je to příliš malý prostor na to aby tam mohlo něco chybět. Zbourejte Billu, Lídl a udělejte 

pěkné nábřeží až k nádraží, pak bude mít smysl něco řešit.
• pokud chceme přilákat občany k řece, musíme uvolnit jez u nádraží! Je třeba zajistit "tekoucí 

vodu", ne stojatou stoku!
• Nedělal bych tam zbytečně moc cestiček, jen středovou cestu a chci aby tam bylo mezi stromy 

co nejvíc trávy, na kterou se dá i sednout.
• Nechci přeplácanost
• Blansko na rozdíl od jiných měst dosud nemá žádné hmatatelné vyjádření svého partnerství se 

zahraničními  městy (Legnica, Komárno, Scandiano, Bouloc Murzzuschlag). Jinde byly už 
odhaleny např. bronzové znaky měst  vč. Blanska v dlažbě hlavního náměstí, speciální 
směrovníky (ve stylu: Blansko tudy 1000 km) nebo po něm nazvali ulici. Blansko by mohlo 
svým partnerům věnovat např. část nábřeží Svitavy ve stylu „Nábřeží partnerských měst.“ 
Byly by zde umístěny znaky těchto měst, tabule se zákl. údaji o nich, nebo třeba umělecká díla 
z těchto měst nebo alespoň stojící na kamenech dovezených z těchto míst. Navíc Svitava patří 
do povodí Dunaje na němž leží Komárno...

16. Pocit bezpečí 
• Bezpečí
• chybí pocit bezpečí v případě procházení večer (v noci)

17. Přístup k vodě
• Lepší přístup k vodě, možnost sejít k řece

18. Osvětlení, lavičky, náměty na další prvky a aktivity
• Cesta je vedena daleko od řeky často 
• Chybí dostatečný počet laviček (uvedeno v 15ti odpovědích)
• osvětelní (cca ve 20 ti odpovědí)
• odpadkové koše
• malo lavicek, malo barev, 
• umelecke sochy, atrapy pro deti, amfiteatr
• Nějaké stolečky, kde by se dalo sednout s notebookem, časopisem a položit si na ně svačinu, 

kafe.
• možná by nebylo špatné letní posezení s možností drobného občerstvení (WC) 
• Nějaké zkrásnění toho parku,aby mě tam nevadilo si jít sednout například na rande. Myslím že 

by tam šlo vytvořit nějaké kulturní zázemí
• Kašna :-)
• Dále třeba umělecké prvky-kašna atd.
• fontána.., fontánka, pramínek na uhasení žízně
• odpadkové koše i na psí exkrementy + pytlíky na ně (uvedeno ve více než 10ti odpovědích)
• když už je tu památný most, chceme víc památek, třeba venkovní muzeum
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• posezení/posezení i se stoly. Ale asi by museli byt minimálně z betonu jinak by to bylo hned v 
...

• život
• orientační a informační tabule
• stánky se zmrzlinou, těch je všude málo, snad nějaká cukrárna se zmrzlinou
• květiny, místo pro petanque či jiné činnosti
• značka povodňové hladiny 1997
• Kulturní prostředí, odpočinkové zóny, místo pro zábavu
• občerstvení, pivíčko
• soukromí 
• molo

Nic mi zde nechybí
• ve 28 odpovědích, že nic nechybí, 
• jsem spokojena, kromě stezky na brusle a kolo, je tam vše OK
• v celku mi nechybí nic, park i cesta k obch. domu Billa je moc hezký, a proto by mohl být 

větší a cesta delší

Proč byste se sem nechodil/a opalovat? (odpovědi respondentů, kteří uvedli, že by se sem 
nechodili opalovat) Mnohé tato otázka překvapila, až popudila. Jejím cílem však bylo zjistit,  
jak lidé prostor vnímají, a získat ještě další informace o prostoru. Děkujeme všem, kteří  
odpověděli.  Výtah z odpovědí uvádíme níže, odpovědi typu „neopaluji se“ neuvádíme, i  
přesto, že byly časté.)

• hluk, nepříjemnost okolí ... 
• kde pod těmi vysokými stromy svítí slunce na to, aby se tam dalo opalovat? A opravdu 

netoužím po ničem jiném než se opalovat vedle parkoviště a hlavní silnice...
• je to mestsky park, ne plaz
• opalují se zde bezdomovci
• blizkost benzinky a obchodniho domu k tomu nadrazi. 
• moc rušno
• Raději bych volil více stromů, jako klidovou zónu uprostřed, asi by se mě nechtělo opalovat 

ve středu města kde chodí spousty lidí a koukají, to si rači na opalovačku zajdu někam za 
město. 

