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 Liberec 18. října 2017 

 

Tisková zpráva 
po 18. schůzi Rady města Liberec  

 

Přes 80 bodů měla na svém programu 18. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která se 

konala v úterý 17. října. 

 

Se snížením spotřeb energií v městských budovách pomůže monitoring  
Bod č. 25: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec telemetrická infrastruktura a monitoring spotřeb energií 

Město Liberec si chce lépe pohlídat spotřebu energií ve svých budovách a v budoucnu snížit náklady. 

Ve vybraných deseti městských objektech bude proto po dobu tří let podrobně sledovat spotřebu 

energií. Už dříve se ukázalo, že provoz některých budov je výrazně energeticky náročný a pro město 

finančně zatěžující. Jedná se hlavně o některé základní školy, ale také o Liebiegovu vilu, kde sídlí odbory 

magistrátu a dva bytové domy.  

„Energetický monitoring je nástroj energetického managementu, který nám umožní sledovat a aktivně 

snižovat spotřeby energetických vstupů a náklady s tím spojené. V praxi to funguje tak, že necháme do 

budov nainstalovat zařízení, která budou tři roky sbírat data z fakturačních a podružných měřidel vody, 

elektrické energie, plynu a tepla z teplárny. Zároveň budeme měřit vnitřní a venkovní teploty,“ vysvětlil 

náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

 

Liberec se vzdá krajské dotace, aby získal vyšší z IROP 

Bod č. 35: Projekt z DF LK „Cyklostezka Hrazená - Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 

20)“ – řešení dotace na zpracování projektové dokumentace 

S ohledem na zpoždění procesu projektové přípravy cyklostezky Hrazená – Barvířská a potenciální 

ohrožení termínu využití dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje rozhodli liberečtí radní o vrácení 

dotace ve výši 138 809 Kč.  Město navíc na projektovou přípravu cyklostezky může získat dotaci z IROP 

– IPRÚ, která je oproti krajské dotaci výrazně výhodnější. 

„V tomto případě je nejvýhodnější nežádat o prodloužení termínu realizace projektu a ohrožené dotace 

se vzdát. Městu tímto krokem nevznikne žádná finanční újma, protože využijeme možnosti dotace 

z IROP, která může dosáhnout výše 516 186 Kč, což je 90% celkových nákladů a bezmála čtyřnásobek 

výše dotace z dotačního fondu LK. Liberecký kraj bude moci vrácené prostředky využít na jiné vhodné 

projekty včetně případných dalších projektů města Liberec. Krajské podpory výstavby cyklostezek si 
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vážíme i nadále ji chceme využívat,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a 

dotace Jan Korytář. 

Cyklostezka Hrazená – Barvířská je jednou ze dvou součástí cyklotrasy Odra - Nisa. Termín realizace 

zpracování projektové dokumentace a vydání územního rozhodnutí k úseku Hrazená – Barvířská je ve 

smlouvě s firmou HaskoningDHV Czech Republic spol. s.ro. stanoven do 31. 12. 2017. Za předpokladu 

dodržení termínu by ještě do konce letošního roku mohla být zpracována dokumentace ke stavebnímu 

povolení a v lednu 2018 podána žádost o stavební povolení. Vydání stavebního povolení by v takovém 

případě připadalo na březen 2018. 

Firma HaskoningDHV Czech Republic spol. s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci i k druhému 

úseku cyklotrasy Odra - Nisa, kterým je úsek Košická – Poštovní. V případě tohoto úseku schválila Rada 

města v srpnu letošního roku dodatek ke smlouvě, kterým se konečný termín předání projektové 

dokumentace posunul na červen 2018. Termíny plnění smlouvy pro úsek Hrazená - Barvířská však 

zůstal v platnosti podle původní smlouvy. 

 

Přeshraniční projekt na obnovu Varšavy má naději 
Bod č. 36: Schválení dalšího postupu a financování rekonstrukce objektu kina Varšava 

Přeshraniční projekt „Kino na třetí“, jehož výstupem bude na české straně přestavba zchátralého kina 

Varšava a na německé straně rekonstrukce kamenných kin v Žitavě a Mittelherwigsdorfu, se oproti 

původnímu plánu opozdí a bude mít nižší rozpočet. Projekt je závislý především na získání evropské 

dotace a o jeho podpoře rozhodne příslušný výbor v květnu příštího roku.  

