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PROJEKT NA VYUŽITÍ AREÁLU LESNÍ KOUPALIŠTĚ V LIDOVÝCH SADECH V 
LIBERCI 
Záměr vybudování Lesního informačního střediska - zázemí pro vzdělávání a 
kulturně relaxační aktivity 
 
Průvodní informace: 
ZOO Liberec p.o. a Městské lesy p.o. již delší čas hledají prostor pro 
vybudování Lesního informačního střediska jako zázemí pro vzdělávání a 
kulturně relaxační aktivity obyvatel města Liberce, zejména školou povinných 
dětí.  
Po vyřazení záměru revitalizace Lesního koupaliště ze záměrů IPRM byla 
předběžně prověřena možnost a vhodnost areálu LK pro výše zmíněné aktivity, 
mj. také z hlediska územního plánu a konceptu ÚP. Neboť tento záměr nemá z 
dosud zkoumaných hledisek vážnější problém, je potřeba rozhodnout, zda bude 
umožněno výše zmíněným příspěvkovým organizacím města Liberce využít tento 
prostor pro realizaci jejich záměru. 
 
V rámci záměru budou realizovány úpravy, při nichž bude částečně zachována 
rekreační funkce, drobné občerstvení, vzdělávací a sportovní aktivity a 
přístup široké veřejnosti. Podrobnější informace budou předloženy vedení 
města, radě města nebo zastupitelstvu města k diskusi a záměr ke schválení 
 
Bývalé koupaliště (vlastní bazén) by byl využit jako vodní plocha s 
přírodním ekosystémem - využití k výuce (koupání možné na vlastní 
nebezpečí). 
 
Podrobné informace o projektu: 
 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (náplní jeho organizační složka Městské středisko 
ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA, dále jen SEV DIVIZNA www.divizna.eu) a Městské lesy 
Liberec, příspěvková organizace (www.mestske-lesy-liberec.cz). 
Předpokládá se spolupráce na náplni i s SCHKO Jizerské hory, o projekt jeví veliký zájem. 
 
Jedná se o celkovou revitalizaci tohoto území s výstavbou nové budovy a úpravou okolí tak, aby vhodně 
doplňovalo tuto lokalitu a vyhovovalo potřebám záměru (vzdělávací a rekreační funkce). 
 



 
 
 
Jedná se o p.p.č: 2091, 2092, 2093, 2093/1, 2094/1 v k.ú. Ruprechtice 
 
Nově vzniklá budova vyroste na stávající stavební parcele ve formě jednoduché dřevostavby s funkčně zařízenou 
učebnou pro cca 30 osob, zázemím pro lektory SEV DIVZNA (2 kanceláře), zázemí pro správu Městských lesů 
Liberec (4 kanceláře), základním občerstvení a infopultem pro veřejnost, skladovacími prostory. Součástí bude 
venkovní upravená plocha pro veřejné akce.  
 
Objekt, který bude na hranici rekreační zóny IPRM, bude sloužit jako „lesní informační středisko“  
nejen  návštěvníkům uvedené lokality, ale i těm, kteří budou chtít dále pokračovat do Jizerských hor. Jeho 
umístění bylo vybráno záměrně, vzhledem k přirozené migrační trase obyvatel města – návštěvníků městského 
rekreačního lesa a na základě usměrnění návštěvníků k maximálnímu využívání této části lesního komplexu 
Žulového vrchu, a to z hlediska lesního hospodářství a převládajících funkcí lesa.  
Pozemek (bývalé lesní koupaliště – dlouhodobě nevyužívaná, avšak velmi vyhledávaná destinace) s 
navrhovaným objektem, není nyní v majetku města, ale jedná se o jeho směně se společností SK Ještěd 
(předjednáno s panem Turpišem).  
Stavba a areál by měl být sám demonstračním a vzdělávacím prvkem. Záměrem je využití technologií šetrných k 
životnímu prostředí – fotovoltaické panely a akumulační zařízení, kotel na dřevo a štěpku, „zelená“ střecha, 
kompostovatelné WC, odpadové hospodářství – třídění,… – a budou tak sloužit i jako nenásilné vzdělávání k 
šetrnějšímu způsobu života. V okolí objektu jsou plánovány ukázky tradičního hospodaření v lese, ukázky 
dřevin, ukázky místní fauny a flóry. Počítá se s vybudování přírodní tělocvičny či jakéhosi fitcentra pod širým 
nebem. Bývalé koupaliště (vlastní bazén) by byl využit jako vodní plocha s přídním ekosystémem – využití 
k výuce (koupání možné na vlastní nebezpečí). Zatrubněné potoky by byly opět odhaleny a využity jako krajino-
tvorný a vzdělávací prvek. 
Ke středisku povedou údolím Tichého potoka od města naučné stezky různé obtížnosti, ve smyslu délky, terénu 
či zaměření na téma konkrétní lokality, vybavené různě tematicky popisnými tabulemi, herními a edukativními 
prvky.  
Základní obvodová stezka by měla také sloužit jako ukazatele dalších tras na významné lokality v Jizerských 
horách. Lokalita Tiché cesty by měla být využívána spíše k aktivnímu sportu, a to na základě instalace sportovně 
herních prvků z přírodních materiálů. Středisko bude sloužit širokému spektru návštěvníků rekreačního lesa i 
organizovaným skupinám (pěší turisté, cyklisté, v zimě lyžaři). Rovněž bude sloužit jako zázemí pro 
organizovaní  environmentálních akcí. K dispozici by bylo základní občerstvení a zázemí v podobě bufetu a 
informačního centra (ve spolupráci s SCHKO JH). 
 
Lesní středisko navazuje svoji koncepcí na SEV DIVIZNA. Předpokládá se multifunkční využití, úzká 
spolupráce při organizaci vlastních akcí, při akcích SEV DIVIZNA a pro organizování odborných lesnických 



činností (exkurze, přednášky,… pro členy České lesnické společnosti – dále jen ČLS či Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů – dále jen SVOL), školení veřejné správy a pedagogické odborné veřejnosti.  Nabízí 
se i propojení aktivit lesního centra s činností a akcemi ekologických spolků či skautských oddílů z Liberecka. 
 
Využití: 
Ekologické výukové programy pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ  
Vzdělávací akce pro pedagogy v rámci DVP (plšího vzdělávání pedagogů) 
Osvětové akce pro veřejnost (Den Země, Den vody, semináře,….) 
Vzdělávací akce státní správy, samosprávy,… 
Odborné akce pro lesnickou skupinu, ochranáře, SCHKO,…. 
Venkovní areál pro výuku, relaxaci rodin s dětmi, návštěvníky Jizerských hor,…. 
 
MOTTO: 
KDO PROJDE PROCESEM EV MÁ KLADNÝ VZTAH K PŘÍRODĚ, RESPEKTUJE PŘÍRODNÍ A 
KULTURNÍ PESTROST A CÍTÍ SE SOUČÁSTÍ CELKU. CHÁPE DŮSLEDKY SVÉHO CHOVÁNÍ A 
PŘIJÍMÁ ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ. JEDNÁ DLE ZÁSAD UVĚDOMĚLÉ 
SKROMNOSTI.  
 
 
 
 
 
 