• vysoka frekvence lidi me odrazuje, málo soukromí, nechci aby na me koukali vsichni 
kolemjdouci

• blízkost centra a hlavní silnice, parkoviště obchodního domu, 
• Po provedených úpravách nábřeží předpokládám velkou návštěvnost veřejnosti, tedy z důvodu 

osobního soukromí. Domnívám se, že tato oblast není pro opalování vhodná (pěší zóna).
• místo je příliš otevřené a nejsou zde žádná přijemná zákoutí
• příliš frekventované místo.
• moc lidí, moc daleko.
• Rád se opaluji u vody, kde mám možnost se jít zchladit.
• není se kde koupat
• Je to moc na ráně z vlaku a silnice. 
• opaluji se na zahradě
• raději někam na louku na kraj města
• je uprostřed města
• bezdomovci, psí výkaly, moc frekventované
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• není to příjemné místo k odpočinku typu opalování,z jedné strany železnice, z druhé strany 
rušná silnice- to  vše způsobuje celkové prašno a v tom se 6 hodin opalovat na dece prostě 
nedá

• hodně pouze procházejících lidí. 
• Protože nevím kde bych se vykoupal, můžu chodit třeba na přehradu.
• Nechodím se nikam opalovat a když už bych šel, tak někam kde se dá i vykoupat.
• protože mi místo příjde hodně frekventované 
• Na to je přehrada a koupaliště....
• koupaní a to ve Svitavě moc nejde
• pohybuje se zde mnoho neopalujících se lidí. Místo k tomu přirozeně nevybízí (jako třeba 

Palava)
• Myslím, že z hlediska intimity je to vhodnější na přehradě a na koupališti. Těžko si 

představím, že se opaluji a kolem chodí lidé na procházku nebo na kole, se psem atp.
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2. Lokalita - břeh řeky mezi mostem k vlakové zastávce a lávce 
ke koupališti

Pohybujete se od mostu u vlakové zastávky stezkou okolo řeky směrem ke koupališti?

ano 128 85%

ne 22 15%

1. Nic mne tady neláká, nemám důvod, nevím
• nemám důvod se tam pohybovat, není to cesta vedoucí kamkoliv ani nic zkracující... je to 

mimo město. 
• nemel jsem moznost se tam dostat
• nevím
• Mám za to, že toto prostředí mne nikdy nezaujalo natolik, abych se tudy pohyboval
• Nemám důvod tam chodit 

2. Je to z ruky, nemám tudy cestu, nebydlím zde
• tudy nechodím.
• bydlím v jiné části města, do práce jezdím z vlakového nádraží
• je to pro mne z ruky 
• denně se pohybuji v jiných částech Blanska, tuto cestu využíváme zřídka
• Nemám tudy moc vedoucích cest

3. Necítím se zde dobře, bezpečně, bojím se zde
• bojím se tam
• Přijde mi to tam tmavé a ponuré, tudíž osobně raději volím "davy" lidí na Rožmitálce.
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Chodíte tudy na procházky?

ano 93 62%
ne 28 19%
Other 29 19%

S kým tudy chodíte na procházky?

sám/sama 36 36%
s přáteli 52 52%
s dětmi/s kočárkem 38 38%
se psem 24 24%
Other 6 6%

Jezdíte tudy na kole?

ano, rekreačně 94 73%
ano, do práce 4 3%
ano, na vlak 2 2%
ne, nejezdím 74 58%
Other 4 3%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.
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Pohybujete se zde i jinak a z jiných důvodů?

Chodím tudy pěšky na vlak a z vlaku 43 54%
jezdím tudy na in-line bruslích 26 33%
Other 20 25%

Jak často se zde pohybujete? 

denně 37 29%
jednou za 14 dní 51 40%
méně než jednou za měsíc 29 23%
Other 15 12%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

V kterou denní dobu se zde pohybujete?

ráno 55 43%
dopoledne 71 55%
odpoledne 121 95%
večer 56 44%
v noci 6 5%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.
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Pohybujete se zde o víkendu nebo ve všední den?

ve všední den 8 5%
o víkendu 23 15%
ve všední den i o víkendu 97 65%

Uvítal/a byste v těchto místech některý z následujících objektů?

venkovní pódium pro koncerty a kulturní představení 22 15%
letní kavárna 34 23%
místo na pikniky 41 27%
stojany na kola 37 25%
lavičky a jiné objekty k sezení 116 77%
sochy 43 29%
květinové záhony 54 36%
molo nad řekou 49 33%
Other 19 13%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
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Uvítal/a byste zde dětské hřiště?

ano 51 34%
ne 99 66%

Chtěl/a byste, aby hřiště bylo ohrazené, aby nemohli vběhnout psi?

ano 28 19%
ne nutně, psi mně ani mým dětem 
nevadí 18 12%

Other 104 69%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.

