
Projektové záměry 
podané Statutárním městem Liberec

do II. výzvy v rámci IPRM Liberec –
– Atraktivní a kvalitní život v Liberci



Zařazení projektů

� ROP NUTS II Severovýchod

� Prioritní osa 2

� Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních 
center

� 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a 
volný čas



Přehled záměrů



1. Rekonstrukce sokolovny ve 
Vratislavicích n/N.

� Místo realizace: ul. U Tělocvičny, Vratislavice
n. N. 

� Předpokládané náklady: 41 541 486,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 04/2012 – 10/2013



1. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích n/N. 

Hlavní aktivity

� Cíl projektu :  rozšíření možností využití sokolovny a 
celého areálu

� Hl. aktivity : 
� přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení

areálu současným standardům
� přístavba polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten 

pro sál a venkovní sporty
� vybudování vstupního třípodlažního objektu, který propojí

sál sokolovny a sociálního zázemí, součástí je zázemí pro 
návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy

� venkovní úpravy a zřízení parkovacích míst



1. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích n/N.

Vizualizace



1. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích n/N.

Upřesnění lokality



2. Lesopark v ul. Seniorů

� Místo realizace: ul. Seniorů, Vratislavice nad 
Nisou

� Předpokládané náklady: 21 185 400,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 03/2013 – 11/2013



2. Lesopark v ul. Seniorů

Hl. aktivity
� Cíl projektu : celková revitalizace lesoparku

� Hl. aktivity :
� terénní úpravy, výstavba cest s veřejným 

osvětlením, lávky, herních prvků, ptačí
pozorovatelny a drobné architektury

� kácení dřevin, pěstební opatření stávajících 
dřevin, nové výsadby

� projekt je z části financován z OPŽP



2. Lesopark v ul. Seniorů

Upřesnění lokality



3. Multikulturní centrum Varšava 

� Místo realizace: Frýdlantská ul., Liberec-
Staré město

� Předpokládané náklady: 78 754 365,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 01/2013 – 12/2013



3. Multikulturní centrum Varšava

Hl. aktivity

� Cíl projektu : rekonstrukce objektu kina Varšava na 
multifunkční městský sál s možností pořádání
kulturních akcí (divadlo, koncerty, přednášky, 
sympozia)

� Hl. aktivity :
� dvoupatrová kavárna či klub propojující sál 

s ulicíbezbariérové řešení celého objektu 
� součástí je revitalizace blízké parkové plochy
� důraz kladen na obnovení původního vnějšího vzhledu a 

navrácení chybějících dobových prvků



3. Multikulturní centrum Varšava

Vizualizace



4. Rekonstrukce sokolovny ve 
Vratislavicích nad Nisou 

� Místo realizace: ul. Česká, Liberec XXV -
Vesec

� Předpokládané náklady: 26 367 960,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 03/2013 – 11/2013



4. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou

Hl. aktivity

� Cíl projektu : celková rekonstrukce budovy 
sokolovny

� Hl. aktivity :
� zateplení objektu, rekonstrukce vytápění, demolice a nová

výstavba WC pro restauraci, zastřešení terasy
� kompletní výměna podlahy v tělocvičně, výměna střešní

krytiny a nové oplocení
� v zahradě prořez a kácení stávajících dřevin a výsadba 

nových, instalace hracích prvků pro děti 



4. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou

Fotodokumentace



5. Rekonstrukce skate-parku u školy 
Barvířská

� Místo realizace: ul. Barvířská, Liberec

� Předpokládané náklady: 8 000 000,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 06/2012 - 09/2012 



5. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská

Hl. aktivity

� Cíl projektu : zvýšení efektivnosti využití
sportovního a kulturního potenciálu regionu

� Hl. aktivity :
� výstavba skate-parku přístupného veřejnosti 
� určený pro provozování skateboardingu, bmx a mtb

freestyle a koloběžky



5. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská

Současný stav



6. Sportovní centrum pro mládež v areálu 
ZŠ Vrchlického a Sokolovská

� Místo realizace: Borový Vrch, Liberec 13 –
Pavlovice 

� Předpokládané náklady: 13 644 000,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace:07/2012 – 01/2013



6. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického 

a Sokolovská

Hl. aktivity
� Cíl projektu: vybudovat sportovní centrum mládeže 

a prostory pro cvičení veřejnosti. 

