
NÁVRH LOKALIT PRO NOVÉ ZAHRÁDKY 
Vyhledání všech pozemků ve vlastnictví města Liberec, které by byly vhodné pro zřízení nových 

zahrádkářských kolonií. Primárně byly vyhodnoceny pozemky v blízkosti větších sídlišť. Zároveň byl 

hodnocen jejich potenciál pro rozvoj bydlení, výroby či jiných ekonomicky výnosnějších funkcí. Taktéž 

bylo hodnoceno, zda výstavba zahrádkářské kolonie nebude představovat zásah do volné krajiny či 

ucelených bloků zemědělské půdy. Všechny tyto faktory zvyšují předpoklad, že získání dotčených 

pozemků do rukou města je realistické, a zároveň že vymezení plochy pro zahrádkářskou kolonii 

v územním plánu bude ze strany dotčených orgánů státní správy akceptováno. 

 

Celkem 8 nových zahrádkářských kolonií. Možnost rozvoje jak standardních soukromých zahrádek, tak 

sdílených komunitních. Kapacita pro cca 300 – 400 nových zahrádek.  

Podrobnější popis jednotlivých lokalit je na následujících stranách. ↓ 

  



1. Vesec, Doubí 
- Pozemky, jejichž využití pro bydlení je omezeno vedením vysokého napětí a blízkostí hřbitova. 

Představují nicméně urbanistickou proluku, bez většího významu pro velkoformátové 

zemědělství či ekologické funkce. 

- Pozemky soukromých majitelů – nutno jednat o odkupu. 

- 1,3 km od sídliště Vesec, 1,6 km od sídliště Doubí. 

- Kapacita 50 – 100 zahrádek. 

 

2. Vratislavice 
- Hygienická zátěž od sousedního výrobního areálu, bez dostatečné dopravní infrastruktury, 

aby bylo vhodné rozvíjet bydlení či jiné intenzivnější funkce. 

- Pozemky města Liberec. 

- 500 m od sídliště Vratislavice. 

- Kapacita cca 50 – 70 zahrádek. 

 



3. Rochlice, Broumovská 
- Pozemky, jejichž využití pro bydlení je omezeno vedením vysokého napětí. Urbanistická 

proluka mezi dvěma stávajícími enklávami zahrádek. 

- Pozemky ve vlastnictví města Liberec. 

- Přímo u sídliště Horní Kopečná, 500 m od sídliště Rochlice, 600 m od sídliště Broumovská. 

- Kapacita cca 30 – 50 zahrádek.

 

4. Kunratická 
- Pozemky, jejichž využití pro bydlení je omezeno vedením lokálního biokoridoru, složitějším 

terénem a menší kapacitou dopravního napojení. Urbanistická proluka mezi sídlištěm a 

skladovým areálem. 

- Pozemky ve vlastnictví soukromého majitele – nutno jednat o odkupu. 

- Přímo u sídliště Kunratická. 

- Kapacita cca 50 zahrádek.

 



5. Ruprechtice 
- Pozemky již dnes využívané pro rekreaci obyvatel Hokejky a dalších obyvatel Ruprechtického 

sídliště. Využití části louky pro vytvoření 24 komunitních zahrádek určených pro sdílené využití 

obyvateli 24 vchodů Hokejky. Doplnění rekreačních funkcí louky a oživení celého prostoru, při 

zachování veřejné přístupnosti většiny rozlohy louky. 

- Pozemky ve vlastnictví města Liberec. 

- Přímo u sídliště Ruprechtice. 

- Kapacita 24 komunitních zahrádek.

 

6. Pavlovice 
- Urbanistická proluka mezi obytnou zástavbou a obchodními domy Kaufland a Penny Market. 

V územním plánu určeno pro rozšíření obchodní zóny, to je ale zrovna v Liberci a na tomto 

místě naprosto nevhodné a nežádoucí. 

- Pozemky ve vlastnictví soukromé osoby – nutno jednat o odkupu. 

- 500 m od sídliště Nové Pavlovice. 

- Kapacita cca 30 zahrádek. 

 



7. Františkov 
- Urbanistická proluka mezi stávající zahrádkářskou kolonií a areálem revitalizované průmyslové 

zóny bývalé slévárny Ostašov. Sousedství výrobního areálu neumožňuje rozvoj bydlení. 

- Pozemky ve vlastnictví města Liberec a Státního pozemkového úřadu. 

- 400 m od sídliště Františkov. 

- Kapacita 50 – 100 zahrádek.

 

8. Gagarinova 
- Pozemky již dnes využívané pro rekreaci obyvatel sídliště Gagarinova, ovšem bez jakéhokoliv 

mobiliáře, herních prvků apod. Využití části pozemků pro vytvoření kolonie komunitních 

zahrádek určených pro sdílené využití obyvateli sídliště Gagarinova. Doplnění rekreačních 

funkcí louky a oživení celého prostoru, při zachování veřejné přístupnosti většiny rozlohy louky. 

- Pozemky ve vlastnictví města Liberec a soukromé osoby – nutno jednat o komplexním využití 

celé lokality. 

- Přímo u sídliště Gagarinova. 

- Kapacita cca 20 komunitních zahrádek. 

 



9. Jak se to nemá dělat… 
- V únoru 2021 schválila Rada města Liberec, v reakci na kritiku za záměr zrušení zahrádkářské 

kolonie Wintrova, záměr na zřízení nové zahrádkářské kolonie ve Vesci, u ulice Nad Tratí.  

- K tomu určené pozemky jsou v rukou města a tvoří ucelený soubor o výměře přes 17.000 m2. 

- V platném územním plánu jsou určeny pro rozvoj bydlení. Město by na nich mohlo postavit 

přes 40 řadových rodinných domů. 

- Umístit zde zahrádky je tak naprostý urbanistický a ekonomický nesmysl. 

 

 
 