Chodil/a byste se sem opalovat? 

ano 21 14%
ne 107 71%
nevím 21 14%
Other 1 1%
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Co Vám zde nejvíce vadí a chybí?

1. Absence mobiliáře a vybavení – osvětlení, lavičky
• Absence a nedostatek veřejného osvětlení (zmiňováno opakovaně)
• chybí lavičky, jejich málo (zmiňováno opakovaně)
• stávající lavička je na vnitřní straně chodníku a otočena směrem k řece, myslím, že by lavičky 

mohly být po vnější straně chodníku (dál od řeky) a otočené směrem k řece
• umístění laviček - výhled ne na řeku, ale na cestu a hnusný budovy; jsou příliš blízko cesty na 

to, aby si tam člověk sedl s přítelkyní a nerušeně si povídal, to je podle mne škoda, vzhledem 
k tomu, jak je to tam hezké

• ty lavičky jsou tam fakt špatně
• nedostatek míst na sezení
• Podivné zábradlí na konci cesty u mostu k zastávce.
• Chybí záchody

2. Lávka ke koupališti
• nájezd na lávku směrem od koupaliště, nevyhovující lávka (měla by být bezbariérová z obou 

stran)
• právě ta lávka! Je úzká a zpomaluje.

3. Vzhled úřadu práce
• prostredi za pracovnim uradem
• nevzhledný pohled za pracovní úřad
• zanedbané prostředí kolem Uřadu práce 
• ten soukromý pozemek za úřadem práce je ošklivý a neupravený. Kazí to tam

4. Neatraktivnost, nekoncepčnost
• není zde nic atraktivního
• bezdomovci (zmíněno několikrát)
• Ponuro
• obecně dojem že je to tam ošklivé, nebyl jsem tam dlouho
• malý prostor, není, na co se dívat
• stezka je úzká
• nenavaznost na dalsi cestu, jen 200 m cesty a nic, příšliš krátký úsek na jakoukoliv aktivitu - 

procházku, kolo - pak už jen silnice
• feťáci, opilci
• blízkost silnice, prostor neoddelený od silnice a okolí
• neatraktivnost - je to obyčejná cesta
• Příliš krátké
• neupravená travnatá část v druhé polovině cesty
• V době koupací sezóny davy lidí a aut... 
• Chybí lepší úprava prostoru

5. Bojím se zde
• nedostatek svetla v noci, bojim se, tma, po setmění tam není vidět na krok
• při procházce s dítětem se této lokalitě vyhýbám, protože mám strach, že moje malé dítě 

spadne do řeky
• bojím se, že děti spadnou do vody, že to nevyberou a já pro ně budu skákat do vody
• Odlehlost a potenciální nebezpečí
• Chybí kontrolní činnost policie
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6. Upravené koryto Svitavy, přístup k řece
• vadí zpevněné a sterilní břehy Svitavy 
• mala potreba se zastavit, nemoznost sejit k rece 
• chybí přirozené koryto
• chybí tekoucí voda v řece
• chybí kontakt s řekou

7. Nic mi zde nevadí
• nic mi nevadí (okolo 46ti odpovědí), nic mi zde nevadí (okolo 27 odpovědí)
• asi nic, už jsem si zvykl
• okolo 20ti respondentů uvedlo, že neví
• celkem nic, prostě cyklostezka/chodník
• v celku mi nechybí nic, lokalita je moc hezky upravená, snad jen v druhé polovině cesty by 

mohla být lépe udržovaná travnatá část
• příliš krátký úsek na to, aby něco chybělo.

8. Nepořádek
• Vadí mi zde nepořádek
• odpadky, ten binec kolem lavičky
• žádné odpadkové koše (zmíněno několikrát)
• znečištěný  chodník
• nepořádek za prodejnou kol

9. Zeleň
• neupravený porost, neupravené prostory za úřadem práce
• Málo stromů
• Chybí stromy, více zeleně, drobné zeleně, keře, květiny
• chybí parková úprava

