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Lesní park bez bariér  
 

ať  mohou do  lázeňského lesa opravdu všichni! 
 

Projekt Lesního parku Klimkovice se úspěšné rozvíjí už druhým rokem. Z původní myšlenky na 

ekologický park se pomalu rodí jedinečná bezbariérová oáza v lesích nedaleko Ostravy v areálu 

klimkovických lázní. Projekt je podporován finančně i materiálně Lesy ČR, městy Klimkovice a 

Ostrava, Nadací OKD a mnoha soukromými firmami. Více informací naleznete na www.lesni-park.cz.  

 

Na podzim roku 2011 se dokončily práce na výrobě dřevěných hracích prvků a nosičů informačních 

tabulí. Tyto byly umístěny do lesa současně s dřevěnými uměleckými díly, vzniklými na sochařském 

sympoziu Klimkovice 2011. Byl vybudován základ lesního parku Klimkovice a začal plnit své hlavní 

poslání – přispívat k lepšímu soužití člověka s přírodou. 

 

Již během prvního roku park navštívilo několik tisíc dětí a dospělých. Mimo lázeňské hosty a 

obyvatele okolních obcí je park již dnes cílem školních výletů z blízkého regionu. Na dětském dnu při 

otevření první části bylo přes 2 000 dětí a podobná účast je i na tradičních podzimních klimkovických 

Vzduchobraních, což jsou rodinné happeningy na podporu čistějšího ovzduší. V létě je Lesní park 

ideálním místem pro zastávky cyklistů a turistů, stále častěji i cílem krátkých cílených výletů občanů 

Ostravy. Zároveň se park stal vítaným místem pro handicapované.  

 

Během první fáze projektu nás postupně začali oslovovat tělesně handicapovaní spoluobčané, kteří na 

jedné straně vítají možnost další vyjížďky mimo obestavěný prostor lázní, na straně druhé je pro ně 

přístup k jednotlivým uměleckým dílům i hracím prvkům složitý. Proto ve spolupráci s několika 

organizacemi tělesně handicapovaných, Klubem českých turistů a Sanatorii Klimkovice vznikla 

myšlenka opravdu bezbariérového parku – Lesní park bez bariér.  

 

Proto byla v roce 2012 vybudována další, více než kilometr dlouhá bezbariérová stezka, která 

zpřístupnila všem další část lesa a vytvořila tak okruh lázeňským lesem vhodným pro všechny 

návštěvníky lesa. Na tuto část chceme v budoucnu navázat projektem Lesního cvičícího centra a další 

stezkou, která spojí Lesní park s údolím Polančice. Toto bude poslední etapa rozvoje Lesního parku.  

 

I další části parku budou osazeny informačními tabulemi s environmentální tématikou, dřevěnými 

hracími a cvičícími prvky pro handicapované i zdravé. Tuto novou část pojmout více hravou a 

soutěžní formou, i ve spolupráci s Klubem českých turistů. 

 

Protože chceme zachovat původní ráz lesa, projektanti navrhli většinu konstrukcí, umožňujících 

přístup k jednotlivým zastavením Lesního parku a ostatních částí lesa, ze dřeva.  

 

Díky podpoře mnoha dárců tak bude možno vystavět opravdu ojedinělý Lesní park bez bariér. 

 

 

 

 

Ing. Jakub Unucka,  

předseda OS Čisté Klimkovice 
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Projekt Lesního parku Klimkovice – celkový koncept 
 

 

Etapa I a II – realizace 2011/2012 

Etapa III – plán realizace 2013 

Lesní pohybový areál 

Stezka do údolí Polančice Bezbariérové ekologické a 

hrací centrum 

Bezbariérový lesní okruh 

 
 

V mapce je schematicky znázorněna celková plánovaná podoba Lesního parku. Ten se skládá z těchto 

částí: 

 

Bezbariérové ekologické a hrací centrum – bylo vybudováno v letech 2011/2012 a je plně funkční a 

dokončeno. Podél zpevněné hlavní komunikace v délce 350 metrů je umístěna desítka dřevěných 

hracích prvků, dva odpočinkové altány a několik uměleckých řezbářských děl. Po celé délce jsou 

umístěny naučné tabule s lesní a ekologickou tématikou.    

 
Bezbariérový lesní okruh – bylo vybudován o prázdninách roku 2012. Jde o různé úseky lesních 

cesta a pěšin, které byly zpevněny tak, ať je mohou využívat všichni návštěvníci lesa. Celková délka 

úseku je více než 1km. Je plánováno doplnění okruhu o mobiliář (koše a lavičky) a doprovodné 

informační tabule s ekologickými a lesními informacemi. Malá část okruhu bude vzhledem ke 

stavebnímu řízení dokončena v roce 2013.   

