
 

Tisková zpráva 
Zábavné odpoledne pro rodiče 

s dětmi odstartovalo novou éru bazénu 
 

Liberečanům už slouží bazén s novou přístavbou. Jeho ostrý provoz byl zahájen ve středu 19. září. 

Statutárnímu městu Liberci se podařilo dokončit projekt o týden dříve a ještě s úsporou kolem 700 

tisíc korun. 

Slavnostní otevření patřilo rodinám s dětmi. Před vstupem do bazénu vyhrávala kapela a malí 

návštěvníci si užívali na skákacím hradu. Další zábava čekala děti uvnitř. Tam například navlékaly 

korálky nebo vybarvovaly omalovánky. 

„Dostavba bazénu se vloni tak trochu stala jednou z politických hrátek, prostředkem politického boje. 

O to víc jsem vděčen všem, co se na stavbě podíleli, za to, že politickým hrátkám nepodlehli, a že se 

tak nyní můžeme těšit z nového bazénu,“ upozornil náměstek primátorky pro dopravu, rozvoj a 

technickou infrastrukturu Lukáš Martin. 

Novou přístavbu si prohlédli také hosté z německé Žitavy, člen Rady města Žitavy Thomas Kurze a 

Manfred Kurschner, ředitel žitavských technických služeb. Vysokou návštěvnost popřál bazénu za 

zhotovitele stavby výkonný ředitel společnosti Syner s.r.o. Robert Špott.  

„Jsem rád, že předáváme stavbu bez vad a nedodělků,“ prohlásil Robert Špott. 

Město však při plánování přístavby myslelo na všechny generace. Přínosem tak pro ně může být 

například Kneippův chodník, ve kterém návštěvníci areálu najdou příjemnou masáž chodidel nohou, a 

to díky chůzi po oblázcích, při které navíc projdou střídavě chladnou a teplou vodou.  

Chloubou nového objektu, který se stal průchozí součástí původního, je i devět metrů hluboká 

potápěčská věž, jež bude sloužit k výcviku potápěčů. Nezanedbatelným pozitivním výsledkem je i 

regenerace a revitalizace území o rozloze 0,1 ha a vznik dvou nových pracovních míst. 

„Jeden rok a sedm dní trvající stavba přinesla Liberečanům nejen nový pětadvacetimetrový výukový 

bazén, ale i atrakce, které využijí zejména rodiny s dětmi. Mezi ně patří dvacetimetrová nerezová 

skluzavka, finské a parní sauny, které jsou svými parametry vhodné i pro předškolní děti nebo i vířivky 

se slanou mořskou vodou. Ty mohou sloužit k inhalaci stopových prvků uvolňujících se ze slané vody 

děti s dýchacími obtížemi,“ řekl náměstek Lukáš Martin. 

Myšlenka vybudování nového výukového bazénu vzešla ze zvyšující se poptávky po rozšířených 

možnostech výuky plavání, aktivním trávení volného času a z důvodu snahy o posílení atraktivity zóny 

Lidové sady.  

 



Bazén Liberec, IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ v kostce: 

 Celkové výdaje projektu:  148 444 736,- Kč 

 Cena stavby dle SoD: 139 689 048,- Kč 

 Konečná cena stavby: 138 872 695,- Kč 

 Dotace: 85% CZV (ROP NUTS II SV) 

 Doba trvání projektu: 2009-2012 

 Fyzická realizace: 22.8.2011 – 29.8.2012  

 Kolaudace díla: 30. srpna 2012 

Aktuální stav: 

 Srpen 2012 proplacena první žádost o dotaci ve výši 26 541 306,- Kč (září – listopad 2011) 

 Do konce září bude podána 2. žádost o platbu ve výši 37 876 219,- Kč 

 15.12.2012 plánovaná závěrečná žádost o platbu ve výši 58 699 810,- Kč 

                                             

                                                                                                                                              V Liberci 19. září 2012 


