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KARTA REALIZACE
Plavecký stadion Strakonice - náprava 
havarijního stavu zast řešení bazénové haly

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 21 605 854,00 Kč vč.DPH 26 143 083,00 Kč

Zhotovitel stavby PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 
Strakonice, IČ: 47239743

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

19.4.2021
17.3.2021 1452/2021

SOD a číslo objednávky SOD 2021-00114 -

Termín realizace stavby zahájení: 20.5.2021 dokončení: 31.1.2022

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Jiří Neumitka, KOMPLET, Písecká 893, 386 01 
Strakonice, Ing. Emanuel Novák - statika, Ing. Marek Šaroch 
- požární bezp. staveb, Ing. Václav Friedl - technika prostředí 
staveb, elektrotechnická zařízení, Ing. Pavel Harant- technika 
prostředí staveb, VZT, Ing. Tereza Rysová - pozemní stavby 

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o kompletní výměnu souvrství zastřešení bazénové haly, které bylo v havarijním stavu. Zejména u 
stávajících železobet. střešních desek hrozilo v některých místech odpadávání zdegradovaných částí nebo i 
jejich zřícení. Stávající ocelové vazníky byly ponechány, pouze byly očištěny a opatřeny odpovídajícími 
protikorozními nátěry. V průběhu realizace byl, po odkrytí konstrukcí navazujících na střechu, zjištěn rovněž 
havarijní stav železobet. konstrukcí aktik. Na základě posouzení a návrhu statika byly proto doplněny nové 
ocelové příhradové nosníky, které vynáší nevyhovující atiky. Součástí realizace bylo dále doplnění 
scházejího ztužení a dalších prvků ocelové konstrukce, provedení kompletně nové střechy z nosných 
trapézových plechů se speciální povrchovou úpravou, provedení tepelné izolace z minerální vaty a 
polystyrénu, položení střešní hydroizolační folie. Dále se jednalo o výměnu potrubí VZT ve střeše, 
provedení akustického podhledu a montáž akustického obkladu stěn dle akustického návrhu, výměnu 
osvětlení za za nové LED osvětlení, navazující opravu fasády a kompletní výmalbu interiéru. Před 
zahájením stavebních prací bylo provedeno kolem celého objektu venkovní lešení a v hale vnitřní 
prostorové lešení s pracovní plochou, opatřenou folií, pod úrovní střechy (tato sloužila i jako provizorní 
střecha během prací). U haly byl postaven kolejový stavební jeřáb.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 27.1.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor
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