„Projektovou žádost o poskytnutí dotace jsme jako lead partner projektu podali na jaře loňského roku. 

Bohužel z dosud neobjasněného pádného důvodu nebyla řádně předložená žádost kvalitativně 

hodnocena a byla zařazena mezi náhradní projekty. Přesto věřím, že i tak budeme nakonec úspěšní a 

Liberečané se konečně dočkají nejen moderního kulturního zařízení v centru města,“ uvedl náměstek 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář a dodal: „Pokud by dotace nevyšla, 

budu na příští rok prosazovat do rozpočtu i zahájení opravy Varšavy z peněz města. Stav, ve kterém 

jediné městské kino je, je ostudný a opravy nelze dál odkládat.“  

Na projektu, jehož cílem je obnovit kamenné kino s filmovým klubem a vybudovat multikulturní 

centrum, spolupracuje město Liberec s  žitavským Krönenkinem a kinem Kulturfabrik Meda 

v Mittelherwigsdorfu. Celkové náklady na rekonstrukci těchto tří kin dosahují po úpravě finančního 

plánu 2,9 mil. eur, přičemž necelé 2 mil. eur připadne na projektové aktivity statutárního města 

Liberec, většina na samotnou opravu celého objektu, zejména hlavního sálu.  

Kino Varšava ve Frýdlantské ulici, postavené ve stylu art deco, přestalo promítat v roce 2008 a o jeho 

obnově se dlouho mluvilo jako o utopii, protože odhadované náklady na rekonstrukci šly do desítek 

milionů korun. V roce 2012 ale z iniciativy několika patriotů vzniklo občanské sdružení Zachraňme kino 

Varšava, které si prostory kina od města pronajalo a dalo si za cíl přebudovat je v multikulturní 

centrum. Výsledkem úvodní etapy revitalizace, kterou město podpořilo částkou 2,2 mil. Kč, bylo 

v únoru 2015 slavnostní otevření první obnovené části v podobě kavárny Kino Káva.  
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Město v rámci IPRÚ navýší kapacitu MŠ Beruška o 21 míst 

Bod č. 39: Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ 

Město pokračuje ve snaze navyšovat kapacity mateřinek a ve větší míře přijímat děti mladší 3 let. 

Potvrzuje to projekt IPRÚ, v rámci kterého chce město významně navýšit kapacitu MŠ Beruška. Radní 

již chválili podání žádosti na podporu projektu, jehož náklady se vyšplhají na 50,7 milionu Kč včetně 

DPH. Dotace z IROP by pokryla až 85% uznatelných nákladů projektu a dalších 5% uznatelných nákladů 

by bylo hrazeno ze státního rozpočtu. Podíl města by po započtení neuznatelných nákladů činil cca 5,7 

milionu Kč. 

V rámci kompletní rekonstrukce objektu se počítá s navýšením kapacity Berušky o 21 míst. Školka bude 

mít celkem 6 oddělení, z toho jedno pro 16 dětí ve věku od 2 do 3 let. Ve zbylých 5 odděleních bude 

navýšena kapacita ze stávajících 27 na 28 míst. V rámci neuznatelných nákladů ve výši 713 tisíc Kč 

město dočasně navýší kapacitu oddělení pro nejmladší děti ještě o dalších 9 míst. Toto řešení bude 

fungovat pouze do roku 2020, kdy nabyde účinnosti vyhláška o předškolním vzdělávání, která 

v oddělení pro dvou až tříleté děti udává maximální kapacitu 16 míst (s nimiž počítá projekt IPRÚ). 

S ohledem na vyšší kapacitu jednotlivých oddělení dojde v rámci rekonstrukce ke zvětšení ploch všech 

pobytových místností pro děti. Součástí projektu bude také vybudování komunikačních krčků mezi 

jednotlivými budovami, renovace kuchyně, zajištění bezbariérovosti a pořízení vnitřního vybavení MŠ. 

„Tak, jak jsem slíbil, tak se skutečně děje. Odbor strategického rozvoje a dotací začíná podávat žádosti 

o dotace na opravy škol a školek z IPRU, do města tak začnou přicházet desítky milionů na potřebné 

investice. Obavy, že strategie IPRU nebude fungovat a že nebudou připravené včas potřebné projekty, 

byly liché,“ uvedl náměstek Jan Korytář. 

