
V dubnu 2015 uplynulo 5 let od uvedení 
Aquaparku Kohoutovice do provozu 

Příprava výstavby sahá až do roku 2002. V roce 2004 byla zpracována studie na možnost přístavby 

krytého bazénu u základní školy, později vznikla myšlenka vybudovat aquapark, který v městě Brně 

chyběl. V roce 2006 začala architektonická kancelář K4 a.s. s projektováním, v dubnu 2008 začala 

výstavba, zhotovitelem díla je společnost STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. Investorem bylo 

Statutární město Brno, cena stavby činila 211 mil. Kč. Provozovatelem je na základě smlouvy 

společnost STAREZ-SPORT, a.s. 

Slavnostní zahájení provozu bylo 14. dubna 2010. 

Od zahájení provozu ho navštívilo již více jak 1,25 milionu návštěvníků. Počet jeho návštěvníků se rok 

od roku zvyšuje – ze 185 tisíc v roce 2010 po 300 tisíc v roce loňském. V provozu je každý den v roce, 

včetně svátků. 

Postupně si zařízení vybudovalo stálou klientelu dospělých i dětí, probíhají zde desítky kurzů plavání 

pro předškolní i školní děti a dospělé, několikrát týdně probíhá trénink vodního póla. Zařízení se stalo 

místem pro rekreaci návštěvníků nejenom z nejbližšího okolí či města Brna, ale i ze značné části 

Jihomoravského kraje. 

Za dobu provozu dochází postupně k úpravám těch částí provozu, které se v praxi neosvědčily – jen 

v loňském roce to byla úprava přístupu do saunového bazénku, rozšíření prostoru baru o dětský 

koutek i o místa k sezení a kompletní výměna povrchu mostku nad bazény. V roce 2012 došlo 

k výraznému pokroku při úpravě bazénových vod, montáží UV středotlakých lamp a vyvíječů ozónu – 

tím se zajistila velmi vysoká kvalita vody. 

Do dalších let provozu se chystají další úpravy a zlepšení provozů, aby zařízení i nadále patřilo po 

hygienické stránce ke špičce bazénů v ČR a dělalo radost dalším stovkám tisíc návštěvníků. 

Informace pro případné rozšíření článku dle prostoru: 

1.1 Popis budovy 
Aquapark Kohoutovice se skládá ze dvou samostatných částí. Část plavecká, kde jsou umístěny 

bazény, atrakce, začíná a končí zde venkovní tobogan, je zde plavčíkárna. Pod celou touto částí je 

strojovna (přístupná pouze zvenku), kde je umístěna nejenom strojní části technologie a úpravy vody, 

ale i výměníková stanice teplé vody Tepláren Brno, a.s. a strojovna vzduchotechniky. Bazénová hala 

je nepravidelného tvaru o rozměrech cca 58 x 37,5 m. 



 

Druhá třípodlažní část potom obsahuje v prvním podlaží vstupní halu, pokladnu, zázemí pro 

zaměstnance, šatny, sprchy a WC, s přístupem z bazénové haly potom i ošetřovnu a parní saunu. Ve 

druhém podlaží je umístěna posilovna, masérna, bufet se zázemím a s přístupem z terasy bazénové 

haly sauna s ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou. Ve třetím podlaží (tj. na střešní terase) je mimo 

prostoru k opalování i střešní bazén, který je z hlediska potrubí, propojen s vnitřním bazénem. Tato 

část je pravidelného obdélníkového tvaru o rozměrech cca 25 x 22,5 m. 



 

Kapacita objektu je 240 osob, plocha bazénové haly 1600 m2, celková vodní plocha 720 m2, celková 

užitná plocha je 3 600 m2, zastavěná plocha je 2 175 m2, využitá plocha pozemku činí 4 500 m2, 

obestavěný prostor má 21 330 m3. Nadmořská výška objektu je 227 m n. m. V rámci výstavby bylo 

vybudováno parkoviště s kapacitou 73 parkovacích míst. 

1.2 Vodní plochy 
Samotný areál se skládá z několika vodních ploch. Z hlediska technologie jsou některé plochy 

propojeny do stejných okruhů úpravny bazénové vody – „A“ (plavecký bazén, střešní bazén), „B“ 

(relaxační bazén, tobogan, brouzdaliště) a „C“ (vířivka). 



Plaveckou část tvoří plavecký bazén se šesti dráhami, o celkových rozměrech 25 x 13,7 m a hloubce 

1,8 – 2,0 m. Jeho přibližný obsah činí 660 m3 vody. Relaxační část tvoří relaxační bazén s atrakcemi 

(divoká řeka, chrliče, vodní hřib, vodopád, vodní trysky, bubliny ze dna, perličková koupel, vodopád, 

trysky ze dna) o nepravidelném tvaru cca 16 x 16 m, část divoké řeky je kruhová o průměru cca 5m a 

odpočinková kruhová část je o průměru cca 7 m, hloubky 0,8 – 1,3 m. Jeho přibližný obsah činí 355 

m3 vody. Tobogan je venkovní se vstupem ze schodiště na střešní terasu, s převýšením cca 10 m a 

délkou dráhy 87,4 m, se středním sklonem do 13%, rychlost jízdy 5 – 7 m/s, s dojezdem do 

samostatného bazénku uvnitř bazénové haly. Brouzdaliště je bazén nepravidelného tvaru o 

rozměrech cca 4 x 2 m, hloubkou 0,4 m, o objemu vody cca 7 m3. Vířivka je umístěna na střeše 

plavčíkárny, přístupná po mostku do 2. NP, kruhová s průměrem cca 3 m, s objemem vody cca 9 m3. 

Střešní bazén je nepravidelného ledvinovitého tvaru cca 13,5 x 6 m s hloubkou 0,8 m o objemu vody 

cca 55 m3. 

 

 

 

   


