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Tisková zpráva 
Městské lesy Liberec  

Primátor Statutárního města Liberce, Ing. Jiří Kittner, dnes představil 
projekt vzniku příspěvkové organizace Městské lesy. Mezi její hlavní 

úkoly bude patřit péče o téměř 600 ha lesů, které se na území katastru 
města nacházejí, jejich rozvoj, hospodárné nakládání s nimi, ale také 

jejich další využití pro rekreační či vzdělávací funkce.  
 
 
Liberec, 6. října 2009 – Více než 576 hektarů. Právě tolik se v Liberci nachází lesů a lesní půdy, o 
kterou bude od 1. 1. 2010 pečovat nově zřízená příspěvková organizace Městské lesy. Její vznik dnes 
oznámil primátor města, Ing. Jiří Kittner. Hlavním posláním organizace bude systematická péče o 
městské lesy, jejich další rozvoj, ale také efektivní hospodaření či rozvoj doplňkových činností, jako 
jsou vzdělávání a rekreace. „Naším cílem je být si dobrým hospodářem ve vlastních lesích. Po vyřešení 
otázky směny lesů na Ještědu s Lesy České republiky vznikl prostor pro koncepční řešení správy našich 
městských lesů. Současný stav, kdy správa lesů byla začleněna jako jedno z oddělení magistrátu, nebyl 
příliš ideální, a proto jsme hledali jiný model. Zkušenost je taková, že 80 % obcí či měst, které vlastní 
rozsáhlejší lesní majetky je spravuje prostřednictvím specializované instituce, ať již ve formě 
příspěvkové organizace, nebo společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k poměrně malé velikosti našich 
lesů jsme se rozhodli k založení příspěvkové organizace. Jsem přesvědčen, že to povede nejen 
k finanční samostatnosti organizace, ale také k dalšímu rozvoji libereckých lesů a jejich výraznému 
otevření se obyvatelům a návštěvníkům našeho města,“ říká primátor Kittner. „Lesy jsou přirozenou 
součástí prostoru města a měly by proto být také součástí životů jeho občanů,“ dodává primátor.  
 
Vznik městské příspěvkové organizace Městské lesy Liberec s sebou přinese také další pozitiva. „Myslím, že 
občané ocení především skutečnost, že konečně získáme celkovou kontrolu nad nakládání s prostory lesů 
v Liberci,“ zdůrazňuje primátor Kittner skutečnost, že zdejší lesy budou zachovány také budoucím generacím. 
„Je potřeba přistoupit k systematické péči o lesní majetek, být pružný v prodeji dřeva a zajistit tak zpětné 
financování projektů, které umožní nejen jejich plnohodnotnou údržbu, ale také další rozvoj,“ zdůrazňuje Jiří 
Kittner.  
Zřizovatelem příspěvkové organizace Městské lesy je Statutární město Liberec a organizace bude sídlit 
v prostorách Divizny (ZOO). Jejím základním posláním bude hospodaření a péče o veškeré lesní pozemky a 
pozemky související s lesním hospodářstvím. O lesy v Liberci se budou starat dva kvalifikovaní zaměstnanci, 
jejichž úkolem bude správa lesního majetku, zvyšování kvality a biodiverzity lesů, rozvoj lesního hospodářství, 
efektivní hospodaření a rozvoj dalších funkcí lesa.  
„Předsevzali jsme si jako úkol zpřístupnit lesy obyvatelům a návštěvníkům Liberce. Chceme, aby byly průchozí 
díky údržbě lesních cest, aby byly čisté a obsahovaly také vzdělávací prvky, aby poskytovaly prostor pro 
vzdělávání žáků a studentů, aby byly cílem procházek rodin s dětmi,“ vypočítává primátor Kittner další úkoly, 
které před nově vznikající organizací stojí. A nejen to. „Naší snahou je také řešení některých dosud 
neuzavřených otázek, jako je např. celá oblast od ZOO až k lesům. Chceme vyjít vstříc občanům a 
revitalizovat Lesní koupaliště, aby co nejvíce odpovídalo charakteru, který v minulosti mělo (tedy zachování 
vodní plochy s využitelností rekreační zóny pro občany, což nebylo – v důsledku složitých majetkoprávních 
vztahů - možné zahrnout do IPRM), chceme efektivní péči o lesoparky na Králově Háji a okolo přehrady, aby 
„Zelené srdce Liberce“ i nadále bylo zdravé a funkční,“ říká primátor Kittner. „Navíc, a to je také podstatné, 
jsme si jisti, že hospodárná činnost s těmito prostory povede k ekonomické nezávislosti subjektu – lesy 
v Liberci si na svou budoucnost a další rozvoj samy vydělají,“ uzavírá primátor.  
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Je potřeba přitom zdůraznit, že ekonomická soběstačnost Městských lesů Liberec neznamená zásadní zásahy 
do lesního porostu. Na základě připravené strategie se předpokládá i nadále těžba dřeva jen pro potřeby 
obnovy lesa a jeho rekultivace a s úklidem lesa. V libereckých městských lesích nedojde k žádné komerční 
těžbě dřeva.  
Zásady fungování příspěvkové organizace Městské lesy Liberec vycházejí z transparentního hospodaření se 
svěřeným majetkem a jeho správou pro občany města. Její vznik schválila na svém zasedání 6. října 2009 
Rada Statutárního města Liberec. Nyní se čeká na schválení záměru zastupitelstvem města.  
 
Základní činnosti příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 
 

� správa lesního majetku 
� zvyšování kvality a biodiverzity lesa  
� rozvoj lesního hospodářství  
� lepší financování organizace = samofinancování  
� zvýšení prostředků na mimoprodukční funkci lesa 

 
Doplňkové činnosti Městských lesů Liberec  
 

� Tvorba a údržba naučných stezek 
� Rekonstrukce či obnova lesních cest 
� Výukové akce 
� Odborné akce pro širokou veřejnost 
� Výzkum daných lesnických problematik 
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tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 

 

 

 

6. 10. 2009 

 
 

 