10. Hluk 
• hluk z aut (zmíněno několikrát)

11. Psi a psí exkrementy
• Venčení psů. Pokud má být tato oblast určena především jako klidná, bezpečná a odpočinková 

zóna (určená především pro rodiče s dětmi), měl by tady být zákaz vstupu pro psy.
• volně se pohybující psi, které nemají majitelé na vodítku,
• psí výkaly (zmíněno několikrát)
• chybí koše na psí výkaly
•
12. Stezka
• není to zde tvořené na brusle, 
• Nepropojenost s cyklostezky
• stezky pro cyklysty a bruslaře nemají logickou návaznost a často nejdou propojit bez opuštění 

kola a sundání bruslí...
• chybí pořádná cesta
• co treba nejaky delsi usek s navaznosti... a s povrchem urcenym pro inline.. ne delat 

cyklostezky dlazdene, jak mesto zamysli
• chybí propojení pro jízdu na kole kolem řeky
• chybí stezka podél vody (či jinudy) přes celé město

13. Návrhy na dosud nezmiňované objekty a aktivity
• molo u reky, 
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• příjemná místa k odpočinku, sezení
• relaxační fontána
• možná nějaké zábradlí nebo něco takového co by oddělilo cestu do řeky
• altánky
• něco pro děti
• cokoliv pro děti uvítám....
• nová elegantní široká lávka

Proč byste se sem nechodil/a opalovat? (odpovědi respondentů, kteří uvedli, že by se sem 
nechodili opalovat) Mnohé tato otázka překvapila, až popudila. Jejím cílem však bylo zjistit, jak lidé  
prostor vnímají, a získat ještě další informace o prostoru. Děkujeme všem, kteří odpověděli.  Výtah z  
odpovědí uvádíme níže, odpovědi typu „neopaluji se“ neuvádíme, i přesto, že byly časté.

• je tam stín
• průchozí lokalita
• není klid
• málo soukromí
• místo je úzké. Ve mě to evokuje místo, kterým často procházím.
• není to pláž
• kousek je koupaliště
• nechci, aby na mě koukali kolem jdoucí, co jdou na vlak
• opalovat se v místě, kde se nemůžu následně osvěžit (předpokládám, že čvachtat se v řece 

není zrovna dobrý nápad), je docela nepříjemné. Navíc tam není nijaký větší plac. Tohle místo 
je jen zkratka na vlak.

• místo je příliš otevřené
• moc chodců,kol... blízko silnice
• viděli jste, kde je to místo?? pár metrů zelené trávy, kdesi uprostřed špinavého středu města
• není se kde koupat
• Radši si zajdu na přehradu v Blansku.
• moc lidí, hluk od vlaku
• mám zahradu
• blízkost aquaparku
• moc frekventované místo
• lidé chodí okolo
• moc v centru
• jsou tu jehly po narkomanech
• rušná silnice
• neopaluji se, ale posezení v trávě si zde dokáži představit
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3. lokalita - okolí Salmova jezu ("splavu") 

Pohybujete se v okolí Salmova jezu ("splavu")?

ano 128 85%
ne 22 15%

Proč se v těchto místech nepohybujete? (odpovědi respondentů, kteří na předchozí  
otázku odpověděli ne)

• daleko do bydliště a nemám potřebu sem chodit (za něčím chodit)
• je to mimo moje trasy a nemám důvod tam chodit
• Je to z ruky
• protože když chodím večer běhat, není tam žádné osvětlení a bojím se tam.. ve dne 

nemám důvod a čas tam chodit
• nepořádek
• právě protože zde nic zajímavého není. 
• je to moc daleko
• bydlím dál takže na procházky vybírám jiné místa
• nebydlím v Blansku dlouho a do této části města se dostanu zřídka, popravdě nevím, 

že tu Salmův jez je

Chodíte tudy na procházky?

ano 104 69%
ne 14 9%
Other 32 21%
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S kým tudy chodíte na procházky?

sám/sama 39 35%
s přáteli 65 59%
s dětmi/s kočárkem 38 35%
se psem 33 30%
Other 8 7%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

Jezdíte tudy na kole?

ano, rekreačně 64 50%
ano, do práce 3 2%
ano, do školy 3 2%
ano, na vlak 3 2%
ne, nejezdím 69 54%
Other 1 1%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
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Chodím tudy pěšky na vlak 18 28%
jezdím tudy na in-line bruslích 31 48%
chodím tudy do školy 3 5%
chodím tudy do práce 2 3%
chodím tudy na chatu 8 13%
Other 23 36%

Pohybujete se zde i jinak a z jiných 
důvodů?

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.

