
Pobyt na plovárně u vody stíral také spole-
čenské rozdíly. Lidé svlečení do plavek si byli 
u bazénu rovni, což naplňovalo ideál demo-
kratického životního stylu. Začátek 20. stole-
tí s sebou přinesl zásadní změny i v plážovém
odívání. Plavky se staly odvážnějšími, 30. a 40.
léta s sebou přinesla již dvoudílné plavky pro
ženy a muži se zbavili přiléhajících nátělníků.

V dnešní době bazénový svět urazil velký kus 
cesty. Bazén již není sparťansky pojatým spor-
tovním kolbištěm, ale vyhledávaným místem 
pro požitkáře. Většina bazénů se snaží nabíd-
nout něco navíc - ten zábrdovický se může po-
chlubit nejen 50 m bazénem na kondiční pla-
vání, ale především jako jediný v Brně nabízí 
zážitkový bazén s umělým vlnobitím.

Plaváním 
ke zdraví 
„Málokterý sport má takový 
zdravotní význam jako vodní sporty. 
Význam plavání nemůže býti nikdy dosti 
doceněn. 

Podporuje vývoj rostoucího 
organismu a dospělému tělu dává  
výtečný prostředek, jak je uchovati 
dlouho na výši sil. 

Stárnoucí tělo plaváním 
a koupáním dostává 
nové síly a oživení.“

(denní tisk poč. 20. stol.)

LETNÍ LÁZNĚ
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Skvělá zábava pro rodiče i děti
Původní lázně byly již podle dobových fotografií masovou záležitostí a bylo tam o zába-
vu postaráno. Velký venkovní bazén o rozměru 50 m x 50 m byl rozdělen železobetonovou 
stěnou na mělčí část určenou pro neplavce s obří skluzavkou a na oddělení pro plavce vy-
bavené skokanskou věží pro skoky z 1, 3 a 5 metrů, která je „zakonzervována“ v areálu 
dodnes.  Součástí bazénového komplexu byl i menší bazének pro děti. 

V 90. letech byly letní lázně zrekonstruovány a slouží k osvěžení a vodním sportům Brňa-
nů v letních měsících. V současné době venkovní areál městských lázní láká návštěvníky 
na 73 metrů dlouhý tobogán – po koupališti Riviéře druhý nejdelší v Brně nebo dětské 
brouzdaliště s oblíbenou klouzačkou „Beruškou“. 
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Za sportem  
a relaxací 
Na budovu zimních lázní navazovala rozsáhlá ven-
kovní sportovně-rekreační část s tenisovými a vo-
lejbalovými kurty, kuželkovými drahami a travna-
tými plochami a tribunami umístěnými nad bazény 
sloužícími pro slunění a k odpočinku.

Dnes letní část areálu nabízí spoustu  zábavy pro 
celou rodinu. Odpočinout si návštěvníci lázní mo-
hou na zastíněných lehátkách na travnaté ploše 
nebo v blízkosti bazénu. Sportovní vyžití lze na-
lézt na beachvolejbalovém hřišti, na minigolfu či 
při hře pétanque. Pro děti je připraveno dětské 
hřiště s pískovištěm s jemným plážovým pískem  
a spoustou dalších atrakcí. 
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Ukázka elegantního 
funkcionalismu
Soubor budov městských lázní představuje hodnotnou architekto-
nickou památku. Městské lázně Zábrdovice patří k tomu nejlepšímu, 
co významný brněnský architekt Bohuslav Fuchs na vrcholu svých 
tvůrčích sil stvořil. Lázně, na svou dobu excelentní - uspořádáním, in-
teriéry i technickým vybavením, neměly v tehdejším Česku obdoby 
a patřily i k nejmodernějším v Evropě. Bohuslav Fuchs navrhl vněj-
ší podobu lázní tak, aby korespondovaly s okolními průmyslovými 
stavbami, například Zbrojovkou.

Budova lázní sloužila svému účelu až do konce 90. let,  od té doby se 
zde zastavil čas a budova pouze chátrá. 

ZIMNÍ LÁZNĚ
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Lázeňská péče 
po celý rok
Nepředstavujme si prvorepublikové lázně tak, jak je známe dnes,  
s vířivkami, saunami a dalšími příjemnými lákadly. Primárním úče-
lem tehdejších lázní byla hygiena. Málokdo si dnes umí představit 
byt bez koupelny – taková možnost zde ale nebyla vždy. 

V  roce 1932 byl zahájen provoz v  nových lázních Zábrdovice. Je-
jich „zimní” část disponovala vším, co k  tehdejším moderním láz-
ním patřilo. Celoročně fungující bazény, masáže, vodoléčba, 
vanové lázně, parní nebo teplovzdušné sauny či inhalační míst-
nosti. Jedno celé patro bylo určeno sprchám pro každoden-
ní očistu Brňanů. K  dispozici byli návštěvníkům nejenom lékaři  
a maséři, ale třeba i učitelé plavání.

Součástí vnitřního areálu s kapacitou až 12 000 návštěvníků den-
ně byla zimní zahrada a doplňkové služby např. holičství, kadeřnictví  
a restaurace.
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