
Opravená Riviéra slavnostně otevře v půlce června 

 
Desetiměsíční pracovní úsilí brzy skončí a oblíbené brněnské Koupaliště Riviéra se po 

nákladné rekonstrukci dočká slavnostního otevření. Vedení města přestřihne pásku, která 

znovu otevře areál, 13. června v deset hodin dopoledne. Návštěvníci vstoupí na koupaliště 

poprvé v sobotu 16. června. 

Stavba začala loni v září a společnost STAREZ-SPORT, a. s, která koupaliště provozuje, jej ke 

zkušebnímu provozu přebere 11. června. „Každý týden máme kontrolní dny, na kterých vše řešíme 

a z našeho pohledu je všechno v pořádku, práce termínově sedí. Předpokládám, že začátkem června 

bude všechno připraveno na vyzkoušení a otevření. Neznám žádný zádrhel, který by bránil tomu, 

aby se vše včas stihlo,“ pochvaloval si Martin Mikš, generální ředitel STAREZ-SPORT, a. s. 

K rozsáhlé rekonstrukci město muselo přistoupit, protože z původních bazénů denně unikalo až dvě 

stě kubíků vody. Její doplňování stálo statisíce korun. Původní betonovou a keramickou dlažbu, 

která bazénu sloužila patnáct let, nahradily vany z nerezu, kterého firma použila sedm tisíc metrů 

čtverečních. „Práce se dokončují, nejsou ve finálním stavu, takže to ještě květen zabere, ale 

začátkem června má být všechno hotové,“ uvedl Mikš. 

Projekt tvořila společnost CENTROPROJEKT GROUP, a. s., celková investice vyšla na 218 490 

000 korun. Plánovaný rozpočet výrazně nenavýšily ani některé původně neplánované práce. „Navíc 

se měnila stará dlažba a dělají se nové rozvody pro zavlažování trávníku a elektřiny. Využili jsme 

toho, že se okolí rozkopalo. Navýšení se pohybuje maximálně v pěti procentech z celkové 

ceny,“ objasnil Mikš. 

Zkušební provoz otestuje nejen nepropustnost nerezových van, ale také kvalitu vody v brněnském 

koupališti. „Zjišťuje se, zda fungují technická zařízení, která slouží k cirkulaci vody, ale také 

chemická stránka, zda funguje čištění vody, chlorace. Než se otevře koupaliště, máme předem 

určený počet dní, v nichž musíme odebrat vzorky vody, které ověřuje hygiena. Zjednodušeně řečeno 

se při zkušebním provozu testuje funkčnost všech částí v plném zatížení,“ vysvětlil ředitel 

společnosti.  

Návštěvníci, kteří dorazí na první otevření v sobotu 16. června, budou zároveň svědky pokřtění 

nového maskota společnosti STAREZ-SPORT, a. s. Pro novou letní sezonu se mění také vstupné na 

koupališti Riviéra, které provozovatel rozdělil na dopolední a odpolední kvůli zamezení front u 

pokladen. Základní vstupné s odchodem do dvou hodin odpoledne stojí 80 korun a po třetí hodině 

se dostanete do areálu za 100 korun. Celodenní vstup vyjde na 180 korun, děti do pěti let ho mají 

zdarma.   

Koupaliště Riviéra navíc jako každý rok chystá pohybové příměstské tábory, které jsou určené 

plavcům i neplavcům od pěti do deseti let a organizátoři přichystali přes prázdniny čtyři turnusy.  

Proměnou bazénů práce na Riviéře neskončí, společnost STAREZ-SPORT, a. s., projektuje další 

dvě novinky: tři kryté beachvolejbalové kurty a plochu pro kluziště. „Kryté kurty včetně zázemí 

mohou sloužit podstatně déle než otevřené kurty. Kluziště plánujeme za budovou zámečku, jedná se 

udržitelnost projektu Evropské unie, realizace bude možná nejdřív za dva roky. Beachové kurty se 

mohou podařit už příští rok, záleží na vydání stavebního povolení, pak začneme shánět 

finance,“ dodal ředitel Mikš. 

 

Atrakce na Koupališti Riviéra: 

- tobogan: výška 8 metrů, délka 75 metrů 

- skluzavka: šířka a výška 4 m, délka 15 m 

- lavice a lehátka s provzdušněním: cca 80 m 

- lezecká stěna: výška 3 m 

- lanový most s lekníny: délka 36 m 

- šplhací síť 

- pro nejmenší: vodní děla, chrliče, vodní hřib, vodní ježek, vodní clona o délce 6 m, kbelíkový 

strom, fontánky 

 