V jakou denní dobu se zde pohybujete?

ráno 41 32%
dopoledne 64 50%
odpoledne 117 91%
večer 40 31%
v noci 6 5%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno 
zaškrtávací políčko, takže procento může 
vzrůst na více než 100 %.
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Pohybujete se zde o víkendu nebo ve všední den?

ve všední den 9 6%
o víkendu 30 20%
ve všední den i o víkendu 87 58%

Uvítal/a byste zde některý z následujících objektů?

venkovní pódium pro koncerty a kulturní představení 41 27%
letní kavárna 42 28%
místo na pikniky 79 53%
stojany na kola 46 31%
lavičky a jiné objekty k sezení 104 69%
sochy 27 18%
květinové záhony 38 25%
molo nad řekou 49 33%
místo pro ohniště 87 58%
Other 21 14%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
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Uvítal/a byste zde dětské hřiště?

ano 68 45%
ne 82 55%

Chtěl/a byste, aby hřiště bylo ohrazené, aby nemohli vběhnout psi?

ano 48 32%
ne nutně, psi mně ani mým dětem 
nevadí 38 25%

Other 64 43%
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Chodil/a byste se sem opalovat? 

ano 39 26%
ne 85 57%
nevím 25 17%
Other 1 1%

Co Vám v těchto místech nejvíce vadí?

Koryto řeky

• zpevněné koryto

• nepřirozeně upravené koryto řeky

Stezka

• Nedokončenost stezky (nejde na bruslích udělat okruh), nedokončený ovál na in-line brusle

• nedotaženost asfaltky za basebalovým hřištěm až k lázním

• nedoresena cyklostezka

• cykliste kteří jezdí mezi lidmi nepřiměřenou rychlostí, měla by pro ně být zbudována jiná 
stezka.

• asfalt a umělá cesta převládá nad přírodní, mohla by se nějak spravit, aby byla více přístupná

• někdy špatně upravený povrch cesty - např. větvičky vadí při jízdě na in-line bruslích

• chybějící vyasfaltovaná cesta kolem baseballového hřiště (aby to šlo celé obejít dokola po 
pěkně upravené cestě)

• špatně se sem na inlinech jede, člověk si je musí přinést v batohu

• na brusle je to dost úzké a krátké, takže se tu pohybuje na malém prostoru moc lidí

• není cyklostezka na Dolní Lhotu a pak dál 

• úzká plocha cyklostezky

•

Chybí mobiliář a základní vybavenost (všechny uvedené body často zmiňované)

• absence laviček

• absence odpadkových košů

• malo mist k sezeni, málo laveček 

• neudržované odpadkové koše
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• nedostatek odpočinkového vybavení

Přístup k rybníčku

• chybějící přístup k rybníčku pro kočárky

Přístup k lokalitě

• pocit nebezpeci, spatny pristup od silnice, neni tam prechod, musi se prechazet silnice, neni 
tam navaznost na cyklostezku

• Zašlá cesta pro pěší, co se vedle vyasfaltovala stezka, moc se o ni nedbá.

• neupravená cesta

• taková cesta trošku na zabití místy

• Nedá se na kole dostat přez hlavní cestu a pokračovat za kauflandem ke stavebninám

• neupravená cesta

• zničená cesta

• nepropojenost jednotlivých lokalit a jejich miniaturnost

Nic mi nechybí, nevím

• Asi nic, příroda je tam hezká a je tam docela klid.

• Okolo 30ti respondentů uvedlo, že jim zde nic nechybí

• vyhovuje mi to tak, jak to je

•

Neupravenost, nepořádek, neútulnost

• Neupravené prostředí.

• Nepořádek při cestě

• neupravené, zarostlé, staré

• zase znečištění

• Počmárané stěny 

• opet neuklizenost.. pusobi to znacne ponure

• výkaly

• znečištěná tráva

• poházené flašky a vajgly

• nic moc celkový vzhled, neutěšenost, neútulnost, nekulturnost, nekoncepčnost

• nepořádek v řece

• Asi rozbité lavičky

• zbořenina mlýna

• zarostlé okolí řeky... vodní plocha vedle splavu 

• nevyužitý velký potenciál

• chybí jakékoliv zkrášlení okolí
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• malo soukromi

Okolí

• blízkost budov obklopujících hlavní tah

• garáže

• daleko od centra

• chátrající stadion baseballu

• Nevzhledný splav

Co působí obavy, znejisťuje:

• zase mám strach o děti, že spadnou do řeky,.....

• Není zde osvětlení, vadí mi "čtverečkový most" přes splav. Někteří psi (i ten můj) mají 
problém ho přejít. "Čtverečky" jsou nepříjemné na packy a také se bojí tekoucí vody, když 
most přechází.

