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Klimkovice mají nový lesní park s přispění Lesů České republiky a Nadace 
OKD 
 
 
Nový lesní park Klimkovice otevíralo v sobotu 8. října občanské sdružení Čisté 
Klimkovice vedle areálu místních lázní. V parku je řada dřevěných prvků včetně 
houpaček a také informační cedule, vztahující se k ochraně životního prostředí.  
 
„Když loni první měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ukázala, že nejčistší 
ovzduší na Ostravsku je nad Klimkovicemi na hýlovském kopci, inspirovalo nás to 
k rozhodnutí vytvořit tady oázu k relaxaci všech lidí z regionu a vybudovat lesní park. 
Protože les sousedí s lázněmi na pohybové ústrojí, bylo logické uzpůsobit ho tak, aby 
se v něm mohli pohybovat i vozíčkáři,“ vysvětluje Jakub Unucka, předseda 
občanského sdružení Čisté Klimkovice, které bylo iniciátorem celého projektu.  
 
Pro projekt získal Unucka další partnery. Lesy České republiky nákladem půl milionu 
korun vybudovaly centrální stezku lesoparkem, po které se mohou pohybovat i lidé 
na invalidních vozíčcích. Ta se záhy setkala u klientů lázní s velkým ohlasem. Firma 
proto už rozhodla, že uvolní další 2 miliony korun na její prodloužení.   
 
Nadace OKD přispěla 236 tisíci korunami na vytvoření informačních cedulí a 
dřevěných prvků, mezi kterými je třeba interaktivní triangl nebo obří píšťala, lavičky 
ve tvaru draka, prolézačky, dřevěné houpačky.  

„Stejně jako lidem ze sdružení Čisté Klimkovice, tak i nám záleží na tom, aby se 
kvalita ovzduší na Ostravsku dále zlepšovala a že se u Ostravy našlo příjemné 
místo, kde lze odpočívat, kam mohou zajet rodiny s dětmi třeba na odpolední 
vycházku. Jsme rádi, že projekt vybudování lesního parku vyšel od občanů a že 
jsme na jeho zvelebení mohli přispět,“ říká ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.  

Sanatoria Klimkovice poskytla zázemí pro řemeslníky, kteří dřevěné prvky 
vytvářejí. Lázně s občanským sdružením navíc letos v květnu uspořádaly první 
ročník Řezbářského sympozia. Díla, která na něm vznikla, obohatí nejen park, ale 
také bezprostřední okolí lázní.  

Lesopark se slavnostně otvíral u příležitosti druhého ročníku klimkovického 
Vzduchobraní, na které v sobotu i přes chladné počasí přišlo přes 900 lidí. Každý 
dětský účastník akce, s programem připraveným hlavně pro rodiny s dětmi, přitom 
dostal papírového draka. Všech tři sta draků zhotovených podle originálního 
návrhu jedné z nejlepších evropských grafiček Mariny Richter bylo už odpoledne 
rozebráno. Návštěvníci se občerstvili tradičním nápojem, který dodala společnost 
KOFOLA a.s.. 

„V lesoparku jsme instalovali cedule s texty, které vysvětlují, jak může každý z nás 
ovlivnit životní prostředí, v němž žije. Věříme, že tak lesní park ovlivní kvalitu života 
lidí z regionu nejen tím, že se v něm budou moci projít, ale i tím, jak ekologicky se 
budou chovat doma,“ doplňuje Unucka.  



 


