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Lesík nad Teplárnou se stane 
výjime čným odpo činkovým místem 
 
Léta zanedbávaný lesopark nad Teplárnou bude op ět sloužit 
Libere čanům. Spole čný projekt Teplárny Liberec a spalovny 
Termizo oživí d říve zarostlé a tém ěř neprůchozí území. Místo 
něj tu vznikne unikátní odpo činková zóna s industriálními 
prvky.  
 
Území rozkládající se na ploše více než jednoho hektaru od 
počátku letošního léta pořádně prokouklo. Zmizely uschlé  
a polámané stromy, pročistil se také podrost náletových dřevin. 
Z celého území se také odstranily více než dvě korby odpadků 
z černých skládek. „Naše společnost vytápí více než polovinu 
Liberce a my jsme tak pevnou součástí města. Proto se snažíme 
podporovat projekty, které přinášejí prospěch právě jeho 
obyvatelům. V této části města chybí místo, kde si mohou lidé 
odpočinout. Vznik industriálního parku už je jen takovou 
nadstavbou na původní nápad oživení tohoto kousku zeleně,“ 
vysvětlil místopředseda představenstva Tomáš Balcar.  
 
Další fáze bude pokračovat příští rok, kdy se začne 
s rekonstrukcí lesních cest a přípravou na instalaci industriálních 
prvků. Tato etapa by měla být z velké části financována 
z prostředků Evropské unie. „Okolo lesíku jezdím každý den a už 
dlouho jsem myslel na to, že by si zasloužil oživení. Společně 
s Teplárnou a Městskými lesy se nám zalíbil nápad projektantů 
vytvořit na jeho místě industriální park. V parku využijeme 
dosloužilé díly z průmyslových zařízení, které dají parku 
atraktivní tvář. Věřím, že lidé z okolí si místo oblíbí a budou si do 
něj chodit odpočinout,“ dodal ředitel Termiza Pavel Bernát.  
 
Obě společnosti přispěly na obnovu téměř sto let starého 
lesoparku částkou téměř dvě stě tisíc korun. Finančně se na 
tomto projektu podílí i jejich správce – příspěvková organizace 
Městské lesy Liberec. „Jsem rád, že se toto zanedbané území 
podařilo zase přiblížit místním obyvatelům, kterým bude sloužit 
jako místo odpočinku, a to přímo v centru města u rušné silnice. 
Společnými silami bychom chtěli z tohoto místa udělat také živý 
prostor pro setkávání lidí. Rádi bychom do jeho vytváření zapojili 
každého, kdo bude mít zájem. Svým pojetím by se pak mohl park 
stát vyhledávaným místem nejen pro Liberečany,“ upřesnil ředitel 
Městských lesů Liberec Jiří Bliml. Budoucí podoba parku je 
naznačena na informační tabuli v jeho dolní části. Teď čekají 
iniciátory projektu žádosti o dotace.   


