
Podniky města Šumperka představují 
projekt příměstského rekreačního lesa
M sto Šumperk leží v krajiná sky 

hodnotném území kotliny, jejíž okraje 
jsou provázeny pom rn  souvislým 
pásmem les , které ji tém  kruhov
obklopuje. Lesy vytvá ejí n kolik roz-
sáhlejších komplex  a adu osamoce-
ných lesních ástí.

Na rekreaci v m stských lesích a na 
rekrea ní vybavení se v Šumperku 
pamatovalo již v minulosti. Klub 
n meckých turist  vybudoval za átkem
dvacátého století rozsáhlou sí  stezek 
a doprovodných rekrea ních za ízení
a v této prosp šné innosti chce m sto
Šumperk pokra ovat i v sou asnosti.
Z tém  dvou tisíc hektar  m stských
les  tak byla vy len na ást, která bude 
plnit funkci p ím stského rekrea ního
lesa s jeho rozd lením  na funk ní
zóny.

V zón  A bude soust ed na technická 
vybavenost, odpovídající charakteru 
lesního parku. Technické prvky doplní 
prvky parkové zelen . Vým ra této 
zóny bude  kolem p tat iceti hektar .
Obklopuje p itom Šumperský kotel 
a zasahuje až nad Tulinku. P es Nové 
domky pokra uje nad Sk iván ím 
dvorem kolem biokoridoru a kon í              
na vyhlídkovém míst  U vodárny.        
Do této zóny je zakomponováno i vy-
budování dvou nových parkových 
ploch. Parková lokalita U pekárny je 
roz len na na plochy pro sportování 
d tí (bude zde umíst no i p írodní h iš-
t ) a na plochy pro procházky a ven ení
ps . Parkovou ást U sanatoria tvo í
v sou asné dob  neudržovaný sad, který 
by m l být v budoucnu p echodem mezi 
krajinnou zelení a um le vytvo eným
parkem (park u sanatoria).

Zónu B bude tvo it prostor o vým e
dvaceti t í hektar , jež p ímo navazují 

na zónu A, a povede kolem Nových 
domk  až na Sk iván í dv r a jeho sou-
ástí budou plochy podél turistických 

tras, nau ných stezek a také drobné 
funk ní plochy (odpo inkové lou ky
a vyhlídková místa).

Vým ra zóny C se pohybuje kolem 
devatenácti hektar , navazuje na zóny 
A a B a obklopuje v podstat  prostor 
Sk iván ího dvora. V této zón  se p ed-
pokládá nejnižší návšt vnost a tomu 
odpovídá i d evinná skladba porostu.

Jako každý p ím stský rekrea ní 
les bude i šumperský charakterizovat 
druhová rozmanitost a jednotlivé 
porostní prvky a funk ní plochy. 
Znamená to tedy, že zde jsou zastoupeny 
zapojené lesní porosty p evážn
smíšené s druhov  odlišnými skupinami 
strom  i v kov  diferencované. Dále 
zde najdeme ídké (pr hledové) porosty 
s nižším zakmen ním, okraje lesních 
porost  a p echodové plochy do okolní 
krajiny dopln né parkovými d evinami,
jež svým tvarem, zbarvením i velikostí 
list , kv t  a plod  zvyšují estetiku 
lesního prost edí, a kone n  také 
solitéry, ke ové skupiny a stromo adí.

Pr hledy z vyhlídkových míst, které 
budou tvo it  upravené a speciáln
formované ásti lesních porost ,  budou 
umož ovat výhledy na dominanty 
okolí, p ípadn  na esteticky p sobící
krajinu. Konkrétn  p jde  o vyhlídku 
U vodárny, vyhlídku Holubí vrch a vy-
hlídku z arod jnických luk. P íjemné
prost edí pro oddech a individuální 
sportovní aktivity  dotvo í spolu s vhod-
n  zvolenými porostními prvky a funk -
ními plochami i rekrea ní prvky.

Mezi základní rekrea ní prvky p itom
pat í vhodn  zvolená sí  cest z hlavních 
a vedlejších chodník , logicky pro-

Hned na t ech místech by se m la v p ím stském lese nacházet krytá posezení, jež 
budou mít podobu altánu.  P jde p itom o jednoduché stavby z p írodních materiál
(d evo a kámen), jež poslouží p edevším ochran  rekreant  p ed nep íznivými
pov trnostními vlivy. V budoucnu by m ly vyr st u Tulinky, na Holubím vrchu 
a v navrhovaném parku U pekárny.  Studii zpracoval: Taxonia CZ, s.r.o.