• Tato oblast na mě působí ponurým dojmem. Sama s dítětem bych sem na procházku nešla

• bezdomovci

• narkomani, opilí

• sprejeři

•

Co Vám v těchto místech nejvíce chybí?
Řeka a voda:

• přirozený tok 

• místo pro vodáky

• kontakt s vodou

• Tekoucí voda v řece! Když probíhala úprava koryta řeky a jez u nádraží byl dole, chodil jsem 
ke Svitavě i ve všední den, bylo na co koukat.

Odpočinek, relaxace, občerstvení:

• lavičky

• celková úprava okolí, koncepce místa k odpočinku až k okolí splavu. 

• Posezení

• Asi nějaké letní občerstvení.

• pěkná travnatá plocha na kterou by se dalo posadit

• občerstvení

• piknikova mista

• hospůdka

• odpočinkové zóny

• možná opět více laviček, protože v této části se pohybuje nejvíce lidí - na procházky, sami, na 
bruslích, s kočárkem
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• ohniště

Stezka:

• doresena cyklostezka

• Uvítala bych zde pořádné rozšíření cesty na in-line brusle s postraními lavičkami.

• cyklostezka co ma vice nez 1km

• hezká cesta za řekou

Pro hru dětí i dospělých

• hřiště, vyžití pro děti, dětské pískoviště, dětské prolézačky, přírodní dětské hřiště

• opět prvky pro děti, kde by se mohli vydovádět, když starší děti jezdí na kolech nebo na 
bruslích, ráda bych si v klidu na nějakém hřišti sedla i s těmi menšími, aby si i oni pořádně 
pohráli, máme děti ve věku 1 rok, 3 roky, 4 roky, 5 let, 8 let a 10 let,..... takže možnosti pro 
využití různých věkových kategorií

• atrakce nejen pro děti,třeba nějaká houpačka, lávka, něco co by mohli využívat i bezdětní 
dospělí, kteří mají potřebu „si hrát“.

• lepe upraveny teren pro rodiny

• zábavné atrakce

•

Zeleň

• více zeleně, stromy

• více květin, je zde málo okrasných keřů nebo květin.

• romantická výsadba dřevin hodící se k řece.

• parková úprava

• zachovejme alej 

Rybáři:

• půjčovna rybářského vybavení
Informace:

• kvalitní infotabule + mapa

29



Souhrnné informace

Jste:

žena 95 63%
muž 55 37%

DALŠÍ PROSTOR PRO PODNĚTY, POSTŘEHY, NÁPADY:

Budeme rádi, pokud uvedete Vaše další podněty, postřehy a nápady k jakékoliv z lokalit 
a nebo i jiným místům na nábřeží

• okolo reky by se mohly objevit naucne tabule pro deti napr. o tom jak funguje reka, neco o 
povodnich, o druzich ryb, ptaku, vodnich makrofyt, planktonu, stromu, keru atd. atd. ...
Uvítal bych třeba u toho splavu to ohniště (oficiální). Hrozně mi například vadí, že chtějí 
zrušit krásné ohnišně nad Myslivnou Palava, jedno z velmi mála míst, kde se dají pořádat 
kulturní akce u ohně, naše organizace Streetlife tam např. pořádala každoročně akci pro děti a 
mládež ""Outdoorový závod"" který byl zakončen táborákem a opíkáním buřtů. Teď bude 
ohniště asi fuč:(
Jinak žádnou z lokalit bych příliš ""nepřeplácával"" prostě hlavní kritérium pro mě je aby šlo 
o klidové zóny bez nějakého přemrštěného počtu ""atrakcí"" měly by to být klidové části 
města kde si člověk zajde jen tak mezi stromy a na trávu."

• hriste na petanque v kterekoliv z techto lokalit
• nejlepší by bylo propojení (vytvoření) cesty od hlavního vlakového nádraží kolem Svitavy k 

vlakové zastávce
• nejlepsi by byla navaznost po cele delce reky, to je nejdulezitejsi. Zachovat klid tam, kde ma a 

udelat vice spolecenskeho mista ve meste. Aby si lide zprijemnili cekani na vlak nebo chozeni 
po nakupech. Hlavne v lete. Neuskodily by i behaci cedulky s merenim kolik se ubehlo a 
ruzne delky s propojenim do blizkeho lesa. 

• říční koryto a břehy působí nezajímavě, je to pouhá holá stoka, nic na co by se člověk rád 
díval. Chybí právě místa k zastavení, sednutí, pozorování pohybu hladiny, zákoutí s přístupem 
k vodě, rozlitím do šířky, kameny... To, co zde máme působí strnulým dojmem jako řeka bez 
života. Pouhý rovný kanál s nepřístupnými břehy bez známek něčeho zajímavého. Kdyby se 
to zakrylo panely jako Palavský potok, nikdo si toho ani nevšimne. I ta trošku zajímavá mista 
s kachnami zařídíla příroda sama... bohužel.