 

Městu se vrátí část spolupodílu na výstavbě sportovního centra  
Bod č. 40: Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství č. 7-13-0023 v rámci projektu - Sportovní 

centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

Městu se vrátí část spolupodílu z výstavby sportovního centra pro mládež u Základní školy Vrchlického 

a Sokolovská. Centrum bylo postaveno v roce 2014 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 

(IPRM). Tehdy byla uzavřena smlouva o partnerství se Sportovním klubem stolního tenisu Liberec a 

Sport Aerobic Liberec, na základě které se partneři zavázali, že poskytnou městu Liberec výši 

spolupodílu. Jedná se o částku zhruba 1,4 mil. Kč, přičemž letos v červnu rada města schválila záměr 

odpuštění 400 tisíc Kč za dokumentaci. Nesplacený spolupodíl by měli oba partneři městu uhradit 

prostřednictvím splátkového kalendáře do roku 2022. Záležitostí se bude zabývat ještě zastupitelstvo.  

„Vyšli jsme maximálně vstříc spolku Sport Aerobic Liberec, zejména z toho důvodu, že se jedná o dotaci 

na městský objekt. V normálně fungujícím městě by spoluúčast zaplatilo samo město, jenže protože 

bylo díky dluhům před lety v situaci, že by o dotaci ani nemohlo požádat, došlo k dohodě, že 15 procent 

zaplatí výše uvedené spolky. Věřím, že i zastupitelé podpoří odpuštění části dlužné částky a rozložení 

zaplacení spolupodílu do více let,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a 

dotace Jan Korytář. 
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Ve sportovním centru působí oba zmíněné kluby. Mají tu k dispozici dva nové cvičební sály, jeden pro 

gymnastiku a druhý pro aerobic, klubovnu, posilovnu a úpravami prošla hala pro stolní tenis. Stavební 

náklady činily 12,4 milionů Kč s DPH. Z fondů Evropské unie bylo hrazeno 85 procent celkových výdajů. 

Zbylých 15 procent mají platit partneři projektu.  

 

URAN čeká rozsáhlý stavebně technický průzkum 

Bod č. 41: Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM  – Podrobný stavebně technický průzkum objektu 1. 

máje 108/48, 460 07 Liberec III - Jeřáb – URAN 

Budovu URAN na třídě 1. máje, kde v současné době sídlí Městská policie Liberec a některá oddělení 

magistrátu, čeká podrobný stavebně technický průzkum. Liberečtí radní schválili udělení výjimky ze 

směrnice RM o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení dodavatelské firmy Diagnostika 

stavebních konstrukcí s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 294 272 Kč včetně DPH. Cílem je získat podklad 

pro rozhodnutí o budoucí podobě rekonstrukce a dalším využití objektu. 

„V současnosti má město k dispozici pouze léta starou a dnes již neaktuální projektovou dokumentaci. 

Až budeme mít v ruce stavebně technický průzkum, začneme řešit peníze na novou projektovou 

dokumentaci,“ uvedl primátor Tibor Batthyány. 

„Je třeba prověřit zejména stav a únosnost nosných konstrukcí, stav obvodového pláště, kde existuje 

hrozba výskytu azbestu, stav izolací a vnitřní rozvody. Z doručených nabídek je vybraná firma jedinou, 

která nabízí provedení všech požadovaných částí stavebně technického průzkumu včetně laboratorních 

zkoušek na výskyt azbestu a statického posouzení nosných konstrukcí. Následně připravíme nový 

projekt,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Stavebně technický průzkum byl Odborem strategického plánování a dotací poptán u 6 odborných 

firem, z nichž 4 poslaly městu nabídku. Dvě z firem se pak z důvodu nedostatku kapacit omluvily. 

Nabídka firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. byla nejvýhodnější jak z hlediska provedení 

všech požadovaných prací, tak z hlediska ceny. 

Budova známá jako URAN byla postavena v roce 1969. Jde o sedmipodlažní objekt s ocelovým skeletem 

s obvodovým pláštěm z tzv. Boletických panelů, které s sebou nesou zmiňované riziko výskytu azbestu. 

