
 

Základní škola Aloisina Výšina na libereckém sídlišti Kunratická se 
pyšní novým hřištěm 

Zbrusu novým multifunkčním hřištěm se může chlubit další liberecká základní škola. V úterý 

23. září byla slavnostním otevřením završena rekonstrukce sportovního hřiště při ZŠ Aloisina 

Výšina, která je součástí projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ 

Aloisina Výšina“.  

 

„Škola získala nové multifunkční hřiště s umělým povrchem například pro hraní fotbalu, 

košíkové nebo tenisu. Žáci a veřejnost budou moci také využívat nový atletický ovál s umělým 

povrchem o délce 200 metrů, atletickou rovinku s délkou 60 metrů, tréninkovou plochu pro 

košíkovou, skok do dálky, prostor pro vrh koulí i nové hřiště pro plážový volejbal,“ 

informoval o možnostech sportování na novém hřišti náměstek primátorky pro sport Jiří 

Rutkovský.  

 

Nejen děti ve školní družině budou moci trávit čas na novém pískovišti, houpačkách nebo na 

skluzavce. „Nové hřiště poskytne žákům lepší zázemí pro tělesnou výchovu, ale také přinese 

široké veřejnosti vhodné prostory ke společnému setkávání v rámci sportovních a 

volnočasových aktivit. Projekt tak přispěl ke zvýšení kvality života lidí, kteří žijí v okolí 

školy,“ podotkla primátorka Martina Rosenbergová. 

 

Revitalizaci obou hřišť provedla společnost Gardenline s.r.o. za cenu 17,9 milionů korun, 

včetně DPH. Technický dozor investora zajišťovala firma IBR Consulting s r.o. Projektovou 

dokumentaci zpracovala projektová kancelář NÝDRLE s.r.o. Vůči předpokládané ceně stavby 

dle projektu, která činila 24,2 milionů korun, včetně DPH, se městu podařilo výběrovým 

řízením dosáhnout úspory ve výši přes 6 milionů korun, což je přibližně 26%. 

 

„Jsem rád, že se nám podařilo díky evropským dotacím vybudovat u další školy nové 

multifunkční hřiště, které bude sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti desítky let,“ řekl při 

zahájení náměstek primátorky Jiří Šolc. K novému hřišti pogratuloval žákům při otevření také 

náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda.  

 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 19,5 milionů Kč, z toho dotace 

dosahuje téměř 17 milionů Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů). Projekt 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. 

 

 

 

 


