Už v létě příštího roku se bude botanická zahrada
chlubit středoevropským unikátem – pavilonem
leknínů

Zcela ojedinělý skleníkový pavilon ve střední Evropě, specializovaný na pěstování tří druhů
největších leknínových rostlin světa, vyroste do léta příštího roku v Botanické zahradě
Liberec. Stavba nového bezbariérového skleníku byla odstartována slavnostním poklepáním
na základní kámen ve středu 13. listopadu 2013. Projekt, nazvaný Pavilon leknínů Botanické
zahrady v Liberci, bude dokončen v červenci roku 2014.
Unikátní skleníkový pavilon je další investicí, kterou statutární město Liberec podporuje
rozvoj volnočasových aktivit, v tomto případě se zaměřením na posilování vztahu člověka
k přírodě. Návštěvníci se zde seznámí s mimořádnými rostlinnými druhy, které budou moci
pozorovat v různých vývojových stádiích. Nový skleníkový pavilon poskytne rovněž možnost
celoživotního vzdělávání v oblasti botaniky. Vedle toho nabídne návštěvníkům také třeba jen
příjemnou relaxaci v jedinečném exotickém přírodním prostředí, takovém, jež by v přirozené
podobě už jen těžko dnes hledali.
„I když to jeden čas vypadalo, že nový pavilon leknínů realizován vůbec nebude, jsem ráda, že
se nám projekt nakonec podařilo prosadit. Vyhlášená Viktorie královská je raritou naší
botanické zahrady, je její chloubou. Zaslouží si vlastní expozici a vhodné zázemí. Věřím, že
nový pavilon leknínů zvýší přitažlivost botanické zahrady i atraktivitu města Liberce jak pro
naše občany, tak současně i pro návštěvníky města,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.
Projekt Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci je součástí Integrovaného plánu rozvoje
města Liberec – zóna Lidové sady a je spolufinancován z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na
11,969.041,- Kč, včetně DPH, přičemž dotace dosáhne 85% z celkových způsobilých výdajů.
Stavbu bude provádět dle projektu zpracovaného firmou UNION ARCH s. r.o. vítěz veřejné
zakázky, společnost Regionální stavební s.r.o., cena samotné stavby činí 10,457.560,- Kč,
včetně DPH. Technický dozor investora bude zajišťovat Ing. Hana Myslivcová. Partnerem
projektu je Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace města.
„Na nový pavilon leknínů, o kterém jsem snil řadu let, se moc těším. Najdou zde bezpečné
zázemí všechny dosud po zahradě rozptýlené lekníny, včetně ohroženého druhu – viktorie
královské,“ podotkl ředitel botanické zahrady Miloslav Studnička.
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Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a bude spolufinancován
z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

