
 

Tisková zpráva 
 

Liberečané mohou zdarma využívat sportovní 

areál  

Hřiště na plážový volejbal, dvě asfaltové hřiště, které je možné využít pro nohejbal, volejbal, 

basketbal či malou kopanou, atletickou dráhu, hřiště na tenis a výcvikový horolezecký trenažér 

JAKUB. To vše mohou zcela zdarma využívat milovníci sportu z řad liberecké veřejnosti. 

Bezplatně jim je totiž umožněn vstup na sportoviště ve Svojsíkově ulici, který se nachází za 

obchodním domem Interspar směrem k Ruprechticím. V letních měsících o prázdninách je možné 

sportovat celý den, mezi 8. – 21. hodinou. Mimo prázdniny je areál otevřený ve všední dny mezi 16. – 

21. hodinou. O víkendu a ve svátek je provoz stejný jako o prázdninách, tj. celý den, mezi 8. – 21. 

hodinou.  

Výše uvedená sportoviště jsou vybavena základními prostředky, jako jsou sítě, branky, koše a 

podobně. Míče a další sportovní náčiní si musí každý donést samostatně a nelze je zde zapůjčit. V 

areálu je rovně jeden stůl (betonový) pro stolní tenis. 

Sportoviště v areálu Svojsíkova bylo vybudováno v roce 2000 na náklady města Liberec. Je umístěno 

na pozemcích ve vlastnictví České republiky, správu zajišťuje armáda ČR.  

Travnaté hřiště na kopanou, které je též součástí areálu, je využíváno sportovní organizaci SK VTJ 

Rapid Liberec, ve které jsou zastoupeni jak vojáci z povolání tak civilní veřejnost. Kromě toho je pak 

hřiště poskytováno k jednorázovým akcím školám, hasičskému záchrannému sboru a případně jiným 

organizacím.  

„Důvodem omezení provozu travnatého hřiště je finanční náročnost údržby tohoto hřiště a zásady 
pro její využívání - doporučené zatížení  4-11 hod týdně (podle ročního období) pro zachování 
potřebné kvality povrchu. Pro potřeby individuálního využívání civilní veřejností je tedy dle správce 
areálu nevhodné,“ vysvětluje Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky, který areál v minulých dnech 
navštívil. O možnostech a pravidlech využití diskutoval s nprap. Martinem Gajancem, vrchním 
praporčíkem 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. 
 
Návštěvu areálu je třeba předem rezervovat na tel.: 973 261 184 a 973 261 308 u dozorčího na 
vstupu do sportovního areálu.  
 
V opačném případě návštěvníci riskují, že v tomto pěkném sportovním areálu nedaleko centra města 

bude plno. V případě zájmu o využití výcvikového horolezeckého trenažéru je vždy nutná přítomnost 

akreditovaných instruktorů, a jejich přítomností je využití trenažérů podmíněno.   
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