
 

 

Zápis ze setkání Tematické pracovní skupiny Cestovní ruch 

ze dne 28. 6. 2022 

 

Účastníci: Barbara Steinzová, Jiří Křížek, Věra Dobrovská,Alena Cincibusová, David Pastva, Iveta 

Habadová, Hana Herkommerová, Jakub Hlaváč, Stanislav Jäger, Jitka Skalická, Lukáš Pohanka, 

Markéta Khauerová, Pavel Hlubuček, Petr Ponikelský, Radúz Drozen, Dana Vorlová, Visit Jizerky 

Hosté: Monika Kumstová, Pavlína Tvrdíková 

 

1. Úvodní slovo manažerky ITI 
 

B. Steinzová představila účel setkání a vyzvala předkladatele ke stručnému představení projektových 

záměrů.  

- V oblasti všech aktivit cestovního ruchu, muzeí a kulturních památek je velký převis projektů, 

proto nemohou být všechny projekty podpořeny z mechanismu ITI. 

- V polovině července budou schválena specifická pravidla IROP monitorovacím výborem a 

harmonogram výzev.  

- Výzvy z oblasti cestovní ruch budou vyhlášeny asi v poslední vlně, stejně jako kulturní památky, 

tj. na přelomu roku 2022/2023. Jakmile je vyhlášena individuální výzva, tak výzva ITI následuje 

o 1–2 měsíce později. 

- B. Steinzová zašle v červenci další informace a komentáře. Po vydání specifických pravidlech je 

nutné přepočítat náklady – způsobilé výdaje a aktualizovat projekty. Aby mohl následně řídicí 

výbor schválit seznam projektů. 

 

2. Představení předložených projektových záměrů 
 
Jednotliví žadatelé představili projektové záměry a jejich stav. 

a) Kulturní památky 

Žadatel: Statutární město Jablonec nad Nisou – I. Habadová 

I. Habadová představila projektový záměr: 

• Kantorova vila v Jablonci nad Nisou: kulturní památka u vodní nádrže Šenov (Jablonecká 

přehrada). Součástí projektu je i návštěvnické centrum. Je hotová studie, realizace proběhne v 

letech 2025–2027. 

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou – J. Skalická 

J. Skalická představila projektový záměr: 



 
• Revitalizace Sokolovny v Jablonci nad Nisou: jedná se o aktualizovaný a zrevidovaný projekt 

(původně z roku 2020), součástí je obnova fasády. 

Žadatel: Hodkovice n. Mohelkou – M. Khauerová 

M. Khauerová představila dva projektové záměry: 

• Radnice - nám. T. G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou: rekonstrukce radnice (kulturní 

památka). Cílem je bezbariérovost, rekonstrukce střechy, celková revitalizace a zpřístupnění 

věže. Budova bude složit dál jako městský úřad a zároveň zde vznikne centrum pro návštěvníky 

Hodkovic n. M.  

• Rekonstrukce střechy na památkovém objektu č.p. 217 

Žadatel: statutární město Liberec – D. Vorlová 

D. Vorlová představila projekty SML v oblasti památek a cestovního ruchu: 

• Regenerace a obnova Zahrady vzpomínek: záměr bude konzultován s CRR, zda lze podat celé 

nebo jen části. 

• Kino Varšava: platné stavební povolení, PD (proběhne aktualizace). Řeší se ještě zapsání do 

seznamu národních kulturních památek. 

• LVT – infocentrum: Předmětem projektu je revitalizace bývalého vstupního pavilonu areálu 

Libereckých výstavních trhů pro budoucí využití v podobě informačního turistického centra a 

doplňkové infrastruktury cestovního ruchu. 

Žadatel: městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou – L. Pohanka 

L. Pohanka představil dva projektové záměry: 

• Most Leopolda Bauera přes Lužickou Nisu: kulturní památka. 

• Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích nad Nisou 

Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Liberec – Rochlice – J. Hlaváč 

J. Hlaváč představil projekt: 

- Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele, Liberec – Rochlice: kostel vyžaduje celkovou 

rekonstrukci. Součástí je moderní využití kostela na kulturní účely. Je hotová dokumentace ke 

stavebnímu povolení. 

B. Steinzová: Je potřeba se informovat na CRR, co vše je způsobilé. Objekt by měl být přístupný 

veřejnosti. 

b) Cestovní ruch 

Žadatel: Statutární město Jablonec nad Nisou – I. Habadová 

I. Habadová představila projektový záměr: 

• Revitalizace okolí vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou: projekt zaměřený na vybudování 

infrastruktury (občerstvení, sociální zázemí), součástí jsou i úpravy okolí. Žádost by byla 

podána mezi prvními, spolu se studií proveditelnosti. 

B. Steinzová: Z poloviny se projektový záměry hodí spíše do OPŽP. I. Habadová: Záměr chceme zaměřit 

spíše na infrastrukturu cestovního ruchu. Můžeme zkonzultovat s CRR. 



 
Žadatel: Kultura Jablonec, p.o. – Věra Dobrovská 

V. Dobrovská představila projektový záměr: 

• Navigační turistický systém v Jablonci nad Nisou – představení zajímavých cílů, rozcestníky. 

B. Steinzová: Je potřeba se podívat do specifických cílů, zda projekt vše splňuje. 

Žadatel: Liberecký kraj, ARR – Agentura regionálního rozvoje, sekce Křišťálové údolí – D. Pastva 

D. Pastva představil projektový záměr: 

- Navigační systém Křišťálového údolí  
 

c) Muzea 

Žadatel: Liberecký kraj – S. Jäger, P. Hlubuček, J. Křížek 

S. Jäger, P. Hlubuček a J. Křížek informovali o pěti projektových záměrech: 

• Vytvoření metodického centra pro digitalizaci sbírkových předmětů 

• Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec 

• Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu Oblastní galerie 

Liberec 

• Restaurování sbírkových předmětů: Liberecký kraj chce vytvoření nového depozitáře v Českém 

dubu. Je potřeba, aby předměty zvládly transport. 

• Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea: součástí je 

i digitalizace knihovního fondu. 

B. Steinzová: Všechny projekty by mohly být způsobilé. 

Žadatel: město Český dub – P. Ponikelský 

P. Ponikelský představil projektový záměr:  

• Podještědské muzeum Český Dub - rekonstrukce komendy: jedná se o nadzemní část. Součástí 

je rozšíření expozice podještědského muzea. Aktuálně je zpracovaná PD, zpracovává se 

prováděcí dokumentace a rozpočet – bude hotové do poloviny srpna. 

 

3. Závěr jednání 

B. Steinzová uvedla, že by se některé projekty hodily i do přeshraniční spolupráce, kde je alokováno 

více financí. Menší projekty by bylo možné zařadit do MAS. Je potřeba zkusit nalézt další zdroje. Do ITI 

se hledá optimální seznam projektů, který zajistí čerpání a projekty se širším integrovaným dopadem. 

Není proto možné vyhovět každému.  

Během července se B. Steinzová žadatelům individuálně ozve s připomínkami k projektovým záměrům. 

Dále zašle také kritéria a specifické podmínky. Na konci srpna bude projekty schvalovat řídicí výbor. 

V září půjde strategie ITI ke schválení do zastupitelstva města. 

 

Zapsala: Mgr. Monika Kumstová Schválila: Mgr. Barbara Steinzová 


