
 

Tři liberecké základní školy se chlubí novými sportovními areály 

Slavnostním přestřižením pásky ve středu 14. října ukončilo město Liberec realizaci 

posledního projektu z Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život 

v Liberci, kterým byly „Volnočasové plochy Liberec I“. Základní školy Vrchlického, 

Křížanská a Na Výběžku získaly realizací projektu nově zrekonstruované sportovní areály. 

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Severovýchod. „Jsem rád, že se nepotvrdily obavy, že město o 

dotaci přijde, když jsme provedli opakované hodnocení veřejné zakázky a vybrali uchazeče, 

který byl původně z formálních důvodů vyřazen, i když nabídl nejlepší cenu. Zakázka je 

hotová, město a EU ušetřily zhruba 2,8 milionu Kč bez DPH. V Liberci jsou ale desítky 

dalších ploch, na které již hledáme prostředky pro jejich kultivaci a lepší využití pro aktivní 

trávení volného času,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jan Korytář. 

Stavební práce probíhaly od konce letošního dubna a nejvýraznější proměnou prošel doposud 

nevyužívaný dvoupodlažní objekt 1. stupně na ZŠ Křížanská v Ostašově. Budova prošla 

kompletní rekonstrukcí a může nově sloužit nejen žákům školy, ale i široké veřejnosti, 

především pro volnočasové aktivity. Stávající a rekonstruovaná budova školy je propojena 

spojovacím krčkem, který tvoří prosklené stěny a plochá zelená střecha. Vydlážděním 

prostoru mezi budovami vznikl vnitřní dvůr, který může sloužit třeba pro učení pod širým 

nebem. Podobný prostor je vytvořen také u východní části budovy, které dominuje zastřešená 

dřevěná terasa s přímou vazbou na zahradu s arboretem. 

 

Dalším lákadlem, nejen pro žáky školy, je multifunkční hřiště s umělou trávou, vhodné pro 

všechny míčové hry. Menším dětem udělají radost nové herní prvky na zahradě školy. Celá 

úprava areálu umožňuje kombinovat školní provoz, provoz družin pro děti a také přístup 

veřejnosti, tedy sportovců a jiných zájmových či komunitních spolků. Vstup do areálu je 

bezbariérový. 

 

U školy Na Výběžku prošel lokálními úpravami povrch atletického oválu. Obě zastaralá 

multifunkční hřiště získala nový umělý sportovní povrch včetně dřevěného oplocení. Nejen 

pro žáky školy, ale i pro veřejnost se rozšířila možnost sportovních aktivit herními balančními 

prvky. Díky projektu došlo v areálu také ke zlepšení protipovodňových opatření. 

 

Jako jediná ze tří škol se základní škola Vrchlického může chlubit novým umělým povrchem 

na atletickém oválu. Původní fotbalové hřiště uprostřed nahradil povrch s umělou trávou a 

může tak nově sloužit svému účelu. Vedle této sportovní plochy je umístěno multifunkční 

hřiště s rozšířenou tréninkovou plochou s dvěma basketbalovými koši. Na tento prostor 

navazují tři herní posilovací a balanční prvky pro volnočasové aktivity nebo pro využití při 



tělesné výchově. Rekonstrukcí prošel i přilehlý objekt, který bude sloužit pro správce areálu a 

také jako sociální zázemí pro sportovce.  

Stavbu prováděla českobudějovická společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 

23,6 mil. Kč včetně DPH. Doba výstavby dle Smlouvy o dílo činila 150 kalendářních dní. 

Tato lhůta však nebyla ze strany zhotovitele dodržena, za což firma uhradí městu penále. 

Technický dozor investora zajišťovala společnost IBR Consulting s.r.o. a projektovou 

dokumentaci vypracoval Projektový ateliér DAVID s.r.o. Z fondů Evropské unie, konkrétně z 

Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, bude hrazeno 85 % 

celkových výdajů projektu, které činní 26,5 mil. Kč vč. DPH.  

Cílem projektu je kromě podpory pohybově vzdělávacích a volnočasových aktivit také 

zvýšení atraktivity města a především zvýšení kvality života místních obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


