Tisková zpráva
Bazén Liberec
Projekt Bazén Liberec je druhým největším realizovaným projektem v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“. Počátek jeho realizace ve smyslu identifikace
projektového záměru spadá do roku 2009. Fyzická realizace stavební části začala 22. 8. 2011, kdy
byla poklepáním základního kamene slavnostně zahájena stavba. Investorem je Statutární město
Liberec, zhotovitelem stavby firma SYNER, s.r.o.
„Projekt zahrnuje přístavbu bazénu o délce 25 m, který bude přednostně využíván pro výuku a
rekreační plavání dětí a mládeže. Bazén bude mít šest závodních drah a variabilní výšku hladiny (0,7–
1,3 m) pro výuku všech věkových skupin dětí. Osobám se sníženou schopností pohybu bude k dispozici
bezbariérový vjezd. Mezi stávajícím a novým bazénem bude umístěn menší bazének se slanou vodou s
osmi vzduchovými masážními lehátky a s lavičkami vybavenými masážními tryskami směrovanými na
záda a nohy sedících návštěvníků dále pak například potápěčskou věž,“ popisuje Lukáš Martin,
náměstek liberecké primátorky pro dopravu, rozvoj a technickou infrastrukturu.
Dále přibude nerezová skluzavka s dojezdovým bazénkem, pod jejíž konstrukcí vznikne prostor pro
šatnu a sklad. V nové přístavbě nebude chybět ani saunové vyžití pro děti a mládež, které je
charakteristické nižší teplotou saunování přizpůsobenou této věkové skupině. Po stranách
ochlazovacího bazénku příslušejícího k sauně bude umístěna parní a finská sauna.
V současné době se již stavba dostává do finální podoby, kdy je již realizována většina hlavních
stavebních konstrukcí, včetně opláštění objektu, pokládky střešních izolací, betonových konstrukcí
bazénů, zázemí a saun, instalace nerezové skluzavky a jsou montovány technologické části stavby.
„Příští týden provedeme tzv. zátopovou zkoušku. Ta spočívá v tom, že ještě neobložená bazénová
vana se napustí do horní úrovně a sleduje se její těsnost. Je to vůbec poprvé, kdy se do nového bazénu
napustí cca 360 kubíků vody,“ říká stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Čapek.
Dalším zajímavým prvkem, se kterým se v projektu počítá, je potápěčská věž o hloubce 8,5m pro
výcvik potápěčů a záchranářů. Ve věži budou průzory, které umožní návštěvníkům pozorování
potápěčů.
Po realizaci projektu se předpokládá nárůst kapacity návštěvníků, přičemž zvýšenou návštěvnost bez
problémů pojme současné zázemí šaten, umýváren a sociálního zařízení.
Celá přístavba výškově i prostorově navazuje na stávající bazénovou halu s padesátimetrovým
bazénem. Omezení pro návštěvníky stávajícího areálu bude po dobu stavby minimální.

„Jak již bylo zmíněno výše, stavba byla zahájena 22. 8. 2011 a předpoklad ukončení stavby a uvedení
do plného provozu je v první polovině měsíce září letošního roku. Celkové náklady na stavbu činí
necelých 140 000 000,- Kč s DPH. Dotaci ve výši 85% celkových uznatelných nákladů bude investor
čerpat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“,“ uzavírá Lukáš Martin.
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