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Tisková zpráva 
 

Město řeší následky havárií ve dvou mateřských 

školách 

 
MŠ Nad Přehradou 
Odbor školství a sociálních věcí MML řešil od začátku školního roku dvě závady. Přívodní hadička 
k toaletám ve druhém patře praskla na začátku září v mateřské škole Nad Přehradou v Klášterní 
ulici v Liberci. „Voda protekla přes dva stropy a poškodila také stěny, podlahy i vybavení školky,“ 
popsala mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. 
 
„V kuchyni na podlaze bylo 30 cm vody,“ doplnila ředitelka školky Lucie Opalecká a dodala: 
„radnice zareagovala opravdu rychle, vzniklou situaci začali okamžitě řešit.“ O celkem 50 dětí 
se postaraly okolní školky, MŠ Jizerka a MŠ Sedmikráska a celé jedno oddělení je k dispozici na 
odloučeném pracovišti jiné školky v Klášterní ulici. 
 
V současné době se v této školce přestalo vysoušet a odklízejí se vzniklé škody. „Zničené zdivo, 
dřevěné obložení, parkety, podlahy… vše je strženo, demontováno a odvezeno“, uvádí Ivan 
Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu. 
 
Město provedlo diagnostiku stavebních konstrukcí. Ta ukázala, že je nutná výměna dřevěných 
trámů. Poté bude zhotovena nová tepelná izolace a podlahová krytina. „Výše škod byla vyčíslena 
kolem jednoho milionu korun. Předpokládáme, že do konce kalendářního roku bude školka zase 
plná dětí. Byl by to pěkný vánoční dárek,“ vyslovuje přání mluvčí radnice Jana Kodymová. 
 
MŠ Kamarád 
V mateřské škole Kamarád v Dělnické ulici v Liberci zjistili na začátku minulého týdne  poměrně 
neobvyklou závadu. „Došlo k prasknutí keramické nádrže na vodu u WC, tudíž poklesl plovák a 
voda začala protékat,“ vysvětluje náměstek Ivan Langr a pokračuje: „vytopena byla dvě 
oddělení, a to Sluníčka a Kopretiny. Město začalo havárii neprodleně řešit.“ 
 

V tuto chvíli se ve školce začalo 20 vysoušeči a 10 ventilátory vysoušet. To potrvá dvacet dnů. 

Vrchní patro budovy má poškozené podlahové krytiny, koberce, lina a malbu. Spodní patro bude 

vyžadovat výměnu elektrického vedení, podlahových krytin a nábytku. Zničeny byly i některé 

hračky, deky a skříně. Přibližná škoda je už dnes vyčíslena téměř k jednomu milionu korun.  „Děti 

zůstávají ve svojí školce v náhradních prostorech. Provoz je tedy mírně omezený, nicméně pro 

rodiče dětí se nic nemění,“ dodala mluvčí radnice Kodymová. 



„Havárie dokonale prověřily schopnosti a možnosti města a již několik let zcela zaplněných 

mateřských škol, jak se v opravdu kritické situaci postarat především o děti a zajistit jim 

prakticky okamžitě pobyt jinde. Jsem rád, že to nemuseli řešit sami rodiče na své náklady. Patří 

za to poděkování především personálu všech pěti školek,“ uzavřel náměstek Langer. 
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Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 
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