� Aktivity projektu:
� výstavba dvou ploch pro závodní aerobik, gymnastický a 

aerobní sál
� wellness centrum pro rehabilitaci, rozšíření posilovny
� vybudování recepce a prostor pro rodiče čekající na děti, a 

společné zázemí
� částečného zateplení a výměny nevyhovujících oken 

objektu. 



7. Modernizace trampolínové haly 

� Místo realizace: hlavní budova nádraží, 
Nákladní ul., Liberec III – Jeřáb 

� Předpokládané náklady: 13 032 949,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 8/2012 – 3/2013 



7. Modernizace trampolínové haly

Hl. aktivity

� Cíl projektu : modernizace sportovní haly 
v areálu nádraží

� Hl. aktivity :
� oprava a rozšíření šatny a sociálního zařízení
� vybudování nového vstupního prostoru 
� modernizace a rozšíření sportovních ploch 

i sportovního vybavení



7. Modernizace trampolínové haly

Současný stav



7. Modernizace trampolínové haly

Vizualizace



8. Síť stezek pro volný čas obyvatel města 
v lokalitě Císařský kámen 

� Místo realizace: Liberec - Vratislavice Nad 
Nisou, Vesec

� Předpokládané náklady: 22 080 000,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 07/2012 - 04/2013 



8. Síť stezek pro volný čas obyvatel města v lokalitě
Císařský kámen

Hl. aktivity

� Cíl projektu : výstavba a modernizace 
infrastruktury pro aktivní trávení volného času

� Hl. aktivity :
� vytvoření sítě stezek pro jízdu na horském kole a 

jejich propojení s areálem Vesec
� zřízení informačního systému se zákresem cest a 

stezek 



8. Síť stezek pro volný čas obyvatel města v lokalitě Císařský 
kámen

Vizualizace



9. ZŠ Sokolovská - rekonstrukce

� Místo realizace: Nám. Míru, Liberec –
Ruprechtice

� Předpokládané náklady: 34 000 000,- Kč

� Doba realizace: 09/2012 – 06/2013



9. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce

Hl. aktivity

� Cíl projektu : zvýšení nabídky volnočasových
aktivit pro občany Liberce a jeho návštěvníky 
s dopadem na zkvalitnění výuky

� Hl. aktivity :
� rekonstrukce objektu tělocvičny s vytvořením 

tělocvičny a knihovny
� rekonstrukce a doplnění venkovního sportovního 

hřiště na nám. Míru



9. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce

Současný stav



10. Volnočasové plochy Liberec I

� Místo realizace:ZŠ U Soudu, ZŠ Vrchlického, 
ZŠ Křižanská , ZŠ Na Výběžku

� Předpokládané náklady: 31 148 000,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 03/2013 – 06/2014



10. Volnočasové plochy Liberec I

Hl. aktivity

� Cíl projektu : modernizace zanedbaných 
ploch určených pro aktivní trávení volného 
času u čtyř ZŠ v Liberci 

� Hl. aktivity : 
� realizace stavebních úprav v rozsahu 

modernizace a rekonstrukce celkem 4 
jmenovaných ploch

� výstupem projektu budou upravená polyfunkční
hřiště a školní zahrady s herními prvky.



10. Volnočasové plochy Liberec I

Současný stav



11. Multifunkční koridor pro rekreační
sporty – lokalita u letiště

� Místo realizace: areál letiště, Ostašov u 
Liberce, Františkov u Liberece, Růžodol I. 

� Předpokládané náklady: 39 180 000,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 01/2012 – 10/2013



11. Multifunkční koridor pro rekreační sporty – lokalita u 
letiště

Hl. aktivity
� Cíl projektu : vytvořit cyklistické, bruslařské

(inline) a chodecké spojení
mezi průmyslovou a nákupní zónou sever a 
severozápadní částí Liberce a Ostašovem

� Hl. aktivity :
� vybudování koridoru pro výše uvedené sporty s 

odpočinkovými místy, prostory pro organizované
sportovní akce a s oplocením a doplněním zeleně