 
Lesní pohybový areál – přibližně v polovině lesního okruhu je plánována výstavba pohybového 

areálu, který poskytne příležitost k různým cvikům jak zdravým, tak i handicapovaným návštěvníkům. 

Sestava dřevěných cvičících prvků je navržena ve spolupráci s odbornými lékaři. 

 

Stezka do údolí Polančice – malebné údolí Polančice je zatím využíváno převážně cyklisty, kteří 

mohou místo hlavní asfaltové silnice využít k cestě mezi městem Klimkovice a Sanatorii Klimkovice 

stezku zalesněným údolím. Pro návštěvníky Lesního parku je údolí jen těžce dostupné, proto chceme 

vybudovat pohodlnější trasu, která dá možnost návštěvy údolí i pro pěší. Vznikne tak několik menších 

vycházkových okruhů i pro méně zdatné. Stezka by mohla být v budoucnu doplněna o výtah či 

podobné dopravní zařízení i pro vozíčkáře.    



   

 

Projekt Lesního parku Klimkovice – idea a zahájení 
 

Občanské sdružení Čisté Klimkovice, Sanatoria Klimkovice a Město Klimkovice chtějí společně  

pokračovat v aktivitách, směřujících ke kvalitnějšímu a zdravějšímu ovzduší na Ostravsku. Jsme si 

vědomi, že v oblasti kvality ovzduší záleží na každém jedinci a jeho přístupu k tomuto problému.   

 

Negativních informací o kvalitě vzduchu je k dispozici velké množství, stejně jako návrhů na jejich 

řešení. Většinou se jedná o návrhy politických nebo technických opatření, s dlouhou časovou odezvou 

a nekonkrétními výsledky. Aktivity většiny organizací směřují většinou vůči velkým znečišťovatelům a 

vyžadují spolupráci celé řady organizací. 

 

Občanské sdružení Čisté Klimkovice se soustřeďuje hlavně na problém individuálního znečišťování 

ovzduší - spalování odpadů a nekvalitních paliv v lokálních topeništích. Tedy na záležitost, kterou je 

možné efektivně ovlivnit v krátkém čase, bez velkých nákladů, ale s velkými výsledky. Jsme si 

vědomi, že represe je sice efektní, ale neefektivní. Proto jdeme cestou osvěty a apelu na chování 

každého jednotlivce. Používáme různé formy, od psaných článků v lokálním tisku, názorné ukázky 

spalování odpadů nebo přímé adresné kampaně.  

 

V září 2010 jsme v areálu klimkovických lázní uspořádali akci „Klimkovické vzduchobraní“, kdy se 

sešlo více než 1 000 občanů, aby podpořili myšlenku čistějšího vzduchu na Ostravsku. V té době byly 

zveřejněny výsledky měření Státního zdravotního ústavu, kdy v areálu Sanatorií nebyly jako 

v jediném místě na Ostravsku překročeny limity polétavého prachu. 

 

Společně s vedením Sanatorií a městem Klimkovice chceme využít této jedinečné příležitosti a 

vybudovat v lese sousedícím s areálem lázní „Lesní park Klimkovice“. Hlavní myšlenkou tohoto 

projektu je ukázat, že: 

 

 lesy a veškerá zeleň jsou jedním ze základních pilířů obrany proti polétavému prachu 

 každý z nás může jednoduše přispět ke kvalitnějšímu ovzduší. 

 i v těsné blízkosti ostravské aglomerace existují místa, kde je ovzduší čisté a vhodné k relaxaci 

 v lese se mohou potkávat opravdu všichni… 

 

Díky spolupráci s renovovanou architektkou Ivou Škrovovou, která se podílela na vzniku mnoha 

zahradních a lesních projektů byla vyhotovena první studie Lesního parku, která se líbila nejen nám, 

ale i mnoha dárcům. Realizace projektu Lesní park Klimkovice tak byla na počátku roku 2012 

zahájena. 

 

  



   

 

Projekt Lesního parku Klimkovice – ekologické a hrací centrum 
 

Tato základní část Lesního parku je umístěna do smíšeného lesa před průčelím lázeňského komplexu 

o rozměrech cca 200x300 metrů. Les je ve správě Lesů ČR a je svým charakterem a dle územního 

plánu určen jako les lázeňský.  

 

Ekologická a hrací část Lesního parku Klimkovice je tvořena kombinací dřevěných herních prvků, 

houpaček, informačních panelů a odpočinkových laviček, zasazených do prostředí přírodního lesa. Pro 

odpočinek a meditace slouží dvojice altánů. Všechny prvky jsou spojeny bezbariérovými 

komunikacemi a přemostěními tak, aby byly dostupné pro všechny. 

