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TISKOVÁ ZPRÁVA 

STAREZ – SPORT zahajuje letní sezonu v Brně. Poslední květnový 
víkend se otevírají koupaliště na Riviéře a v Zábrdovicích 

Brno, 19. května 2022 

První zájemci o venkovní koupání se mohou radovat. Městská společnost STAREZ – 

SPORT, a. s., otevře v sobotu 28. května koupaliště na Riviéře a v Zábrdovicích. Všechny 
brněnské školy budou mít po celý červen vstup do areálů zdarma. Koupání pod širým nebem si lidé od konce května užijí hned na dvou místech v centru Brna. Koupaliště kromě vodních radovánek nabídnou také bohaté sportovní vyžití. Na letním provozu 
v Zábrdovicích je návštěvníkům kromě bazénů a tobogánu k dispozici i hřiště na minigolf, pétanque či pingpong. Na koupališti Riviéra si zase lidé mohou zahrát plážové sporty na 
beachvolejbalových kurtech. Ty minulý rok prošly renovací a jejich počet se rozšířil o dvě nové 
hrací plochy. 

Na plážový volejbal se ostatně zaměří i zdejší animační program. „K dispozici bude profesionální 

trenér, který dokáže pomoci jak s naprostými základy pro nejmenší děti, tak se zlepšením techniky 
u dospělých. Chybět nebude ani tradiční beachvolejbalový hobby turnaj,“ doplňuje Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s. Na největším brněnském koupališti budou po celou letní sezónu probíhat též příměstské tábory. 
Školáci budou mít v červnu vstup zdarma, jinak se ceny nemění  Po celý červen nabídne městská společnost STAREZ – SPORT, a. s., vstupy na obě koupaliště brněnským základním a středním školám zdarma. „Snahou je alespoň zčásti vynahradit žákům 
a studentům nedostatek pohybu a tělesné výchovy, který si nesou ještě z dob pandemie. Proto jsme 

rádi, že tento rok můžeme sportovní areály otevřít konečně naplno,“ vysvětluje Petr Hladík, 
1. náměstek primátorky města Brna. Bez poplatku mohou školáci užívat bazény vždy ve všední 
dny v dopoledních hodinách. 

„Předchozí dva roky byly z pohledu provozu a různých protiepidemických omezení velmi 
problematické. Proto jsme rádi, že můžeme konečně otevřít brány koupališť ve zcela běžném 
režimu. Předpokládáme, že bez jakýchkoliv omezení budou koupaliště fungovat až do posledního 
srpnového dne,“ dodává Hladík. Během celého léta zůstanou ceny vstupného na koupaliště stejné jako minulý rok. Na Riviéře tak 
za celý den strávený v areálu zaplatí dospělí 240 korun, senioři a děti od šesti do čtrnácti let 
polovinu. V Zábrdovicích je cena pro dospělé 155 korun a pro děti a seniory 80 korun. Nejmladší návštěvníci mají na obě koupaliště vstup zdarma. Využít lze také zvýhodněných vstupů 
s čipovými hodinkami. Více informací o případných změnách v provozu koupaliště Riviéra zde, v Zábrdovicích poté zde. 

 

https://rivec.sportujemevbrne.cz/
https://zabrdky.sportujemevbrne.cz/
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