
foto: archiv náměstka primátora města Brna Ladislava Macka

Vodní hrátky
kapacita 240 osob
plocha bazénové haly 1 600 m2

vodní plocha vnitřních bazénů  580 m2

vodní plocha venkovního bazénu 62 m2

celková užitná plocha všech podlaží 3 600 m2

Novostavba bazénu, která vyrostla na pozemcích statutárního města Brna v městské části Brno
-Kohoutovice, je koncipována s takovým obsahem, který v současné době žádný obdobný areál v Brně nemá.
Bazén má dvě hlavní vodní plochy a několik dalších vodních atrakcí. Vedle bazénu pro kondiční plavání je 
navrženo i relaxační zařízení vč. sauny, wellness a dalších vodních atrakcí. Kondiční bazén je koncipovaný 
i pro sportovní plavání, tréninky a určitý stupeň plaveckých soutěží, splňuje i podmínky pro školní plavání 
a pro kondiční plavání veřejnosti. 

Plavecký bazén
Plavecký bazén má délku 25 m a 6 závodních drah. Je vybavený startovními bloky, dělením plaveckých 
drah a také např. ukazatelem znakové obrátky. Bazén má hloubku 2 m.

Rekreační bazén
Rekreační bazén, který je nepravidelného tvaru s různými zálivy, umožňuje rozdílné využívání podle
jednotlivých zálib návštěvníků a je vybaven mnohými vodními atrakcemi:
• největší záliv, tzv. klidová zóna,  je vybavený  vodními lůžky s perličkovou masáží či vzduchovými sedátky 
• dětské brouzdaliště
• vodní chrliče a vodopády 
• divoká řeka 
•  pro večerní koupání či zvláštní příležitosti je vybudováno podvodní osvětlení, při kterém se utlumí

hlavní osvětlení bazénové haly a vynikne prosvětlená vodní plocha

Tobogán
Jednou z hlavních atrakcí je vodní tobogán umístěný z prostorových důvodů do volného prostoru mimo
bazénovou halu, samozřejmě s nástupem a dojezdem zpět do haly. Jeho délka je téměř 90 m a venkovní
řešení konstrukce vytváří návštěvníkům areálu nezaměnitelnou siluetu budovy lákající k návštěvě koupaliště.

Vířivka
Bazének s teplou vodou je vždy vyhledávanou atrakcí, a to nejen pro seniory. Návštěvníci areálu zde 
mohou posedět ve vodě s vyšší teplotou než je v okolních bazénech a nechat se masírovat směrovými 
proudy vody smíchané se vzduchem či vzduchovými perličkami s výhledem do celé bazénové haly.

Venkovní bazén
Vzhledem k tomu, že aquacentrum se nachází uprostřed zástavby, nejsou k dispozici další vhodné plochy
pro venkovní bazén. Architekti proto našli řešení pro letní koupání – umístili na střechu provozní části
sluneční terasu s menším venkovním bazénem o rozměrech 14 x 6 m. Kromě slunění a koupání je odtud 
krásný výhled do Libušina údolí v Kohoutovicích.
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