
Rekonstrukce Plaveckého stadionu v Táboře 
Často kladené otázky - FAQ 

 

1 Jak dlouho bude rekonstrukce trvat? 

Rekonstrukce je plánována do konce září 2018. Tedy na 9 měsíců. 

2 Co se všechno opraví? 

V první řádě se jedná o rekonstrukci staré části, a to z valné většiny. Opravíme dětský bazén, vstupní halu, šatny. Nově postavíme suchý a 
mokrý bufet. V ploše nad šatnami a vstupní halou vznikne nové patro. Na tomto patře bude wellness s otevřenou terasou. Společně 
s rekonstrukcí budou nové i veškeré technologie. 25 m bazén se v této etapě opravovat nebude, ale dostane novou vzduchotechniku a 
částečně i stěnu „plavčíkáren“ a ochoz. Velký, 25 m bazén, se opraví pravděpodobně v horizontu pěti let. Rozsah této opravy nebude tak 
časově náročný a bude ji možné opravit bez odstávky, resp. během léta. 

3 Proč se nedělá oprava včetně 25 m bazénu rovnou?  
Vzhledem ke stavebním návaznostem by oprava trvala mnohem déle. Bylo nutné začít s nejvíce zdevastovanou částí, a to byl právě malý 
bazén. Navíc bylo potřeba i vzhledem ke skutečně vysokým nákladům a možnostem města rozdělit rekonstrukci na dvě etapy. Etapa č. III pak 
uvažuje ještě o aquaparku.      

4 Kolik to bude stát peněz? 

Cena je na téměř 105 mil Kč bez DPH. 

5 Kdy se bazén odstaví? 

Bazén se odstaví 15. ledna 2018 pro veřejnost a 31. ledna 2018 pro sportovní kluby. Budeme se snažit otevřít co nejdříve venkovní bazén a 
minimalizovat tak koupací újmu.   

6 Nepřijdu o peníze na čipu? 

Žádný strach, všechny peníze, které máte na čipu, tam zůstanou a jakmile se bazén otevře, můžete bez problémů pokračovat. Kredit platí 
12 měsíců od posledního nabití. Kdykoli si dobijete, byť i třeba 1,- Kč, vše se opět o dvanáct měsíců prodlouží.   

7 Proč se neopravuje během letní odstávky? 

Vzhledem k návaznostem jednotlivých činností, jako je bourání, zrání betonů, instalace technologií, obkladů a všech dalších stavebních 
úprav, které na sebe musí navazovat a každá část potřebuje svůj čas, tři měsíce v létě by nestačily.   

8 Proč nebyla informace ohledně odstávky k dispozici dříve? 

Zastupitelstvo teprve 18.12. 2017 definitivně rozhodlo o financích a bylo možné podepsat smlouvu a pustit se do toho. Dokud nejsou 
všechny části mozaiky na svém místě, nic se neuděje. Nebylo možné tedy nic oznamovat, dokud nebylo definitivně jasno.   


