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Reálný sen

14. dubna 2010 se slavnostně otevírá Aquapark Kohoutovice.
Tím počáteční  úvahy o výstavbě plaveckého bazénu z roku 2002 dostaly svou reálnou podobu.

Záměr výstavby bazénu v Kohoutovicích se stal obsahem programového prohlášení samosprávy
MČ Brno-Kohoutovice na volební období 2002–2006.
V květnu 2005 podala MČ Brno-Kohoutovice žádost na Ministerstvo fi nancí České republiky o dotaci
ze státního rozpočtu na rok 2006 na výstavbu bazénu Kohoutovice. Byla schválena dotace 10 mil. Kč.
Od začátku roku 2006 začalo vedení MČ Brno-Kohoutovice intenzivně prosazovat záměr výstavby krytého
plaveckého bazénu u Základní a mateřské školy Chalabalova 2.

Rada městské části Brno-Kohoutovice jmenovala pracovní skupinu pro přípravu výstavby bazénu
Kohoutovice ve složení:
Ing. Jindřich Misák starosta
Ladislav Macek  místostarosta
PhDr. Petr Hruška, MBA místostarosta
Jiří Zorník člen Rady MČ Brno-Kohoutovice

V lednu 2006 byla zadána MČ Brno-Kohoutovice architektonická soutěž na studii Aquaparku Kohouto-
vice, které se zúčastnily čtyři fi rmy. Jako nejlepší byla vyhodnocena studie projekční a architektonické 
kanceláře K4 a.s, Architects & Engineers.
Na jaře 2006 zpracovala vítězná fi rma K4 technicko-ekonomické zadání a dokumentaci pro územní
rozhodnutí. V červnu 2006 byla schválena žádost o stavební povolení.
26. května 2008 symbolicky poklepala základní stavební kámen tři kladívka: primátora města Brna 
Romana Onderky, technického náměstka primátora Ladislava Macka a šéfa stavební fi rmy Stavoprogres 
Brno Josefa Kavalce.

a jak to začalo…
S prvním návrhem na výstavbu školního plaveckého
bazénu přišel starosta MČ Brno-Kohoutovice Jindřich 
Misák. Spolu s místostarosty Kohoutovic Ladislavem 
Mackem a Petrem Hruškou v srpnu 2002 navštívili
spádovou obec Bystřice na severní Moravě, kde 
byl již rok v provozu nový školní bazén, a myšlenka
obdobné stavby byla na světě.

V roce 2004 byla zpracována studie na možnost přístavby
krytého bazénu u Základní a mateřské školy Chalabalova
v Brně-Kohoutovicích. Později byl tento projekt rozšířen
i o prvky vodní zábavy a zohlednil i požadavky závodních
plavců. Z projektu školního bazénu vznikl projekt na centrum 
vodních radovánek, které v Brně tolik chybělo. 
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