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rekonSTrukce bazénů kouPalIŠTě rIvIéra v brně
❚  renovaTIon oF rIvIera SWIMMInG PoolS In brno
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Petr Klaška, Petr Ševela,  
Ondřej Kučera

v  letošním roce bylo pro veřejnost otevřeno zre-

konstruované přírodní koupaliště riviéra v  brně. 

rekonstrukce se týkala jak původních betono-

vých bazénů, které byly doplněny nerezovými va-

nami, tak i nově zhotovených chodníků, které jsou 

z  bílého betonu. ❚ This year, a reconstructed 

set of natural swimming pools riviera was open 

to the public in brno. The reconstruction applied 

the original concrete pools, to which were added 

stainless steel tanks, as well as newly made pave-

ments, which are made of white concrete.

Areál přírodního koupaliště Riviéra, kte
rý se nachází na břehu řeky Svratky 
v centru Brna v  těsné blízkosti brněn
ského výstaviště, se řadí mezi největší 
přírodní koupaliště v České republice.

HISTORIE KOUPALIŠTĚ
Na začátku 19. století postavil v areálu 
současného koupaliště Dr. Baier klasi
cistní budovu lázní. Tento záměr se však 
nesetkal s  velkým zájmem, objekt byl 
používán pro jiné účely a vystřídal něko
lik vlastníků. V 80. letech minulého sto
letí přišel důležitý milník – architekt Petr 
Hrůša navrhl a prosadil svou vizi koupa
liště s  přírodní atmosférou, respektující 
původní slepé rameno řeky Svratky. Od 
roku 1990 bylo unikátní koupaliště Rivié
ra otevřeno pro veřejnost. Od roku 1995 
do roku 2003 byl však areál v pronájmu 
soukromé společnosti, nebyl udržován 

a  pro veřejnost byl uzavřen. Od roku 
2006 areál opět slouží veřejnosti a v roce 
2014 dokonce zvítězil v celostátní soutě
ži Top aqua zařízení 2014 v kategorii ven
kovní aquaparky a koupaliště pro sezon
ní provoz. Od září 2017 do května 2018 
proběhla celková rekonstrukce areálu 
koupaliště. [1] 

CÍL  REKONSTRUKCE  
A   POPIS KOUPALIŠTĚ
Cílem rekonstrukce bylo v  maximální 
možné míře zachovat unikátní koncept 

přírodního koupaliště s  využitím feno
ménu slepého ramene řeky.

Koupaliště je tvořeno soustavou 
kaskád tří bazénů v umělém říčním ko
rytě přemostěném dvěma mosty, kte
ré bylo vybudováno v bývalém slepém 
rameni Svratky v délce téměř 0,5 km. 
Nevyhovující stav původních železo
betonových van bazénů a propouště
ní velkého množství vody (denně do
cházelo k úniku cca 200 m3 vody) byly 
podnětem k přípravě kompletní rekon
strukce celého areálu koupaliště.
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Tvar nových bazénů, které jsou tvo
řeny nerezovým plechem, převážně ko
píruje původní tvary bazénů a  rekon
strukcí došlo ke zvednutí dna o  cca 
150 mm. V místech vnitřních oblouků 
bazénů jsou umístěny koridory schodišť 
a částí, kde jsou odpočívadla s velkými 
sedacími stupni. 

V rámci rekonstrukce byly sanovány, 
v částech i nově vystaveny čtyři betonové 
hráze (které dělí umělé vodní koryto kou
paliště na tři části): horní nátoková hráz, 
hráz mezi dětským a rekreačním bazé
nem, hráz mezi rekreačním a plaveckým 
bazénem a spodní výtoková hráz.

Dětský bazén je dlouhý 116,3 m, je
ho průměrná šířka je 17 až 25 m, ma
ximální hloubka 0,4 m a celková plocha 
je 2 120 m2. V prvních dvou třetinách 
je hloubka bazénu pouhých 50 mm a je 
zde navozen dojem mělké řeky se sed
mi splavy.

Rekreační bazén je dlouhý 143,5 m, 
jeho průměrná šířka je 16 až 18  m, 
hloubka je proměnná od 1,2 do 1,5 m 
a  celková vodní plocha je 2  190  m2. 
Součástí bazénu je tobogán, skluzav
ka široká 4 m, masážní lehátka, chrli
če, vodní clony a perličky.

Plavecký bazén je dlouhý 143,2 m, je
ho průměrná šířka je 17 až 21 m, hloub
ka je proměnná od 1,5 do 1,7 m a celko
vá vodní plocha je 2 200 m2. Na konci 
plaveckého bazénu jsou osazeny vodní 
atrakce určené pro starší děti a mládež: 
lanový most, lezecká stěna a šplhací síť.

V návaznosti na nové ukončení ba
zénových těles, která jsou tvořena ne
rezovými hranami nebo přelivnými žláb
ky, jsou nové konstrukce betonových 

chodníkových ploch z  litého jemně 
drásaného bílého betonu. Zpevněné 
plochy tvarově evokují pláže koryta ře
ky a  jsou ukončeny celonerezovými 
brodítky se sprchami. Součástí celko
vé rekonstrukce byly také terénní a sa
dové úpravy.

