Oživení nábřeží Svitavy - nízká lanová dráha
Jméno a příjmení navrhovatele: Zuzana Střítecká

Odůvodnění návrhu:
Nábřeží řek bývá ve městech jednou z nejatraktivnějších lokalit, kde se dá trávit volný čas.
Kolem Svitavy navíc vede i cyklostezka, podél níž jsou umístěny lavičky, okolo už poměrně
vzrostlé stromy – přesto zatím místo k pobytu příliš neláká… na těch pár lavičkách kolem
cyklostezky se obvykle zdržují lidé bez domova často v podroušeném stavu a člověk je rád,
když tudy rychle proběhne či projede bez úhony. Krom výhledu na takovou scenérii tu mnoho
rozptýlení zatím nenajdeme. Myslím si, že je škoda tak pěknou lokalitu nevyužít – mou vizí by
bylo ji zatraktivnit tak, aby tam Blanenští rádi trávili svůj volný čas, jako je tomu například na
přehradě nebo na sportovním ostrově.

Popis navrhovaného řešení:
Nízká lanová dráha/ lanový park (výška pádu cca 0,5 – 0,9m, tedy bez nutnosti budování
dopadových ploch)
Umístění - Podél cyklostezky mezi Billou a parkem u vlakové zastávky s památníkem bitvy u
Zborova, na travnaté ploše mezi stromy na straně dál od řeky.
1. Dětská lanovka s pomou délky 20m – odhad nákladů 120-180 000Kč + živý habrový plot
mezi lanovkou a parkovištěm u Billy 60 000
2. Typové sestavy nízkých lanových překážek – 10 - 12 polí cca 320 000Kč
3. Otočné lavičky 2 ks, cca 17 000Kč/ks – celkově 34 000Kč
Náklady celkem 594 000

Ad 1

Ad 2 – výběr polí např. z těchto variant

Ad 3

Umístění lanovky

Orientační umístění lanových překážek (dle technických možností na této ploše mezi stromy),
v oválu umístění laviček

Navrhované řešení by se týkalo jednak rodin s dětmi (u nízkých lanových drah se obvykle uvádí
věk 3-14 let - předpokládané využití by tedy bylo i pro starší děti a dorost), ale celkově bych
očekávala zatraktivnění lokality i pro ostatní skupiny občanů díky přidání otočných laviček a
vytlačení nepřizpůsobivých občanů. Vzhledem k limitaci rozpočtem není možné nyní podat
návrh tak, jak bych jej viděla komplexně (na druhé straně cyklostezky veřejné grilovací místo a
vodní herní prvky).