 

 

 

Informační panely nesou informace o procesech v přírodě, vlivu člověka na kvalitu ovzduší, zejména 

spalováním nekvalitních paliv a odpadů v lokálních topeništích. Hravou formou poukazují na 

jednouché změny v našem chování, které mohou přispět ke snížení emisí a ochranou funkci lesa. 

 

 

Každý informační panel je zároveň originálním řezbářským dílem. Stejně jedinečné jsou i všechny 

hrací prvky, využívající výhradně lesní dřevo. Všechny prvky, včetně laviček a jiných odpočinkových 

prostor, jsou rozmístěny kolem lesní cesty, která tvoří přirozenou osu lesního parku.  

 



   

 

V parku jsou postupně rozmisťovány i sochy, které vznikly na řezbářském sympoziu. Umělci z Česka, 

Slovenska a Polska vytvořili díla na téma „Člověk a příroda“.  

 

 

 

Pro odpočinek návštěvníků slouží nejen tradiční i netradiční lavičky ale i dva zastřešené altány. 

 

 

Návštěvníky parku jsou jak lázeňští hosté, tak krátkodobí turisté a návštěvníci z Ostravska. Pro ně se 

může stát toto místo alternativou k návštěvě jiných lokalit (Beskydy, Jeseníky…), které rovněž nabízí 

čistý vzduch, ale v mnohem delší dojezdové vzdálenosti. Právě využití jedinečných klimkovických 

lázní a jejich okolí jako alternativního turistického centra pro občany Ostravska je jednou 

z podpůrných myšlenek tohoto projektu.   

 

 

 

 



   

 

Projekt Lesního parku Klimkovice – bezbariérová část 
 

V ekologické a hrací části Lesního parku byly nejdříve rozmístěny hrací a naučné prvky tak, aby 

vhodným způsobem zapadly do terénu. Byly tak umístěny za příkopy a jinými terénními překážkami.  

 

Lesní areál je již krátce po otevření využíván praktiky denně všemi návštěvníky lázní a tématickými 

výlety základních a mateřských škol z Ostravska. Značnou část návštěvníků lázní tvoří handicapovaní 

klienti, pohybující se zejména na vozících. Areál lázní je díky svému nadstandardnímu 

bezbariérovému přístupu navštěvován vozíčkáři i ambulantně, včetně mezinárodních setkání nebo 

sportovních utkání.  

 

Pohyb tělesně postižených je ale prakticky omezen na „betonovou část“ lázeňského areálu a vnitřní 

lázeňský komplex. Po zpevnění lesní cesty se vozíčkářům otevřela možnost pohybu i v „opravdovém“ 

lese. Na základě připomínek samotných handicapovaných a odborných zdravotních pracovníků byl 

vypracován projekt zpřístupnění téměř všech herních i naučných prvků i pro handicapované. 

 

 



   

 

Prvky, umístěné v lese bylo možno zpřístupnit vybudováním odboček z Lesní cesty, tímto opatřením 

by se ale zcela vytratit přirozený ráz lesa. Projektanti proto navrhli v některých případech řešit příjezd 

k těmto prvkům pomocí dřevěných pojezdových konstrukcí, které budou po čase přirozenou součástí 

lesa. Tímto způsobem došlo k bezbariérovému zpřístupnění informační panelů a dřevěných 

uměleckých děl i osobám na vozících a byl učiněn další krok k plnohodnotnému životu 

handicapovaných.  

 

V roce 2012 byla bezbariérovým způsobem upravena další část stávajících chodníků a lesních cest. 

Celkem tak je bezbariérovým způsobem upraveno zhruba 1,5km tras, které tvoří skutečně 

bezbariérový přírodní okruh. Ve spolupráci s Klubem českých turistů jsou vytyčovány vhodné trasy 

pro zdravotní i odpočinkové okruhy.   

 

 

 



   

 

Projekt Lesního parku Klimkovice – Lesní pohybový areál (plán na rok 2013) 
 

Další pokračování v realizaci Lesního parku Klimkovice je inspirováno myšlenkou zpřístupnit les s 

různými aktivitami návštěvníkům s postižením pohybového aparátu a kombinovanými vadami. 

 

Na upravenou stezku jsou „navlečena“ odpočívadla s informačními stojany, posezením a 

interaktivními prvky, zpestřujícími pohyb lesem. Lesní okruh je sám o sobě atraktivní zajímavým 

prostředím, kde se střídá vzrostlý listnatý les s mladým, s jehličnatým i smíšeným, nechybí ani 

paseka… Celá trasa je co do lesního prostředí proměnlivá, kontrastní. Prvky sem zasazené jsou menší 

velikosti, nenásilné, konstruované především ze dřeva. 