• což takhle lanové překážky s přejezdem přes řeku? 
• přátelé, dejte tam prosím hlavně osvětlení, cítím se tam večer nebezpečně.. děkuji, ať se dílo 

daří ;)
• uvítal bych především napojení cyklostezky vedoucí od Brna na existující trasu za Billou, 

ideálně vedoucí po břehu řeky po stávající původní asfaltové cestě vedoucí hned vedle 
silničního nadjezdu

• Bude fajn, pokud v některém z uvedených míst uděláte nábřeží s možností trávení volného 
času...
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• bylo by dobré, kdyby byla podél řeky konečně už cyklostezka a s takovým asfaltem aby na 
něm bylo příjemné jezdit na kole i na bruslích, protože asfalt na okruhu u splavu je fakt 
hrozný!!!!!

• pokud bude i nadále fungovat občerstvení v areálu fotbal. hřiště naproti lázním a nějaké wc, 
tak to bude dobré. Sama bych tam na procházku asi nešla (raději delší procházky v lese), ale s 
dětmi v BK na krátké procházky mimo silnici moc míst není, zvlášť když bydlíte ve středu 
města tak s dětmi daleko nedojdete.  Proto by bylo dobré nějaké hřiště, pískoviště kde by se 
mohli děti vyblbnout. Určitě bych nevylučovala z této lokality psy. I když sama psa nemám 
vím, že je mnoho rodin jak s dětmi tak se psem a většina si po svém psovi uklízí. když jdeme s 
kamarádkou (2 kočárky a pes) tak nemůžeme na přehradu (jen projít horní cestou), což je 
velká škoda. Ke splavu naštěstí můžeme.   

• Chtěl bych, aby bylo možné dojet bezpečně z Blanska na přehradu nebo na Nový Hrad i s 
dětmi. To, co se udělalo mezi Blanskem a mostem pod Kateřinou na cestě Blansko Lipůvka, je 
podle mě zvěrstvo, cesta by měla být vedena po druhé straně řeky a při rekonstrukci měl být 
udělán podjezd pod tímto mostem.

• Nepřehánět to s betonem, asfaltem atd. Udělat pěkný prostředí pro lidi, ne úředníky. Použít co 
nejvíce přírodních materiálů a vůbec do revitalizace zapojit přírodu. Nebylo by od věci 
protáhnout stezku kolem Svitavy až k nádraží a potom dále až ke Klamovce. Když udělat 
podium na koncerty, tak vzadu u splavu. Molo naopak u Ježkova mostu a osobně bych jej 
udělal co nejdelší a ve stylu promenády.

• Jsem ráda, že máme v Blansku takovou krásnou lokalitu podél nábřeží, kudy se jde projít a 
strávit zde pěknou vycházku, ocenila bych prodloužení cesty směrem od Ježkova mostu k 
hlavnímu nádraží a také vyasfaltovanou cestu kolem baseballového hřiště, určitě více laviček 
a odpadkových košů se sáčky na psí výkaly

• největší problém podle mne bude udržet tyto lokality čisté - bez bezdomovců a psích hoven
• park v zámku přizpůsobit na možnost pikniků a ohniště
• Uvítal bych dětské hřiště na Zborovcích. Žalostný stav.
• Pokud by tyto lokality byly krásně upraveny, vyžadovala bych pochůzku policistů, jelikož se v 

těchto lokalitách pohybuje větší množství nepřizpůsobivých občanů.
Policie by měla dbát i na úklid sekrementů od psů. Hlídat a pokutovat páníčky.

• schází všude přechody, velmi špatné vyřešení napojení stezek.
• Město Blansko mělo jedno veliké štěstí a tím je nekrásnější příroda snad v celé republice. To, 

že jeho vedení již po léta z této devizi nedokázalo nic vytěžit a přilákat sem turisty, je celkem 
zjevné. Přitom udělat z této lokality turisticko - cyklistický ráj nebo místo pro bruslaře by stálo 
rozhodně míň financí, než kolik se jich je použito pro akce typu volby, apod.  Zajímavé 
příležitosti k této sportovní aktivitě by mohly být:
1. stezka podél nové silnice Blansko - Ráječko, která je existuje ve 2 verzích (levé a pravé) 
nemůže být ani v jedné z nich využita pro bruslaře... navíc jedna z nich je přetnuta potokem 
(vskutku velkolepé stavební řešení). 
2. dostat se z Blanska k cyklostezce pod Novým hradem je jen pro otrlé....  