11. Multifunkční koridor pro rekreační sporty – lokalita u letiště

Vizualizace



12. Volnočasové plochy Liberec II

� Místo realizace: VČP Slunečná;Františkov-hřiště;VČP 
Kropáčkova; VČP Americká; VČP Františkovaská; VČP Machnín, 
VČP Varšava; VČP Nové Pavlovice; VČP Lesopark nad Teplárnou; 
VČP Ostašov horní, střední a dolní část

� Předpokládané náklady: 79 256 942,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 03/2013 – 06/2014



12. Volnočasové plochy Liberec II

Hl. aktivity

� Cíl projektu : modernizace a rekonstrukce 
zastaralého a dožitého zázemí pro smysluplné
využití volného času dětí a mládeže, rodičů, seniorů, 

� Hl. aktivity 
� realizace stavebních úprav v rozsahu modernizace a 

rekonstrukce jmenovaných ploch
� výstupem projektu budou upravené plochy, 

individuálně vhodné jako hřiště, dětské prvky, 
mobiliář, relaxační zóny



12. Volnočasové plochy Liberec II

Slunečná



12. Volnočasové plochy Liberec II

Nové Pavlovice



12. Volnočasové plochy Liberec II

Ostašov (horní část)



12. Volnočasové plochy Liberec II

Ostašov (střední část)



12. Volnočasové plochy Liberec II

Ostašov (dolní část)



12. Volnočasové plochy Liberec II

Varšava



12. Volnočasové plochy Liberec II

ul. Americká



13. Regenerace plochy lesoparku v ul. 
Hlávkova

� Místo realizace: Lesopark v ul. Hlávkova, Liberec

� Předpokládané náklady: 18 338 721,- Kč

� Doba realizace: 09/2012 – 12/2013

� Projekt bude kombinovaně předložen se žádostí o 
podporu do dvou evropských dotačních programů, a 
to ROP NUTS II SV a OPŽP



13. Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova

Hl. aktivity

� Cíl projektu: vytvoření oddechového 
víceúčelového prostoru

� Hl. aktivity :
� parková úprava s prvky vybavenosti (víceúčelové

antukové hřiště, stolní tenis, dětské hřiště
s lanovou sítí, prvky venkovního fitness, kruhové
ohniště, lavičky, odpadkové koše)



13. Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova

Ortofoto



14. Regenerace dvou parkových ploch U 
Domoviny a Budyšínská

� Místo realizace: plochy U Domoviny – ul. Pod 
Sadem míru, park Budyšínská - Ruprechtická ul.

� Předpokládané náklady: 34 141 924,- Kč

� Doba realizace: 09/2012 – 12/2013

� Projekt bude kombinovaně předložen se žádostí o 
podporu do dvou evropských dotačních programů, a 
to ROP NUTS II SV a OPŽP 



14. Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská

Hl. aktivity

� Cíl projektu : využití potenciálu obou území a 
přeměna ploch na rekreační a relaxační prostor 
v pro širokou veřejnost, obyvatele všech 
věkových skupin

� Hl. aktivity :
� stavební úpravy - zpevněné plochy a komunikace, 

rekultivace a terénní úpravy
� instalace mobiliáře, herních prvků, přípojka vody pro 

závlahu a pítka



14. Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská

Současný stav



14. Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská

Herní prvky, mobiliář



14. Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská

Ortofoto



15. Rekonstrukce multifunkčního 
sportovního objektu TJ Lokomotiva 

Liberec 

� Místo realizace: Jablonecká ul., Liberec

� Předpokládané náklady: 42 000 000,- Kč

� Dotace z evropských fondů: 85% CZN

� Doba realizace: 07/2012 – 05/2013



15. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec

Hl. aktivity

� Cíl projektu : zhodnocení vlastního objektu a 
tvorba zázemí pro sportovce

� Hl. aktivity :
� stavební úpravy na objektu TJ Lokomotiva Liberec a 

venkovní stavební úpravy v areálu sokolovny TJ 
Lokomotiva - rekonstrukce fasády, obnova střešní
krytiny

� stavební úpravy - zábradlí balónu velké tělocvičny, 
instalace vzduchotechniky, úprava vnitřního vstupního 
schodiště



Děkuji za pozornost.

Ing. Michal Vereščák
vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
manažer IPRM

verescak.michal@magistrat.liberec.cz, 485 243 191