SANAČNÍ  PRÁCE
Sanační práce se týkaly především ná
tokové a  spodní hráze a  ošetření pů
vodních betonových základových kon
strukcí mostů. Nezbytnou součástí 
sanačních opatření byla ochrana beto
nových konstrukcí před zvýšenou agre
sivitou chemicky upravované bazénové 
vody. Dle závažnosti poruch železobe
tonových konstrukcí byly sanační po
stupy rozděleny do čtyř skupin.

Sanační postup S1 pro plošnou 
úpravu konstrukcí s  degradací beto
nu do hloubky 10  mm bez porušení 
výztuží, kdy původní betonové povr
chy byly kompletně otryskány vyso
kotlakým rotačním vodním paprskem 
o  minimálním tlaku 180 až 250  MPa 
a zbaveny nesoudržných vrstev a omí
tek. Následovalo otryskání nízkotlakým 
vodním paprskem tlakem do 20 MPa, 
kompletní ometení konstrukce a  vy
foukání stlačeným vzduchem. Líce stá
vajících výztužných prutů, které byly 
odhaleny odstraněním nesoudržných 

1 Brněnské koupaliště Riviéra 2 Situace širších 
vztahů 3 a až d Původní stav koupaliště před 
rekonstrukcí 4 a až c Z výstavby ❚  
1 Swimming pools Riviera in Brno 2 Situation  
3 a to d Original state of the swimming pools 
before reconstruction 4 a to c Under construction
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a  korodovaných vrstev betonu, by
ly zbaveny koroze otryskáním, ruč
ně ocelovými kartáči, příp. mechanic
ky pomocí elektrického kladívka na 
stupeň čistoty povrchu Sa  2.5 (byly 
odstraněny viditelné okuje, rez a  jiné 
nečistoty). Veškeré odhalené výztuž
né pruty byly ze všech stran opat
řeny antikorozním nátěrovým systé
mem na výztužnou ocel MasterEmaco 
P  5000  AP, který byl použit také na 
celou plochu betonových prvků ja
ko spojovací můstek. Po vyzrání prv
ní vrstvy antikorozního nátěru byla na
nesena druhá vrstva MasterEmaco 
P 5000 AP. Podkladní beton byl před 
nanesením můstku řádně navlhčen. 
Celá konstrukce byla následně opat
řena hrubou tixotropní opravnou mal
tou pro opravy betonových konstruk
cí Master Emaco S  488 s  pevností 
v  tlaku v  třídě R4, která byly použita 
i  pro povrchové vyrovnání nerovnos
tí do hloubky 5 mm. Všechny povrchy 

železobetonových konstrukcí byly po
té zahlazeny jemnou reprofilační mal
tou pro sanaci betonových povrchů 
s pevností v  tlaku v  třídě R2 Mastre
Emaco N  305FC s  vyrovnáním povr
chů v nerovnostech do hloubky 1 mm. 
Na celý povrch sanovaných ploch byl 
použit inhibitor koroze MasterProtect 
8000 CI ve třech pracovních krocích. 
Pro hydrofobizaci betonu, k  ochraně 
jeho povrchu proti pronikání vody a ja
ko sekundární ochrana všech povrchů 
byl použit MasterProtect H 303.

Sanační postup S2 pro plošnou úpra
vu konstrukcí s  degradací betonu do 
hloubky 10 až 25 mm s povrchovou ko
rozí výztuže, tj. porušením výztuže men
ším než 5 %, byl shodný s postupem S1 
s tím, že v místech s hlubším poškoze
ním byly povrchy otlučeny pneumatický
mi nebo elektrickými kladívky do hloub
ky 30 mm. 

Sanační postup S3 pro plošnou úpra
vu konstrukcí s  degradací betonu do 

hloubky 60 mm se silnou korozí výztuže, 
tj. porušením výztuže 5 až 10 %, byl opět 
shodný s postupem S1, avšak sanova
né plochy byly zbaveny betonových vrs
tev do hloubky 60 mm pomocí pneuma
tických nebo elektrických kladiv, přičemž 
výztužné pruty byly odhaleny zcela na 
všech površích. Konstrukce byly posí
leny plošně pomocí kari sítí Ø 5 mm 
 100/100 mm kotvených do stávajících 
betonových prvků pomocí trnů z výztuž
né oceli R10 v rastru 300 x 300 mm na 
hloubku 150  mm pomocí MasterFlow 
920AN, kolem hran byly kari sítě prove
deny jako armokoš a byly řádně prová
zány. Hrubá tixotropní opravná malta by
la nanášena v  tloušťkách do 40 mm, 
tj. ve dvou vrstvách pro zajištění dosta
tečného krytí výztuží 35 mm.

Sanační postup S4 pro plošnou 
úpravu konstrukcí s degradací betonu 

do hloubky 60 mm s hloubkovou a ex
trémní korozí výztuže, tj. porušením vý
ztuže 50 %, a více byl shodný s postu
pem S3, tixotropní opravná malta byla 
nanášena ve třech vrstvách.

