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Tisková zpráva 
Odborníci na veřejnou zeleň z celé republiky 

si prohlédli vloni oceněné liberecké parky 
 

Procházka revitalizovanými libereckými parky, které vloni zabodovaly v soutěži Parky a Zahrady 

roku 2013, se stala součástí semináře o veřejné zeleni na liberecké radnici. Na seminář se ve středu 

12. února sjelo na 80 odborníků na péči o veřejnou zeleň z celé republiky. 

Jak co nejlépe vypisovat výběrová řízení na revitalizaci zeleně, jaká kritéria zadávat a jaké nebezpečí 

v sobě skrývá mimořádně nízká nabídková cena – to byla hlavní témata semináře Zeleň pro obce, 

kvalita pro občany, který se uskutečnil ve středu 12. února na liberecké radnici. Zhruba osmdesáti 

zástupcům měst z celé České republiky, kteří mají ve svém popisu práce péči o veřejnou zeleň, 

přednášeli o úskalích výběrových řízení učitelé ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Upozornili účastníky semináře také na nejrůznější dotační možnosti pro péči o veřejnou zeleň. 

„Na obnovu veřejné zeleně věnuje Liberec nemálo peněz a energie. Zahrada vzpomínek, Park Prokopa 

Holého a park na Sukově náměstí se dokonce minulý rok umístily na předních příčkách soutěže Parky 

a zahrady roku 2013. Věřím, že tyto naše projekty mohou být inspirativní i pro jiná města,“ promluvila 

na začátku semináře k přítomným primátorka Liberce Martina Rosenbergová. Připomněla také, jak se 

město Liberec snaží zapojit do péče o veřejnou zeleň i své občany, například širokou medializací a 

nedávnou veřejnou besedou k obnově lipové aleje na ulici Masarykova. 

Přitom oceněné parky nepatřily ani mezi nijak výjimečné nebo finančně nejnáročnější projekty loňské 

celorepublikové soutěže. Porotu přesvědčila snaha o oživení těchto ploch, poctivé zahradnické 

řemeslo a u Zahrady vzpomínek vtipně zpracovaný nápad, jak obyvatelům Liberce připomínat časy 

minulé. Proto si odborníci na veřejnou zeleň ze Zlína, Ostravy, Prahy, jižních Čech a dalších míst 

republiky šli prohlédnout oceněné parky přímo v terénu. 

„Byl to už náš třetí uskutečněný seminář. Liberec si jako místo konání organizátoři vybrali i proto, že 

chtěli vidět naše zdařilé rekonstrukce. Kromě tří parků si prohlédli i revitalizované Nerudovo náměstí a 

prošli se také alejí na ulici Masarykova. Na hodně věcí se během prohlídek s odborným výkladem 

ptali, hodně jsme diskutovali. U Zahrady vzpomínek se jim líbilo použití těch historických prvků,“ řekla 

Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně. 

Semináře, které přinášejí účastníkům i hodně nových kontaktů, budou podle organizátorů pokračovat 

i v budoucnu. 

 

 



Mgr. Zuzana Minstrová 

Tisková mluvčí 
odbor Kancelář primátorky 

   
Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 734 437 569 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

 

 

mailto:minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/