Potom, co stezka vychází z lesa na volné prostranství nad lázněmi, je vedena jako osa středem plochy, 

pojednané jako areál aktivního hravého procvičování pohybových a smyslových schopností. 

Jsou zde vytvořeny dvě stezky – stezka pro vozíčkáře i chodící a stezka jen pro chodící návštěvníky. 

Mimo tyto trasy jsou pak rozmístěny prvky využitelné jak pro osoby s různým postižením 

pohybového aparátu – hlavně děti, tak pro zdravé děti ke hrám a cvičení.  

Celková koncepce Pohybového areálu Lesního parku má vytvořit zajímavé a atraktivní prostředí jak 

pro zdravé návštěvníky, tak pro návštěvníky s různými vadami. 

 

Jednotlivé prvky byly konzultovány s lékaři a sestrami rehabilitačního oddělení dětské léčebny a 

mohou sloužit nejen veřejnosti, ale i k rehabilitačním programům léčeben. 



   

 

  

 



   

 

Projekt Lesního parku Klimkovice – Stezka do údolí Polančice (plán na rok 2013) 
 

Malebné údolí Polančice je zatím využíváno převážně cyklisty, kteří mohou místo hlavní asfaltové 

silnice využít k cestě mezi městem Klimkovice a Sanatorii Klimkovice stezku zalesněným údolím. 

 

 

 

 

Pro návštěvníky Lesního parku je údolí jen těžce dostupné, proto 

plánujeme vybudovat pohodlnější trasu, která dá možnost návštěvy 

údolí i pro pěší. Vznikne tak několik menších vycházkových okruhů i pro méně zdatné. Stezka by 

mohla být v budoucnu doplněna o výtah či podobné dopravní zařízení i pro vozíčkáře.    

 

 

 

 

Stezka do údolí Polančice Lanovka do údolí Polančice 



   

 

Studie využití údolí Polančice s vodními prvky se spojením s Lesním parkem pomocí stezky a 

lanovky pro handicapované 



   

 

 

Plány Lesního parku pro roky 2013/2014 
 

Kromě vybudování Pohybového areálu a doplnění mobiliáře pro již vybudované části bezbariérového 

okruhu naše koncepce předpokládá spojení areálu Lesního parku s údolím Polančice.  

 

Bude tak vytvořen areál, který nabídne návštěvníkům v těsné blízkosti Ostravy netušené možnosti 

rekreace a relaxace. To vše při splnění hlavních myšlenek projektu Lesního parku: ekologie, vztahu 

k přírodě a respektu k handicapovaným osobám. 

 

 každý z nás může jednoduše přispět ke kvalitnějšímu ovzduší. 

 i v těsné blízkosti ostravské aglomerace existují místa, kde je ovzduší čisté a vhodné k relaxaci 

 lesy a veškerá zeleň jsou jedním ze základních pilířů obrany proti polétavému prachu 

 v lese se mohou potkávat opravdu všichni… 

 

Plánovaná trasa bude samozřejmě součástí sítí značených cyklotras. Město Klimkovice jedná 

s dotřenými obcemi a dalšími organizacemi o dalších úpravách toku Polančice a přilehlých 

komunikací, aby se areál Lesního parku bezbariérově propojil s centrální částí města Klimkovice.  

 

Celý koncept je v souladu se strategickými a územními plány okolních obcí, koncepcí turistického 

ruchu města Ostravy i Moravskoslezského kraje. Je podporován Lesy České republiky, řadou 

zájmových organizací handicapovaných, Klubem českých turistů i dalšími subjekty. 

 

Rozpočet pro roky 2013/2014 - Pohybový areál a Stezku do údolí Polančice  
 

 Celkové náklady 

Herní a cvičící prvky pro Pohybový areál 1 700 000Kč 

Práce na budování Pohybového areálu 300 000Kč 

Dokončení bezbariérového okruhu (130m)    130 000Kč 

Dřevěné konstrukční prvky pro stezku k Polančici      1 500 00Kč 

Práce na budování stezky k Polančici 350 000Kč 

Naučné tabule v Pohybovém areálu a nových úsecích trasy 90 000Kč 

Mobiliář nově budovaných tras    190 000Kč 

Projektové práce a inženýrská činnost 150 000Kč 

Poplatek za vynětí z lesního fondu 120 000Kč 

Řezbářské sympozium 2013 (sochy pro Bezbariérovou stezku)  170 000Kč 

Roční údržba celého areálu Lesního parku  150 000Kč 

Interaktivní prezentace „Lesní park“ 50 000Kč 

Celkem 4 900 000Kč 

 

Pokrytí nákladů se předpokládá z darů soukromých osob, nadací, příspěvků okolních obcí a měst, 

Moravskoslezského kraje a Státního fondu ŽP. 

 

Dosavadní donátoři projektu: 

 

 
 


