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Tisková zpráva č. 51, ze dne 20. 9. 2021 

Probíhající rekonstrukce bazénové haly odhalila technické závady na 

atikách nacházejících se v prostorách sportoviště, které protáhnou 
původně plánovanou opravu ze zářijového termínu dokončení až na přelom 
letošního a následujícího roku. Prozatím se jedná o předběžný výhled, po 
kterém ovšem bude následovat plánovaná rekonstrukce ochozů 25 

metrového bazénu, která měla, dle původního záměru, proběhnout 
v období od června do září 2022. Vzhledem k aktuální situaci není možné 
predikovat vývoj, a proto se přistoupilo k hledání náhradního řešení 
spočívajícího v pořízení nafukovací haly.  

Vedení STARZ navrhuje v souvislosti se vzniklou situací i se skutečností kdy 
pandemie covid-19 znemožnila výcvik žáků základních škol, pořízení nafukovací haly 
pro zakrytí venkovního 50m bazénu, který by tak mohl sloužit v zimním období pro 
výcvik i plavání veřejnosti. Zastupitelstvo města rozhodlo na svém třináctém jednání 
o jejím pořízení s tím, že příspěvková organizace STARZ připraví podklady nezbytné 
pro povolení a následnou realizaci akce.   
V prvních krocích vedoucích k realizaci byla na základě zjištění potvrzena dostatečná 
kapacita přípojky od společnosti Teplárna, a.s., pro navýšení odběru tepelné energie. 
Stejně tak je zajištěn dostatečný příkon elektrické energie a vody. 
Náklady na pořízení samotné nafukovací haly by měly dosáhnout výše 4,5 mil. Kč bez 
DPH. Další vedlejší náklady na zastřešení padesátimetrového bazénu se počítají 
v řádu šesti milionů korun a měly by pokrýt přívod elektrické energie, přívod tepla, 
spojovací tunel, buňku pro technologii a prostory pro skladování haly v letních 
měsících.  
Dle propočtů se budou odhadované měsíční náklady na provoz haly pohybovat do 
výše 1,2 mil. Kč, naopak na položce příjmů se počítá s částkou okolo 1,1 mil. Kč.  
„Chceme situaci vyřešit co nejrychleji a to především s ohledem na absenci výuky 
plavání žáků, ale i klubů, hendikepovaných, hasičů, policie i veřejnosti. 
V následujících letech by měly být rekonstruovány bazény v Písku a Českých 
Budějovicích. Pokud bychom měli zastřešený venkovní bazén, byli bychom schopni 
nabídnout kapacity klientele využívající jmenovaná sportoviště. Snažíme se jednat 
rychle, ale důraz klademe na precizní zpracování nákladů a budoucích příjmů tak, aby 
byl provoz ekonomicky rentabilní:“ poznamenal k problematice místostarosta města 
Rudolf Oberfalcer.  
V tuto chvíli se pracuje na zajištění dodavatele projektové dokumentace a celkové 
ekonomické studii, která by měla přesně definovat návratnost investice. Počítá se 
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s využitím nové haly na dalších 10 – 15 let.    
  

Ing. Markéta Bučoková, PR 


