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PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ K LESOPARKU A PLÁŽI U JIZERY 

 

Plánovací setkání k budoucím úpravám lesoparku a pláže u Jizery se konalo 22. 3. 2016 od 17 hodin v 

KLUBu a sešlo se na něm takřka 50 účastníků. 

Setkání zahájil svým úvodním vstupem Václav Holas z Muzea města Mnichovo Hradiště, který na 

základě archivních dokumentů a historických fotografií připomněl historii těchto míst. 

Na historický úvod navázalo vlastní plánovací setkání. Diskuze, která probíhala ve společném fóru a 

kterou moderovala Kateřina Bláhová z Nadace Via, byla strukturována do třech oblastí. Nejdříve se 

účastníci věnovali hledání silných stránek a pozitiv současného stavu (tedy toho, „co se mi líbí“), 

následovalo zjišťování negativ současného stavu (tedy toho, „co se mi nelíbí, co je potřeba změnit“). 

Diskuzi uzavřelo pojmenovávání aktivit, které by chtěli účastníci v lesoparku a u Jizery provozovat (a 

současný stav to leckdy neumožňuje). Debata nad těmito okruhy probíhala souběžně jak pro území 

lesoparku, tak pro oblast pláže u Jizery.  

Body, které byly v diskuzi zmíněny, přinášíme níže. Obecně se dá říct, že obě území jsou vnímána jako 

místa pro relaxaci a odpočinek, jako „oázy klidu“. Účastníci oceňovali především jejich přírodní 

charakter, možnost procházek, sportování, ale také venčení psů. 

Problémy, které jsou zmiňovány v souvislosti s lesoparkem, se týkají především stavu a průchodnosti 

cest, nedostatečného mobiliáře, čistoty, stavu „jeskyně“, potřeby provzdušnění porostu. V případě 

pláže byly mezi negativy zmiňovány špatné vstupy do vody (mj. nevyhovující přístup pro děti), 

nevyhovující či chybějící mobiliář, prašnost příjezdové cesty. 

Další část setkání se věnovala již pouze území pláže. Účastníci se rozdělili do pěti skupin, v rámci 

kterých se shodli na minimálně pěti aktivitách, pro které by na pláži chtěli vytvořit podmínky, a ty pak 

přenášeli (zakreslovali) do mapy. Výsledkem práce je pět návrhů, které se zabývají možným 

uspořádáním ploch a mobiliáře na budoucí pláži. Návrhy vycházely většinou ze stávajícího využívání 

této plochy a řešily rozčlenění pláže do zón pro různé uživatele (návštěvníky se psy, děti), umístění 

jednoduchého mobiliáře, zázemí pro uživatel, ploch pro sportování.  

Podklady, které vzešly ze setkání, budou využity pro přípravu projektu na obnovu mobiliáře a úpravu 

ploch pláže a pro přípravu projektu na revitalizaci lesoparku. 
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PLÁŽ U JIZERY 

Co se mi líbí 

- místo na setkávání známých 

- přírodní koupání 

- možnost procházky 

- venčení psů 

- oáza klidu 

- piknik na pláži 

- turistické místo pro vodáky 

- stanování 

- vzpomínky 

- pohled na vodu 

- stromy 

- relaxace v přírodě 

- propojení volno 

 

Co chci změnit, co je problém 

- přístup do vody u kamínek 

- celková úprava břehu 

- přístup pro děti 

- obecně přístup do vody (všechny tři) 

- vyčistit dno 

- chybí přístup pro pejskaře 

- chybí odpadkové koše 

- povrch příjezdové cesty (prašná) 

- spodní přístup – vysekat křoví (upravit), je tam šlem, nachytaný nepořádek na křoví 

- chybějící zázemí (prvky pro děti, převlékárna) 

- chybí zázemí pro kemping 

 

Aktivity, které u Jizery chci dělat  

- ležet (dřevěné ležení, ostrůvky) 

- sedět pohodlně 

- grilovat (lavičky, gril, přístřešek) 

- opékat na vymezeném místě 

- převlékat se při koupání 

- chodit důstojně na záchod 

- osprchovat se po koupání 

- jezdit na lodičkách 

- saunovat v mobilní sauně a skákat do vody 

- koupání pro psy (přístup) a sezení se psy 

- koupat se (čisté dno, přístup do vody, zázemí) 

- bezpečné ráchání dětí (brouzdaliště) 

- sportovat (míčové hry) 
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- sportovat (ping-pong) 

- koupání psů na druhé straně 

- jíst a pít (koupit občerstvení) 

- kempovat (el. přípojka) 

- přístup pro vodáky 

- zapůjčit si zařízení (vybavení – např. sportovní) 

- zakoupit pivo 

- cítit se tam jako na plovárně (všechno přírodní) 

- cítit se bezpečně 

- zhoupnout se (lanovka, houpačka) 

 

 

LESOPARK 

Co se mi líbí 

- možnost procházky 

- venčení psů 

- sáňkování 

- místo na běhání 

- přírodní škola 

- nejbližší příroda 

- oáza klidu 

- vzpomínky 

- stromy 

- vyhlídka na okolí 

- relaxace v přírodě 

- pozůstatky židovského hřbitova 

- skály a jeskyně 

 

Co chci změnit, co je problém 

- špatná cesta mezi schody 

- špatné pěšiny 

- neuklízení po psech 

- čistota 

- lavičky – špatný stav 

- chybějící odpadkové koše 

- provzdušnění (je toho moc) 

- přístup na hráz ze sáňkařské dráhy 

- zabezpečit skálu 

- vyčistit jeskyni (vyčistit, přístup) 

- zamřížovat/uzavřít jeskyni 

- zabezpečit jeskyni a otevřít 

- udělat z jeskyně turistickou zajímavost 

- upravit přístupovou cestu k jeskyni (schody) 
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- vyčistit koryto Nedbalky 

- zamezit pohybu motorek/čtyřkolek 

- zprůchodnit cestu ke Kofole 

- ničení cest při těžbě dřeva 

 

Aktivity, které v lesoparku chci dělat  

- cítit se bezpečně (policie, úklid) 

- házet odpadky do košů 

- běhat po zpevněných cestách 

- svačit/piknikovat (stůl, koš, lavice) 

- něco se dozvědět o historii, fauně, flóře (vzdělávat se) 

- orientovat se (mapky) 

- hrát si (přírodní hřiště) 

- sportovat (lanové centrum) 

- procházet se (zpevněné svahy výsadby, upravené cesty, bezpečnost) 

- chodit (vzdušnější, prosvětlenější, veselejší) 

 