P íjemný výhled a možnost odpo inku bude v budoucnu v  p ím stském rekrea ním
lese nabízet hned n kolik lokalit. Jeden z nejkrásn jších výhled  na m sto si budou
moci návšt vníci vychutnat od Koliby p es tzv. Šumperský kotel. Další významná
vyhlídková místa se budou nacházet U vodárny, na Holubím vrchu a sm rem z tzv.

arod jnických luk.                                       Studii zpracoval: Taxonia CZ, s.r.o.

pojujících porostní a rekrea ní prvky. 
Otev ená odpo ívadla budou zhoto-
vena p evážn  z p írodních materiál .
P íst ešky (krytá odpo ívadla) budou 
jednoduché stavby z p írodních mate-
riál  (d evo a kámen), jež poslouží      
p edevším k ochran  rekreant  p ed
nep íznivými pov trnostními vlivy. 
V této souvislosti byla vytipována 
t i místa vhodná pro z ízení krytého 
posezení. Jedná se o prostor U Tulinky, 
vyhlídku Holubí vrch a rozvojovou plo-
chu s navrhovaným parkem U pekárny.

Prostory pro sportovní aktivity ob an
(b žecké lyžování, sá kování, cyklisti-
ka) pak jsou umíst ny v ástech lesních 
porost  tak, aby nedocházelo k jejich 
poškozování.

Zcela zásadní prom nou projde rekre-
a ní oblast Šumperský kotel. V této 
souvislosti byl odsouhlasen plán BMX 
Team Šumperk na vybudování trénin-
kové a závodní bikrosové a fourcrosové 
dráhy v tomto prostoru.  

Pro zvýšení estetického ú inku pro-
st edí budou obnoveny i dv  studánky 

nacházející se na trase vedoucí údolím
ve sm ru od Reissovy ulice k Tulince.

Všechny rekrea ní zóny budou vyba-
veny informa ním za ízením a koši
na odpadky.

V ešeném prostoru jsou i zajímavé
plochy pro umíst ní n kterých podnika-
telských aktivit. V p ípad  zájmu o bližší 
seznámení s projektem lze kontaktovat
zástupce spole nosti Podniky m sta
Šumperka a.s., Slovanská, 21 Šumperk
(Ing. Lud k Šperlich, Ing. Jana
Zlámalová, tel. . 583 212 262-3).

Šumperský p ím stský les  bude
mít v kone né fázi všechny znaky
rekrea ního lesa, jako jsou volba d e-
vin, struktura porostu, zvýšení mýtního
v ku porost , estetická úprava porost
a z toho vyplývající omezení n kterých
hospodá ských inností – t žké mecha-
nizace, aplikace pesticid , hnojení
a podobn . Naším cílem tak bude, aby
ob an m sta odcházel dom  s pocitem,
že „jeho“ les je v dobrých rukou.

Podniky m sta Šumperka, a.s.



Návrh parkové lokality U pekárny eší celkovou úpravu plochy využívanou 
k rekrea ním ú el m obyvatel sousední hust  zastav né obytné zóny. Plocha je 
p itom roz len na na severní ást sloužící sportování d tí (bude zde umíst no
i p írodní h išt  s herními prvky, p ípadn  i sá kovací dráhy) a na jižní ást
ur enou pro procházky a ven ení ps . Chodníky by na n kolika místech parku 
m ly olemovat lavi ky, na nejvyšším míst  parku by pak m l vyr st altán.     
                                                                    Studii zpracoval: Taxonia CZ, s.r.o.

Zcela zásadní prom nou projde rekrea ní oblast Šumperského kotle. Na návrh místního bikrosového klubu BMX Team Šumperk byl odsouhlasen plán na vybudování 
tréninkové a závodní bikrosové a fourcrosové dráhy v tomto prostoru. Studii zpracoval: Taxonia CZ, s.r.o.



Na trase vedoucí údolím od Reissovy ulice sm rem 
k Tulince by na levé stran  hned za pot kem m la
vzniknout nová studánka.   
                         Studii zpracoval: Taxonia CZ, s.r.o.