• vadí mi, že stále není hotová cyklostezka skrz Blansko a její napojení na jiné cyklostezky 
(např. směr Brno)

• uvedené lokality se nám (čtyřčlenná rodina) opravdu líbí, a pokud jsme ve volném čase v 
centru města, chodíme sem na procházku a na krmení kačen. O lokalitě Salmův jez jsme 
nevěděli, tak že se díky tomuto průzkumu půjdeme podívat. V městském parku nám ovšem 
vadí psi a problémoví občané. Je také škoda, že všechny lokality nemohou (?) být více 
propojené a nejsou rozsáhlejší.

• pokud by bylo možné upravit stezku na pravém břehu řeky mezi zastávkou a nádražím tak, 
aby byla lépe sjízdná na kole

• Ráda bych se zapojila do Vašeho týmu. Záleží mi na prostředí, kde žiji!
• Rád bych zachoval alej u baseballu
• už nekácet stromy!!!
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• pokud tu vybudujete cokoliv, kde by se mohli vyřádit děti budu neskutečně vděčná a děti 
budou nadšené a šťastné a o to mi jde především,....

• Proč neprotáhnou cyklostezku dál proti proudu?
• Nábřeží vnímám jako místo které buď profrčím na kole, nebo in-line bruslích, nebo si podél 

řeky udělám příjemnou vycházku. Pro opalování a pasivní odpočinek volím zcela jinou 
lokalitu např. Palava nebo Aquapark, což jsou místa, kam lidé přijdou strávit delší dobu, 
občerstvit se, osvěžit se apod.
Podél řeky bych uvítal zejména kvalitní asfalt na cestě s napojením na ostatní cyklotrasy. 
Vyznačení pruhu pro pěší a pruhu pro cyklisty.
Jako zásadní vnímám současnou nesouvislost a strohost nábřeží. Sice se jedná o nábřeží jedné 
řeky, rozhodně ale nepůsobí dojmem jednoho přirozeného kontinuálního celku, což je škoda.
Dekorativním prvkem by možná mohl být soubor soch nebo uměleckých instalací na motivy: 
tok řeky/tok času."

• velmi chybí cyklostezka kolem řeky Svitavy jak k Brnu, tak opačným směrem proti proudu 
Svitavy.
Kolem Svitavy vede nádherný úsek cyklostezky tzv. ""Lesní cesta Svitava"", ale ta je až 
několik km za Blanskem a nedá se tam dojet jinak než po frekventované silnici na směr 
Lipůvka, což znamená vzhledem k hustému provozu dojet tam autem a pak vytáhnout kola a 
hurá cyklostezkou do Adamova - dál už nic, jen zase silnice.
Cyklostezka ze Zborovců na Petrovice je sice dobrá, ale přeci je to jen lesní cesta s kořeny, 
štěrkem, pískem - ponejvíce na horské kolo a stále jen do kopce. 
Na rovině není ani jedna trochu délkové adekvátní cyklostezka na delší projížďku, snad jen 
pro děti kousky kolem Svitavy přímo v Blansku. Na silnicích bezpečno není!!!!!!"

• prosím dbejte více na přírodní charakter, betonu již máme dosti
• k 2. Lokalitě:  Směřuji tudy všechny výpravy ze sportovních oddílů, které přijedou do Blanska 

vlakem sehrát utkání na hale ASK. Mnohdy vidí z Blanska jen tuto část. 
• Jelikož bych ráda využívala in-line brusle, tak mi celkově vadí, že se nedá nikde v Blansku 

udělat okruh, či pokračovat dále....takže nedokončenost stezky.

Inspirace z jiných měst
• nebylo by špatné třeba takové nábřeží jaké mají v Letovicích
• Inspirujte se nábřežím řeky v Lublani, sice se v jejím okolí rozkládá přímo centrum města, ale 

i na jeho březích se nachází spousty a spousty kaváren, cukráren, v létě do noci plných, na 
březích jsou velké dřevěné schody, na kterých sedávají skupinky mladých lidí a diskutují, 
popíjí svoje napoje.. baví se... Blansko je ale na tohle asi příliš malé a konzervativní.

• V řadě měst jsou do výtvarných prvků v parcích zabudovány reproduktory  z nichž hraje 
klasická hudba (Jičín, Litomyšl atd.). Výtvarné prvky mívají i večerní nasvícení – zde se min. 
již teď nabízí Ježkův most.
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	3. lokalita - okolí Salmova jezu ("splavu") 

