
Projekt „Modernizace a přístavba plaveckého bazénu v Jindřichově  

Hradci“ 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00994 

 
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 

prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.2 Rozvojové projekty 

spádových center. 

 

Fyzická realizace projektu (zhotovení stavby): 1.11.2008-31.10.2009 

Celkové výdaje projektu: 181 510 489,00 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  104 305 377,21 Kč 

Příspěvek z ROP NUTS II Jihozápad: 59 634 941,07 Kč 

 

Zhotovitel stavby: Sdružení plavecký bazén v Jindřichově Hradci 

                                1. STAVCENT, a.s., IČ: 466 78 298 

                                Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec 

                                2. ARSTAV, s.r.o., IČ: 260 30 152 

                                Radouňka 190, Jindřichův Hradec 

Projektant:            JPS Jindřichův Hradec, s.r.o. 

 

Hlavní cíl projektu: 

Základním cílem projektu bylo odstranění nevyhovujícího stavu původního bazénu, 

nedostatků v infrastrukturní vybavenosti území Jindřichohradecka, sloužící pro volnočasové 

aktivity, zkvalitnění a rozšíření nabídky pro trávení volného času, zlepšení  stávajícího 

modelu poskytovaných služeb v oblasti aktivního odpočinku. Cílem bylo vybudování 

moderního zařízení, které poskytuje své služby celoročně, doplnění modelu poskytovaných 

služeb o novinky, zachování výuky plavání všech vrstev a věkových skupin obyvatelstva a 

úprava stávajícího objektu pro zdravotně postižené (bezbariérovost).  

Průběh projektu: 

V průběhu realizace projektu byly demontovány veškeré původní  rozvody a tyto nahrazeny 

novými. Došlo k vybourání  konstrukcí vyjma nosných, došlo k opravě podkladních vrstev 

podlah, provedeny nové hydroizolace vnitřních rozvodů původního objektu. Zdivo v nových 

vyzdívkách příček bylo izolováno proti vlhkosti, byly provedeny kompletní opravy omítek, 

obkladů a dlažeb. Rekonstrukcí původních prostor byly zrekonstruovány prostory saun, 

masáží, kadeřnictví a kosmetiky, zrekonstruován původní plavecký bazén. Obvodový plášť 

byl po stavebních úpravách, výměně oken a osazení vstupních dveří zateplen, fasáda byla 

obložena pohledovými fasádními panely.  Prosklené části fasády byly řešeny osazenými 

hliníkovými rámy s vloženými izolačními skly. Střecha byla tepelně izolována, původní 

systém solárního zařízení byl doplněn o dalších 46 panelů.  

Výsledky projektu: 

Realizací projektu došlo k vybudování  moderního sportovně rekreačního  zařízení 

poskytujícího kvalitní služby v oblasti sportu a rekreace.  Celková zastavěná plocha se 

z původních 1250m2 zvětšila o 910 m2 na současných 2 160m2. Došlo ke kompletní 

rekonstrukci bazénové technologie v suterénu objektu a rozšíření technologie pro relaxační 

část bazénu. Zrekonstruovány byly šatny, sprchy a osušovny, veškeré prostory byly nově 

obloženy, zadlážděny a zaizolovány. Přístavbou vzniklo nové zázemí relaxačního bazénu. 

V suterénu byly kromě technologií opraveny také prostory, kde je provozováno  vaničkové 

koupání pro kojence, centrum s bylinnou, finskou a infrasaunou,  kadeřnictví, masážní 

centrum a kosmetika. Svou činnost zde provozuje mokrý a suchý bufet.  

 



Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: http://www.strukturalni-fondy.cz 

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na 

http://www.rr-jihozapad.cz 
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