CHODNÍKY
V návaznosti na nové ukončení bazéno
vých těles, která jsou tvořena nerezový
mi hranami nebo přelivnými žlábky, byly 
zhotoveny nové konstrukce betonových 
chodníkových ploch. Plochy tvarově i pů
dorysně kopírují tvar původních chodníků 
a jsou ukončeny novými celonerezovými 
brodítky. Z hygienických důvodů je jejich 
součástí zapuštěný odvodňovací dešťový 
prefabrikovaný štěrbinový žlábek, který 
zajistí, aby dešťové vody ze zpevněných 
povrchů neodtékaly do bazénu nebo do 
bazénového přelivného žlábku. Pro tento 
žlábek a jeho založení bylo nutné vybou
rat ve stávající betonové konstrukci chod
níku drážku. Odvodňovací žlábky jsou 
z  polymerického betonu odolného vůči 
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mrazu a posypovým solím s třídou zatí
žení A15. Žlab má průřez tvaru písmene 
V a jeho světlá šířka je 100 mm.

Veškeré plochy betonových kon
strukcí tvořících chodníky jsou z  lité
ho jemně drásaného bílého betonu 
C25/30XD2Dmax 16 mm. Pro docílení 
požadovaného vzhledu a mechanických 
vlastností byla navržena receptura: ka
menivo DTK 0/4 lokalita Zaječí, HTK 4/8 
lokalita Zaječí, HTK 8/16 lokalita Zaječí, 
pojivo CEM II/ALL 42,5 R Bílý Rohož
ník, plastifikátor CX Isoplast 53l. Jako 
minimální kvalitativní a vizuální standard 
zpracování bílého pohledového beto
nu byla reference Archeoparku v  Pav
lově. Z původních betonových chodní
ků byly odstraněny nesoudržné části, 
následovalo celoplošné ostříkání tlako
vou vodou a lokální dobetonávky nerov
ností a trhlin, tak aby bylo možné položit 
funkční kluznou vrstvu z PE fólie, na kte
rou byly nadbetonovány nové betono
vé chodníky z bílého betonu v tloušťce 
převážně 150 mm, které byly vyztuženy 
kari sítí 2x Ø 8 mm  100/100 mm. Dila
tační spáry jsou nejen nezbytným prv
kem funkčním, ale i výtvarným a jsou ve 
vzdálenosti 4 až 4,5 m (v případě chod
níku tloušťky 100 mm jsou ve vzdále
nosti do 3 m). Chodníky jsou po vnější 
straně zakončeny nerezovým L  profi
lem. Dilatační spára ve styku s hranou 
nerezového brodítka, s hranou nerezo
vého bazénu nebo s hranou nerezové
ho přelivného žlábku je řešena vloženým 
pružným těsněním. Konstrukce chodní
ků byly ošetřeny trvanlivým dvojnásob
ným tixotropním impregnačním nátěrem 

na bázi silanů ve vodní disperzi bez ob
sahu rozpouštědel. 

BETONÁŽ CHODNÍKŮ
Přípravné práce pro betonové chodníky 
začaly 10. března 2018 a spočívaly ve 
vyspravení podkladní vrstvy a násled
ném položení souvrství fólií a geotextilií 
pro vytvoření kluzné vrstvy.  Vzhledem 
ke kaskádovitému uspořádání chod
níků byly všechny chodníky rozděle
ny do 14 betonovacích taktů. První be
tonovací takt proběhl 26. března 2018 
a  poslední betonáž 30. května 2018. 
Celková plocha chodníků je 3 300 m2 
a bylo na ní použito cca 500 m3 betonu. 
Vzhledem ke komplikovanému přístupu 

k  jednotlivým bazénům, neboť k vnitř
nímu oblouku koupaliště je omezený 
přístup a  podél vnějšího jsou uložena 
technologická potrubí, která nejsou di
menzována na další zatížení, betonáž 
probíhala i ze dna bazénů. 

ZÁVĚR
Brněnské koupaliště Riviéra bylo po 
rekonstrukci otevřeno pro veřejnost 
v červnu letošního roku. Rekonstruk
ce byla výjimečná jednak charakterem 
stavby, neboť se jedná o venkovní kou
paliště takového rozsahu, a jednak po
užitím bílého betonu. Na výsledku je 
na první pohled vidět, že všichni zú
častnění odvedli výbornou práci.

Areál Koupaliště Riviéra se dostal do 
finále celorepublikového kola soutěže 
Stavba roku 2018.

Fotografie: 1 – archiv Centroprojekt Group 
(převzato z videa Koupaliště Riviéra v Brně 

otevřeno!); 2, 3 – archiv A77 Architekti; 4a – archiv 
Metrostav; 4b, 4c, 6b – archiv Cemex Czech 

Republic, 5a, 5b, 5c, 6a – archiv Starez – Sport
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6 a) Nové chodníky z bílého betonu jsou 
uživatelsky přívětivé, b) detail stupňů brouzdaliště 
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Riviera after reconstruction: a) kids’ pool,  
b) recreational pools, c) swimming pool  
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