
 
   Veřejná zeleň ve městě Liberci    
 
     Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu 
systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy 
v jiných městech vznikaly ucelené rozlehlé systémy zeleně (například zelené prstence v 
prostorách po městských hradbách). Naopak v Liberci jsou plochy zeleně roztroušeny 
jednotlivě; s malou vzájemnou návazností. 
     
     Patrně první parkově upravenou plochou v Liberci se stala zámecká zahrada vytvořená 

nejprve v barokním a v 19. století 
v přírodně krajinářském stylu. Další 
doloženou plochou se stala botanická 
zahrada založená roku 1876, která byla 
později, díky stavbě muzea, přesunuta 
do Lidových sadů. Následně vznikl 
okolo budovy muzea další park.  
    
     Rozsáhlá stavební činnost 
v 19.století zapříčinila velký rozmach 
pro Liberec dnes tak typické zahradní 
čtvrti v oblasti Masarykovy třídy a 
Lidových sadů. Jednalo se o výstavbu 
vilové čtvrti se zahradami v duchu 
zásad anglických zahradních měst, kdy 

samozřejmostí byly aleje lemující přilehlé komunikace a parkově upravené plochy náměstí.V 
údolí Jizerského potoka byl vystavěn  městský park, který se stal vstupní branou do 
Jizerských hor ( později byla na místě parku zřízena Zoologická zahrada). 
     
     V současné době vlastní Statutární město Liberec 672,09 ha ploch veřejné zeleně (dle 
paspartu aktualizovaného v roce 2008). Tyto plochy 
veřejné zeleně zahrnují převážně plochy parků, parkově 
upravených ploch, plochy veřejné zeleně obytných 
souborů, doprovodnou zeleň silniční, stromořadí, zeleň 
ostatní občanské vybavenosti (u školních, kulturních a 
sportovních zařízení), rekreační a ochrannou zeleň, zeleň 
na hřbitovech, stabilizační vegetaci svahů či 
doprovodnou zeleň vodotečí a vodních ploch.  
    
     Největší plochu ve městě zaujímá park mezi 
Ruprechtickou, Budyšínskou a Ruskou ul.(bývalý 
hřbitov), dále park Petra Bezruče u ZOO a  park u 
zámku, na místě bývalého letního kina. 
    
     Koncepční materiály týkající se rozvoje a obnovy 
veřejné zeleně ve městě Liberci zajišťuje odbor 
komunálních služeb, oddělení veřejné dopravy, životního prostředí a rozvoje zeleně 
Statutárního města Liberec. 
 
 
 
 

Park v Okružní ulici  

Park Ruprechtická x Ruská ul. 



 
Největší parky v Liberci :                                            plocha m2 

 
 
1)   Park Ruprechtická x Ruská                    28 349 m2     
2)   Park U ZOO- velký                    13 123 m2    
3)   Park Letní kino                    11 419 m2      
4)   Park v Rochlicích u kostela                   11 268 m2    
5)   Park Cyrila a Metoděje                    10 886 m2     
6)   Park Prokopa Holého                        9 594 m2     
7)   Park Přemyslova                         8 324 m2    
8)   Park Štefánikovo nám.                      8 150 m2    
9)   Park Sukovo nám.-Dubák                     7 716 m2     
10) Park Jablonecká                         4 770 m2     
11) Park Šumavská                         4 700 m2     
12) Park na nám Českých bratří + DH                        4 521 m2     
13) Park u PKO- malý park u ZOO                      3 468 m2     
14) Park Na Rybníčku                                  3 266 m2     
15) Park v sídlišti pod nádražím- Oldřichova                  2 873 m2     
16) Park Okružní                                  2 651 m2    
17) Park ve Vesci,Česká ul.                     2 050 m2     
18) Park u kostela Sv.Kříže                      2 377 m2     
19) Park na Vápence                       2 195 m2     
20) Parčík na Tržním nám.                      1 695 m2    
21) Mrštníkova                                                                2 053 m2   
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park na nám. Českých bratří  Park Ruprechtická x Ruská  

Park Petra Bezruče v Lidových sadech  Park mezi Přemyslovou a Svojsíkovou ul.  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Park Guttenbergova(letní kino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trvalkový záhon pod nádražím ČD 


