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V areálu Základní školy Švermova 
současně běží modernizace venkov-
ního sportovního areálu, po níž ško-
la volala už nejméně pět let. Technic-
ký stav hřiště se sportovními prvky 
z konce 70. let, kdy byla škola ote-
vřena, již byl značně zastaralý. 

Nyní radní schválili dvě změny 
technologií na hřišti. 

Jak informuje starosta Zdeněk 
Navrátil, důvodem je zastaralost 
čtyřletého projektu, kdy technologie 
značně pokročily.

Změna se týká původně uvažované 
gumové drti pod tartanovým povr-
chem oválu. Nově bude podkladem 
asfaltová vrstva. 

A důvody? „Při opravě či výměně 
tartanu jej lze lehce z asfaltu strhnout, 
a položit nový. V případě původně 
navrženého podkladu z gumového gra-
nulátu by se musely při výměně povr-
chu odtěžit veškeré vrstvy a vyměnit 
za nové,“ argumentuje starosta s tím, 
že varianta s asfaltem je levnější a 
mobilnější.

Změna se týká i systému zavlažo-
vání trávníků. Původně se počítalo s 
28 výsuvnými postřikovači, které by 
ale komplikovaly údržbu trávníku. 
Takže podél travnaté sportovní plo-
chy bude instalováno osm vysoko-
tlakých zavlažovačů tak, aby ji celou 
obsáhly a údržbu zjednodušily.

„Škola si velmi pochvaluje dobrou 
spolupráci s dodavatelskou stavební fir-
mou Swietelsky, a ohleduplnost pracov-
níků k dětem, včetně opatření k jejich 

bezpečnosti,“ vítá starosta. 
Radnice nyní s dodavatelem řeší 

návrh, aby škola mohla již od jara v are-
álu sportovat. Nástup na hřiště by byl 
přechodně od bazénu, takže děti by se 
nedostaly do blízkosti staveniště.

Problematikou hřiště se na jaře 
2013 zabývala rada města, a ředitel 
školy Jaroslav Ptáček tehdy navrho-
val celkovou rekonstrukci. Původní 
záměr, s atletickým oválem a s pěti 
víceúčelovými hřišti, tehdy rada pro-
jednala, ale kvůli finanční náročnosti 
zadala úřadu zpracovat záměr, který 
by řešil jen prvky nutné k součas-
né výuce tělesné výchovy na ZŠ, a 
odpočinkovou část doplňující pro-
voz školy, již by bylo možné po výu-
ce využít také pro veřejnost…

Součástí sportovního areálu je dle 
projektu nové centrální víceúčelové 

Školní hřiště čekají technologické změny
sportoviště s oválem, sektorem sko-
ku do výšky, skoku do dálky, vrhač-
ským sektorem a hřištěm pro malou 
kopanou. Vedle tohoto sportoviště je 
umístěno jedno víceúčelové hřiště pro 
míčové hry, volejbal, basketbal a tenis. 
Další částí je multifunkční plocha s 
amfiteátrem a atypicky řešená pohy-
bová aktivita s lezeckými prvky. 

Nedílnou součástí stavební akce 
byla nutná příprava území, přeložky 
stávajících inženýrských sítí, hru-
bé terénní úpravy, a nahrazení části 
nevyhovující zeminy pod hřištěm. 
Také nový zavlažovací systém včetně 

rozvodů vody a akumulační jímky.
Stavba v projekčních nákladech 

téměř 18 mil. Kč byla rozdělena na 
jednotlivé stavební objekty a úseky, 
které měly být realizovány v průbě-
hu čtyř let. 

Přeložky a rekonstrukce inženýr-
ských sítí, kanalizace a pokládka 
optického kabelu jsou již hotové. 
Nyní běží hrubé terénní úpravy a 
stavba centrálního víceúčelového 
hřiště (oválu). V dalším roce naváže 
budování plochy pro míčové hry, a 
v poslední etapě vyroste amfiteátr a 
prvek pro pohybové aktivity. -lko-

NA ŠKOLNÍM hřišti ZŠ Švermova 
běží čilý stavební ruch. Výsledkem bude 
moderní sportovní areál.
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