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Tisková zpráva 
Tělocvična v Liberci - Ruprechticích je hotová  

a finišuje i Centrum aktivního odpočinku v ZOO 

Čerstvě zrekonstruovanou školní tělocvičnu na náměstí Míru v Ruprechticích a Centrum aktivního 

odpočinku - Lidové sady, kde vzniká mj. nový vstup do liberecké zoologické zahrady, si ve čtvrtek 7. 

srpna osobně zkontroloval náměstek primátorky Jiří Rutkovský. Obě stavby, které budou již v srpnu 

a září předány do užívání, vznikají v rámci Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM) Liberec. 

„V současné době se blíží závěr dotačního období, v rámci kterého jsou v Liberci čerpány dotace 

z Evropské unie. Nástrojem pro čerpání dotací jsou především IPRM – zóna Lidové sady a IPRM – 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci, v rámci kterých jsou dokončovány dříve připravené stavby. Neboť 

mám ve zvyku osobně kontrolovat předávanou práci, navštěvuji postupně všechny stavby, které jsou 

realizované z rozpočtu města Liberce, abych se přesvědčil o kvalitě prací a dodržování harmonogramu 

staveb,“ uvedl Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro rozvoj města a dotace.  

Školní tělocvična v Liberci – Ruprechticích (náměstí Míru) 

Oprava tělocvičny v Liberci - Ruprechticích, realizovaná pod projektovým názvem „ZŠ Sokolovská – 

rekonstrukce“, probíhala od letošního března v rámci IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Stavbu 

na základě vyhodnocení veřejné zakázky prováděla firma B & F spol. s r.o. za cenu 12,4 mil. Kč vč. DPH, 

přičemž 85% z celkových způsobilých výdajů pokryje dotace.  

„Slavnostní otevření zrekonstruované tělocvičny jsme s paní primátorkou, která se velmi zasloužila o 

zařazení tohoto projektu mezi projekty IPRM, naplánovali na středu 13. srpna od 13 hodin. V rámci 

slavnostního otevření připravilo město Liberec ve spolupráci se Základní školou náměstí Míru program 

pro veřejnost - Dětské odpoledne, které potrvá až do 17 hodin. Doporučuji aktivním dětem i dospělým, 

aby si již ve středu 13. srpna vzali s sebou sportovní boty se světlou podrážkou a mohli si vyzkoušet 

novou tělocvičnu tzv. na vlastní kůži. Vstup při otevření bude samozřejmě pro děti i jejich doprovod 

zdarma,“ zve širokou veřejnost náměstek primátorky pro rozvoj města a sport Jiří Rutkovský.  

Pro děti i dospělé budou připraveny různé nenáročné sportovní aktivity o zajímavé ceny, soutěž ve 

skákání přes švihadlo a samozřejmě občerstvení. Všichni pak budou mít možnost nahlédnout do 

nového zázemí tělocvičny, jehož součástí je i posilovna a sauna. 

Podle primátorky Martiny Rosenbergové byla rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru velmi potřebná. 

„Projekt jsem od počátku podporovala, protože právě rekonstrukce škol považuji za nejdůležitější ze 

souborů projektů IPRM, a tato budova, včetně zázemí, byla v opravdu tristním a nedůstojném stavu. 

Město navíc v tomto případě investovalo do vlastního majetku,“ komentovala primátorka a 

připomněla, že mezi evropskými dotacemi podpořené stavby zařadilo tělocvičnu na náměstí Míru až 

současné vedení města. 



Centrum aktivního odpočinku (CAO) Lidové sady 

Centrum aktivního odpočinku „vyrostlo“ na konečné tramvaje hned vedle Kulturního a společenského 

centra Lidové sady (dříve PKO) v rámci IPRM – zóna Lidové sady. CAO je součástí Zoologické zahrady a 

nově je v tomto místě umístěn vstup do ZOO. Stavba začala loni v srpnu a vyšla na cca 81,5 milionů Kč. 

I v tomto případě 85% celkových způsobilých výdajů pokryje dotace. Stavební práce provedla 

společnost UNISTAV a.s., jejíž nabídka byla vyhodnocena ve veřejné soutěži výběrovou komisí jako 

nejvhodnější.  

„Prohlédl jsem si dnes dokončovanou stavbu, abych měl jistotu, že oba nové objekty v Zoologické 

zahradě, které jsou realizovány s přispěním dotací z EU, budou v potřebné kvalitě a včas dle 

harmonogramu výstavby dokončeny a bude možné je v plánovaném termínu předat do užívání a také je 

slavnostně otevřít. Nové Centrum aktivního odpočinku zkvalitní nabídku služeb zoologické zahrady, což 

bude mít přínos nejen pro nás, obyvatele Liberce, ale samozřejmě také pro návštěvníky města 

z hlediska turistického ruchu,“ konstatoval Jiří Rutkovský. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady 

se otevře veřejnosti v druhé polovině září tohoto roku. 

Více o projektech na: www.liberec.cz/IPRM 
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