
Tisková zpráva 
Vedení města jedná o tom, jak vhodně 
naložit s areálem Lesního koupaliště 
 
 

Atraktivita prostředí, tradice využití lesního zákoutí, snaha o vrácení lokality 
mezi místa nabízející smysluplné využití volného času rodin a zájem 
Liberečanů na straně jedné a finanční nákladnost revitalizace areálu včetně 
obnovy koupaliště, jeho předpokládaný nerentabilní provoz a 
neprůchodnost tohoto projektu v rámci dotace IPRM na straně druhé, 
nasměrovalo vedení města do hledání řešení, co s Lesním koupalištěm. 
 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna společně 
s Městskými lesy přišlo v květnu t.r. s vlastním projektem, který by navrátil 
areál k využití veřejnosti  a navíc by nabídl i zázemí pro návštěvníky, kteří 
mají aktivní zájem o poznávání přírody. Záměr byl předběžně odsouhlasen 
vedením města a o záměru byli informováni zastupitelé města na 
červnovém zasedání zastupitelstva. 
 
„Rádi bychom zde vybudovali Lesní informační centrum. Naším zájmem je 
podchytit návštěvníky, kteří do lokality okolo Lesního koupaliště chodí a 
pro něž tam zatím chybí jakékoliv aktivity. Areál se nám zdá vhodný pro náš 
záměr jednak vzhledem k poloze výukového střediska Divizna, ovšem 
nezaměřili bychom se jen na úzký okruh lidí. Naším cílem by bylo 
zprostředkovat informace z oblasti přírody a ekologie všem příchozím, a to 
formou otevřeného areálu vybaveného jednak naučnými tabulemi, dále 
však i herními a sportovními prvky a zároveň bychom zde chtěli ponechat i 
vodní plochu, ve které by třeba bylo možné se i vykoupat, ovšem ne ve 
formě klasického koupaliště,“ objasnil záměr Divizny její vedoucí Aleš Kočí. 
 
Projekt, díky kterému by v areálu získali zázemí i lesníci Městských lesů, 
představil na schůzce, jež proběhla na liberecké radnici ve složení zástupců 
několika stran. A to předkladatelů návrhu (ZOO Liberec, Divizna a Městské 
lesy), dále zástupců radnice, projektanta, který před několika lety 
vypracovával projekt na znovuvybudování Lesního koupaliště, bývalého 
nájemce koupaliště, Agentury regionálního rozvoje a správce přírodního 
koupaliště v Kateřinkách a v neposlední řadě i zástupce opozice městského 
zastupitelstva, a to Zuzany Kocumové. 
 
Na schůzce padlo několik závažných argumentů, proč je nereálné znovu 
obnovit lesní koupaliště. Jednak pro značně vysoké nutné investice, a to 
min. devět desítek milionů na zřízení koupaliště, které musí vyhovět všem 
stavebním a hygienickým požadavkům, dále fakt, že koupaliště by bylo kvůli 
své poloze využitelné sotva třicet dní v roce a v neposlední řadě i k vysokým 
nákladům na provoz z důvodu nedostatečně kapacitního přítoku (v řádu 



milionů korun ročně), které by muselo z vlastní kapsy hradit město. A 
v jeho rozpočtu se tak vysoké volné prostředky ani při nejlepší vůli 
nenajdou. 
 
Závěrem zhruba hodinu a půl trvající schůzky byl fakt a ujištění, že vedení 
SML nenechává osud jedinečné lokality Lidových sadů chladným a hledá 
vhodný způsob zajištění využitelnosti areálu pro širokou veřejnost. Bylo 
zadáno zpracování studie a výsledek bude představen na konci srpna 2011. 
 
„Již několik měsíců hledáme využití Lesního koupaliště s ohledem na 
finanční možnosti města, potažmo na možnost financování výstavby 
z dotačního titulu. Dnes už víme, že v rámci IPRM Lidové sady je projekt 
obnovy koupaliště neprůchodný a snažíme se vytvořit takový záměr, který 
bude mít šanci v jiných dotačních titulech a který zároveň vyjde vstříc 
potřebám Liberečanů,“ vysvětlil Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 
pro územní plánování, který schůzku inicioval. 
 
Seznam účastníků jednání: 
 
Za Statutární město Liberec: 
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování 
Bc. Zuzana Kocumová, zastupitelka 
Ing. Tomáš Kuncíř, předseda komise pro veřejné zakázky  
 
Za Magistrát města Liberce: 
Ing. Vereščák Michal, SML, koordinátor dotací EU 
Ing. Petr Kolomazník, Odbor strategie a územní koncepce, vedoucí 
 
Za předkladatele záměru: 
MVDr. David Nejedlo, ZOO Liberec p.o., ředitel 
Ing. Aleš Kočí, SEV Divizna, Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec, vedoucí 
Bc. Jiří Bliml, Městské lesy Liberec p.o., ředitel organizace 
 
Za současného majitele pozemku: 
Karel Turpiš, Sportovní klub Ještěd 
 
Za bývalého nájemce: 
Jan Švec, Bazén Liberec, ředitel společnosti, v předchozích letech správce 
Lesního koupaliště 
 
Za projektanta minulého návrhu: 
Ing. František Příhoda, Storing, projektant 
 
Správce přírodního koupaliště v Kateřinkách, též ARR: 
Ing. Martin Dušek, ČSOP Kateřinky, přírodní koupaliště, správce  
   

V Liberci, 25. července 2011 


