
 

Žáci tří základních libereckých škol budou využívat nová hřiště pro 
sport 

 

Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájilo statutární město Liberec dne 1. 4. 

2015 realizaci posledního projektu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a 

kvalitní život v Liberci, pod názvem „Volnočasové plochy Liberec I“.  

 

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace sportovních hřišť tří libereckých 

základních škol - ZŠ Vrchlického, ZŠ Křížanská a ZŠ Na Výběžku. Projekt je 

spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Severovýchod. 

 

„Jsem rád, že město tento projekt ještě stihne realizovat. Evropská dotace je opravdu třeba, 

některé školní budovy a hřiště jsou často v dezolátním stavu. Bohužel, přes 200 milionů korun 

z evropských fondů v rámci IPRM město v uplynulých letech na podobné projekty vůbec 

nevyužilo. Do budoucna nám již nesmí zbytečně utéct ani jedno euro, aby podobných hřišť 

mohlo v celém městě vzniknout mnohem více a nejenom u škol,“ řekl náměstek primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

 

Současný atletický ovál ZŠ Na Výběžku zůstane zachován a stávající povrch bude kompletně 

strojně vyčištěn. V lokálních místech bude povrch v celé šíři oválu nahrazen novým 

povrchem. Obě stávající multifunkční hřiště budou mít nový umělý sportovní povrch a budou 

nově ohraničena oplocením. Na hřišti dojde k osazení nových herních balančních prvků a 

rozšíření možností sportovních aktivit nejen pro žáky základní školy, ale i pro veřejnost. V 

místě stávajícího pískoviště bude zbudováno nové doskočiště pro skok daleký. V areálu dojde 

ke zlepšení protipovodňovým opatřením. 

 

Další část projektu bude realizovaná v areálu 1. stupně ZŠ Ostašov. Na pozemku školy stojí 

nevyužívaný dvoupodlažní objekt, který bude kompletně rekonstruován na budovu 

s bezbariérovým přístupem pro volnočasové aktivity. Povrch travnatého hřiště bude zaměněn 

za umělou trávu s minerálním vsypem a současně zde vznikne vysoké oplocení s mantinelem 

kolem hřiště. Celá úprava areálu umožňuje kombinovat školní provoz, provoz družin pro děti 

a také přístup veřejnosti v podobě sportovců a jiných zájmových či komunitních spolků. Do 

areálu školy bude vybudován nový přístup pro pěší.  

 

ZŠ Vrchlického získá realizací projektu nový sportovní povrch na jednom ze dvou stávajících 

multifunkčních hřišť společně s rozšířenou tréninkovou plochou s dvěma basketbalovými 

koši. Vedle této sportovní plochy budou umístěny tři herní posilovací a balanční prvky pro 

volnočasové aktivity nebo využití při tělesné výchově. Na druhém multifunkčním hřišti dojde 

k malým terénním úpravám a vznikne zde nízká zídka, na níž je navrženo nové oplocení 

místo stávajícího dožilého. Herní plocha bude očištěna a nově nalajnována. Z ulice Borový 



vrch vznikne nový vstup do areálu hřiště. Rekonstruován bude i přilehlý objekt se sociálním 

zařízením. 

 

Stavbu bude provádět vítěz veřejné zakázky společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., za 

cenu 23,7 mil. Kč včetně DPH. Technický dozor investora bude zajišťovat společnost IBR 

Consulting s.r.o. Projektovou dokumentaci vypracoval Projektový ateliér DAVID s.r.o. 

 

Předpokládáme, že projekt bude dokončen na podzim tohoto roku a věříme, že vybudováním 

dojde k podpoře rozvoje infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích a volnočasových 

aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován 

z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. 