Objekt byl v roce 2005 převeden do majetku statutárního města Liberec a z pohledu využití je po dobu 

20 let od převodu vlastnických práv vázán k výkonu veřejné správy. Kromě rekonstrukce parteru v roce 

2009 neprošla budova žádnou významnou opravou. 

 

Hasiči v Krásné Studánce budou mít novou zbrojnici 
Bod č. 42/3 : Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice" 

Hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce zrekonstruuje firma TOMIVOS s.r.o., z Mníšku u Liberce. Za 

dodavatele stavebních prací projektu „4 města zachraňují přes hranice“ jej vybrala rada města na svém 

úterním jednání. Nabídková cena je ve výši 11, 2 mil. Kč bez DPH. 

„Projekt čtyři města zachraňují přes hranice je jeden z těch dobře fungujících. Jeho součástí je 

rekonstrukce hasičské zbrojnice, díky které budou mít dobrovolní hasiči včetně výjezdové jednotky zcela 

nové zázemí. Dojde i na nákup techniky,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 



5 
 

Novostavba je navržena jako jednopodlažní objekt s malou dvoupodlažní vestavbou. V přední části 

objektu bude vytvořena garáž pro tři hasičské automobily. V zadní části objektu dojde k vybudování 

zasedací místnosti včetně zázemí, šatny a sociálního zařízení. V druhém podlaží bude umístěna 

velitelská místnost, technická místnost a otevřená galerie nad společenskou místností. Navržený objekt 

je bezbariérově přístupný v přízemí, kde jsou umístěny hlavní části provozu přístupné pro veřejnost. 

„Postupně začínají nabíhat dotace na investice do městského majetku, toto je jedna z nich. Hasiči, kteří 

dělají svou práci ve svém volném čase, si zaslouží kvalitní zázemí, a když je možné ho vybudovat 

z dotace, tak toho využíváme,“ uvedl náměstek Jan Korytář. 

Předpoklad zahájení realizace rekonstrukce hasičské zbrojnice je začátek listopadu 2017 a termín 

plnění je stanoven v délce 10 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

Liberec opraví chodníky po rekonstrukci tramvajové trati 
Bod č. 56: Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu chodníků v ul. Rumunské 

Bod č. 58: Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu chodníků v křižovatce Masarykova x Vítězná 

Po rekonstrukci tramvajové trati v ulici Rumunská byla nutná oprava poškozených přilehlých chodníků 

podél trati a kolejiště, a to formou pokládky zámkové dlažby do lože ze štěrkodrti. 

„Chodníky byly ve velmi špatném technickém stavu, značně zvlněné a v neposlední řadě i poškozené 

vlivem chemického ošetřování v zimním období,“ popisuje náměstek Tomáš Kysela.  

Opravu chodníků v celkové výměře 888 metrů čtverečných zrealizoval Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou v souběhu s rekonstrukcí tramvajové trati. Celková dohodnutá částka na opravu 

přilehlých chodníků je 351 648 Kč bez DPH. 

Stejně tak došlo k úpravě přilehlých ploch po rekonstrukci tramvajové trati  v křižovatce ulic 

Masarykova a Vítězná. „Jedná se o další krok komplexní obnovy Vítězné ulice po pokládce nového 

potrubí plynovodu a vodovodu. Z důvodu provádění následujících prací na vlastní komunikaci až v roce 

2018 je nutné provést alespoň provizorní úpravu přilehlých chodníků a nástupiště tramvajové zastávky 

směrem do Lidových sadů,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

Tomáš Kysela. 

Celková dohodnutá částka na opravu navazujících ploch v této lokalitě činí 300 875 Kč bez DPH. 

 

Město obnoví veřejné osvětlení v Erbenově ulici 
Bod č. 55: Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Erbenova 

Do výměny dožilých stožárů veřejného osvětlení v Erbenově ulici se pustí město Liberec. Radnice 

využije toho, že společnost ČEZ Distribuce naplánovala na podzim v této lokalitě rekonstrukci rozvodů 

nízkého napětí, kdy ruší nadzemní elektrické vedení a ukládá jej do země. Tím odstraní i staré stožáry, 

na kterých je veřejné osvětlení v majetku města připevněno. Město tedy do konce listopadu umístí 

v ulici stožáry nové. Náklady radnice vyčíslila na 579 tisíc Kč. 
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„Věříme, že naše nové stožáry s veřejným osvětlením budou plnit nejen svoji hlavní funkci, ale i 

estetickou. To, že ČEZ uloží elektrické vedení do země, ocení určitě všichni obyvatelé dotčené lokality,“ 

říká náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

 

Půl milionu korun navýší město krajské knihovně 

Bod č. 62: Navýšení již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost 

poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu (akvizici) na městkou funkci knihovny pro rok 

2017 

O pět set tisíc korun navíc dostane Krajská vědecká knihovna v Liberci na provoz svých poboček a na 

nákup knižních titulů. O navýšení v dubnu schválené dotace rozhodla nyní Rada města Liberce.  

