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Bělský les

• Lesnatá plocha  smíšeného lesa o rozloze 126 ha

• Na katastru Staré Bělé a Výškovic

• Do roku 1931 v soukromých rukou, pak jej koupila Moravská 
Ostrava

• Později byla severní část lesa přeměněna na lesopark a došlo k 
vybudování dětských hřišť, tras a sportovišť

• Nyní je Bělský les hojně navštěvovanou přírodní částí 
pro obyvatele blízkých sídlišť



Kde jej najdete ?

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://maps.google.com/maps?q=b%C4%9Blsk%C3%BD+les&hl=cs&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=56.06887,135.263672&vpsrc=0&t=h&z=15>

Otevřete si mapu v prohlížeči ZDE!



Zajímavosti v lesoparku

• Starobělská lurda – památné místo v jižní části u 
studánky, jde o kapličku zhotovenou 

z vysokopecní strusky

• Lesní škola – po opravě bývalých kasáren 

se budova stala sídlem Ostravských městských lesů, 
ty zde zřídily lesní školu. Jejím cílem je přiblížit 
ekosystém lesa lidem z města.

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blsk%C3%BD_Les >



Aktivity v lesoparku

• Pěší i cyklistické trasy

• Dětská hřiště v příjemném dřevěném stylu

• Klidná i rušnější místa pro procházku či běh

• Kvalitní cesty pro bruslaře

• Minigolf

• Odpočinková místa

• Vodní plocha pro rybaření



Budoucnost?

• O lesopark se stará město Ostrava společně 
s Ostravskými městskými lesy. Snaha nalákat lidi 

ze sídliště do přírody je patrná, v parku stále přibývá 
míst pro volnočasové aktivity či odpočinkových 
laviček

• Současně chce město vyřešit bezpečnější přístup pro 
občany z části Dubina přes ulici Plzeňskou pomocí 
nadchodu




