
 

Běhat, skákat do dálky, hrát plážový volejbal nebo se prohánět na 
bruslích mohou děti na novém hřišti u ZŠ Švermova v Liberci na 
Františkově 

 

Další školní hřiště v Liberci září novotou. Během jednoho roku vyrostlo na plochách z 

dosluhující dlažby, prorůstajících trávou, u ZŠ Švermova. Město tak vyslyšelo přání místních 

obyvatel a splnilo daný slib. S pomocí evropských dotací vybudovalo u školy nové 

multifunkční hřiště s umělým povrchem, určené především pro míčové sporty.  

 

Škola také získala dobré podmínky pro další sporty. Novou atletickou dráhu o délce 75 metrů, 

dráhu na skok do dálky, prostor pro vrh koulí, nové hřiště pro plážový volejbal a dětské 

pískoviště, včetně dalších herních prvků.  Areál nabídne mimo jiné i sportovní okruh pro děti 

k jízdě na in-line bruslích nebo na jízdních kolech. „Hřiště bude sloužit nejen pro sportovní 

výchovu školáků, ale také umožní aktivní sportování zdarma dalším místním obyvatelům,“ 

zdůraznil náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský. 

 

Hřiště je součástí projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 

Výšina“, který je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod a je součástí Integrovaného plánu 

rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Výstavba nového hřiště 

proběhla od září roku 2013 do července roku 2014. Projekt vypracovala projektová kancelář 

NÝDRLE s.r.o., technický dozor investora zajišťovala firma IBR Consulting s r.o. a 

zhotovitelem obou hřišť byla společnost Gardenline s.r.o. Dodavatel stavby byl vybrán na 

základě veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Předpokládaná cena stavby dle projektu přitom byla 24,2 milionů korun, včetně DPH. Cena, 

kterou nabídl ve veřejné zakázce vybraný uchazeč, byla 17,9 milionů korun, včetně DPH. 

Veřejnou zakázkou město ušetřilo cca 26 % na realizaci staveb. Předpokládaná výše dotace 

činí 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tedy 16,7 milionů korun.  

 

Slavnostní otevření nového hřiště u ZŠ Švermova na Františkově pořádalo město jako 

investor 12. září. Multifunkční hřiště je přístupné pro veřejnost již od začátku září.  

„Na rekonstrukci hřiště jsme čekali patnáct let. Jsme rádi, že politici našli peníze a sílu 

k tomu, aby revitalizaci uskutečnili. Děti jsou nadšené, nejen naše školní. Odpoledne stojí 

před brankou ve frontě a čekají, kdy už je správce pustí dovnitř,“ řekla ředitelka ZŠ Švermova 

Jarmila Hegrová. 

Pro sportující veřejnost je nové multifunkční hřiště otevřené od pondělí do pátku v čase od 

16.00 do 19.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 19.00 hodin. Pro příští rok a další léta škola 

předpokládá, že bude hřiště pro veřejnost přístupné vždy od 1. dubna do konce října. O 

termínu uzavírky na zimu rozhodne správce hřiště, kterým je škola.  

Více o projektech IPRM na adrese: www.liberec.cz/IPRM 

http://www.liberec.cz/IPRM
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