V dubnu konané zasedání Zastupitelstva města Liberce schválilo finanční dotaci Krajské vědecké 

knihovně v Liberci. Dotace ve výši 1 900 000 Kč je určena na činnost poboček knihovny a na nákup 

akvizice pro rok 2017. 

„Navrhoval jsem původně navýšení dotace o celý milión, nakonec jsme se dohodli na polovině s tím, že 

o další půlmilión zvýšíme příspěvek v roce 2018. Knihovna tak na příští rok od města dostane 2,9 

miliónu, což ale i tak bude o celý milión méně, než by na pobočky skutečně potřebovala. Od roku 2014 

se nám ale daří příspěvek postupně navyšovat, takže v roce 2019 bychom mohli financování zcela 

narovnat,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.  

Po městě KVK provozuje šest poboček – v Machníně, Rochlici, na Aloisině Výšině, Králově Háji, ve Vesci 

a nejvíce navštěvovaná v Ruprechticích, polovina z nich je přitom umístěna v základních školách. 

Pobočky přitom zajišťují tzv. funkci městské knihovny pro Liberec. Slouží občanům okrajových částí 

Liberce, převážně dětem a seniorům, zároveň však plní funkci setkávacích a komunitních center a mají 

velmi významný vliv na kvalitu života obyvatel Liberce. „Rozmístění poboček po městě je územně velmi 

nevyrovnané, máme proto v plánu s ředitelkou KVK otevřít další někde v západní části města od 

průjezdu 1/35, kde máme zatím jen jednu. Je to ale především otázka vhodného prostoru,“ uvedl 

náměstek Ivan Langr. 

V letošním roce by Krajská vědecká knihovna v Liberci ráda alespoň částečně navýšila nákup knih a 

dalších médií pro jednotlivé pobočky. Další navýšení částky na akvizici by Krajské vědecké knihovně v 

Liberci pomohlo nakoupit ve větší míře atraktivní a žádané tituly, které jsou neustále rezervovány. 

Zvýšil se i počet elektronických výpůjček. Ve větší míře a v souladu s požadavky čtenářů by Krajská 

vědecká knihovna v Liberci ráda nakoupila elektronické knihy, zvukové knihy, DVD a další média. 

 

Rok 2018 bude rokem poct, město udělí dvě Čestná občanství a tři medaile 

Bod č. 64/1: Návrh na udělení Čestného občanství a Medaile města Liberec v roce 2018 

Město v roce 2018 výrazně rozšíří svou síň slávy. Na návrh Rady města bude říjnové zastupitelstvo 

projednávat návrh na udělení významných poct hned pěti osobnostem. Na udělení Čestného občanství 

města Liberec za mimořádné zásluhy o rozvoj města jsou navrženi občanský aktivista a někdejší 

spolupracovník Václava Havla Jan Šolc a herec Václav Helšus. Medaile města Liberec by pak za 
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mimořádný přínos ve svých oborech měli získat vědec a vysokoškolský pedagog Oldřich Jirsák, historik 

a pedagog Robert Kvaček a epidemiolog Vladimír Zikmund. 

