
 

Školáci a sportovci se dočkají. Tělocvična na náměstí Míru bude do 
léta jako nová 

Novou střechu, okna, zateplení, fasádu, nové rozvody, podlahy, ale i sociální zařízení a 

další prvky získá po komplexní rekonstrukci tělocvična základní školy na náměstí Míru 

v Liberci - Ruprechticích, která je odloučeným pracovištěm ZŠ Sokolovská. Projekt s 

názvem „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ je jedním z posledních zahájených projektů 

Integrovaného plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, při kterých 

budou využity dotace z Evropské unie. Slavnostním poklepáním na základní kámen byla 

rekonstrukce zahájena ve středu 11. března. 

 

Tělocvičnu, která je ve velmi špatném stavebně – technickém stavu, využívá ke sportovní 

výuce dětí Základní škola Sokolovská. Rekonstrukce nejenže poskytne žákům daleko lepší 

zázemí pro tělesnou výchovu, ale také přinese široké veřejnosti vhodné prostory ke 

společnému setkávání v rámci sportovních a volnočasových aktivit, a tak přispěje ke zvýšení 

kvality života lidí z okolí. V rámci projektu bude pořízeno i vybavení do nově vybudované 

posilovny. 

 

„Rekonstrukci značně zchátralé tělocvičny jsem považovala za velmi potřebnou. Proto jsem 

od počátku projekt podporovala,“ vysvětlila primátorka města Martina Rosenbergová. 

„Město navíc bude v tomto případě investovat do vlastního majetku. Projekty, které se týkají 

rekonstrukcí škol, považuji za nejdůležitější ze souborů projektů IPRM,“ zdůraznila. 

Rekonstrukce tělocvičny nebyla zahrnuta v původním souboru projektů IPRM - Atraktivní a 

kvalitní život v Liberci. Mezi evropskými dotacemi podpořené stavby ji zařadilo až současné 

vedení města, rekonstrukci tělocvičny si přáli také rodiče školáků. 

 

Stavbu bude provádět vítěz veřejné zakázky společnost B & F spol.s r.o., za cenu 12,3 mil. Kč 

s DPH. Technický dozor investora bude zajišťovat společnost INVESTING CZ spol. s r.o. 

Projektovou dokumentaci zpracovala firma SUDOP Project Plzeň a.s. Předpokládaná cena  

projektu byla 15,5 mil. Kč, včetně DPH. Město tedy ušetřilo 3,2 mil. Kč, což je cca 20 % ceny 

zakázky. „Projekt ZŠ Sokolovská - rekonstrukce bude dokončený v červenci letošního roku,“ 

doplnil Michal Vereščák, manažer IPRM.  

 

„Tělocvična v městské části Ruprechtice bude další součástí postupně vytvářené 

infrastruktury pro sport a tělovýchovu v Liberci. Přeji stavbě, aby neměla větší problémy, aby 

byl dodržen termín dokončení a opravená tělocvična co nejdříve sloužila školákům a 

sportovním oddílům,“ sdělil při poklepání na základní kámen Jiří Rutkovský, náměstek 

primátorky pro rozvoj.   

 
 

 

 

 

 
 

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. 