„V komisi pro kulturu jsme od začátku roku získali nominace pro 8 osobností, komise se nakonec na 

dvou po sobě jdoucích zasedáních rozhodla navrhnout na ocenění hned 5 z nich. Naprosto nepochybuji, 

že jde o velmi kvalitní kandidáty, kteří si nejvyšší pocty svého města zaslouží. Jejich ocenění nechápu 

jen jako uznání nepopiratelných dosavadních zásluh, ale i jako skvělou živoucí inspiraci pro další 

generace Liberečanů,“ řekl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

PhDr. Jan Šolc (* 1938) je občanský aktivista, bývalý vysokoškolský učitel a československý politik, po 

sametové revoluci poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, později 

za Občanské hnutí, spoluzakladatel Etického fóra České republiky, v 90. letech pracovník Kanceláře 

prezidenta republiky Václava Havla. Patřil do úzkého okruhu lidí, kteří prezidenta Václava Havla 

doprovázeli na různé události a byli mu k dispozici 24 hodin denně. V roce 1992 působil v parlamentu 

národů NATO. Do února 2014 externě vyučoval etiku a rétoriku na Technické univerzitě v Liberci. Jan 

Šolc je mj. laureátem ocenění Osobnost Libereckého kraje (2011), udělované za celoživotní práci a dílo. 

Václav Helšus (* 1947), absolvent pražské DAMU, je český divadelní, filmový a televizní herec, do roku 

1978 člen libereckého Studia Y, od začátku 80. let pak člen činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci. V letech 

1987 až 1989 působil i v Národním divadle. Přestože za svou zatímní kariéru vytvořil desítky rolí 

televizních (detektivky, seriály, pohádky) i filmových (2010 - Přežít svůj život, 1981 - Kalamita, 1980 - 

Krakonoš a lyžníci, 1979 - Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1975 - Holka na zabití aj.), jeho největší 

síla tkví na divadelním jevišti. V Liberci má možnost excelovat jak v klasických kusech (Šaldovo divadlo), 

tak v experimentálních hrách (Malé divadlo). Právě malou scénu DFXŠ Helšus od počátku utvářel a 

formoval. Stejně jako Jan Šolc je laureátem ocenění Osobnost Libereckého kraje (2011). 

Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. (* 1947) je český vědec a vysokoškolský pedagog, člen katedry 

netkaných textilií a nanovlákenných materiálů FT TUL. Jeho oborem je výzkum vláken a netkaných 

textilií, v němž dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup 

výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v 

řadě průmyslových a medicínských oborů. Název Nanospider obletěl celý svět a dostal se mezi sto 

národních unikátů, které reprezentují Česko v zahraničí. Kromě toho je Oldřich Jirsák autorem několika 

desítek dalších patentovaných vynálezů. V roce 2006 získal ocenění v soutěži Česká hlava za vývoj 

unikátního zařízení NanoSpider. V roce 2008 pak obdržel vyznamenání od prezidenta republiky za 

zásluhy o stát v oblasti vědy. 

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (* 1932) je český historik a pedagog. Celé dosavadní historiografické 

dílo prof. Kvačka má široký záběr; nejpočetnější jsou monografie a desítky studií věnovaných 

meziválečnému období a českým a československým dějinám první poloviny 20. století.  Nejde pouze 

o mezinárodní vztahy, mnichovské téma či postavu Edvarda Beneše a politické proudy. Pozornost 

věnuje i vývoji kultury. Od roku 1998 také liberečtí studenti procházejí odborným školením profesora 

Kvačka a vědecké směřování katedry historie nese jeho stopu. Jako spoluautor, vědecký garant, lektor 

či školitel se podílel a podílí na výzkumu i publikacích z dějin Liberecka. V roce 2012 udělila Technická 

univerzita v Liberci profesoru Kvačkovi u příležitosti jeho životního jubilea Zlatou medaili TU za 

celoživotní vědeckou a pedagogickou práci a podíl na formování a rozvoji vědy v Liberci. 

MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. (* 1925) je český epidemiolog, dlouholetý pracovník Krajské hygienické 

stanice v Liberci a člen mezinárodního týmu, který pomáhal ve třetím světě eliminovat nákazu pravých 
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neštovic. Pod záštitou WHO a UNICEF působil doktor Zikmund v oblasti Indočíny, Jemenu, Afriky, 

oblasti východního Středomoří a západního Pacifiku. Vladimír Zikmund nezůstal nic dlužen ani vědecké 

publikační činnosti. Za celou svou profesní dráhu napsal více než tři desítky odborných prací 

publikovaných u nás i ve světě. Na svém kontě má také přes čtyřicet přednášek na vědeckých 

konferencích. Dílo a odkaz doktora Zikmunda pro celou společnost je nezpochybnitelný. Díky němu 

celé generace dětí nemusí čelit nákaze pravými neštovicemi. 


