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Koupaliště v Předmostí 
 

V sousedství rybízových plantáží se v Předmostí na konci 70. let minulého století nacházelo 
koupaliště, které bylo v letním období vyhledávaným místem k osvěžení a vodním radovánkám. V 80. letech 
idylu venkovského bazénu změnila výstavba panelového sídliště. Osmipodlažní paneláky vyrostly jen 
několik desítek metrů od něj. Z dříve poklidného koupaliště se tak během léta stalo nejnavštěvovanější místo 
v Předmostí. V panelákové výhni to byla jediná oáza prázdninového osvěžení. Po třiadvaceti letech 
provozu se v roce 2001 brány koupaliště natrvalo uzavřely. 

 
V letním parnu bylo předmostské koupaliště v 80. a 90. letech vyhledávaným místem k vodním radovánkám. Na 

malém plácku Pod Skalkou se slunilo až 1200 lidí. Areál koupaliště byl zavřen kvůli havarijnímu stavu v roce 2001. 
Od té doby areál využívá soukromá firma. 

Předmostské koupaliště spolu s fotbalovým hřištěm a přestavěnou tamní sokolovnou patřilo k areálu 
Tělovýchovné jednoty Okresního stavebního podniku v Přerově. V prostoru za hřištěm byl vydatný pramen 
vody, na kterou si sem lidé odedávna chodili jako pro >kyselku<. V roce 1976 se v těchto místech začalo 
stavět přírodní koupaliště. Pramen vody byl sveden do dvou studní a z nich byla voda vháněna do bazénů. 
Po dvou letech bylo dílo dokončeno. Velký bazén byl pětadvacet metrů dlouhý, dětem sloužil dětský 
bazének s brouzdalištěm. Část areálu byla zatravněna umělým speciálním trávníkem a lemována topoly a 
břízami, v jejich stínu byly lavičky. Součástí koupaliště bylo i hřiště pro odbíjenou. Šatny byly postaveny na 
železných sloupech, k nim se vystupovalo ze dvou stran po širokých schodištích na terasu, kde byl také 
bufet s občerstvením. Celé koupaliště bylo orámováno zelení zahrad, rybízovou plantáží jednotného 
zemědělského družstva a ze severní strany kopcem, jehož svah byl upraven pro potřeby opalujících se 
návštěvníků. 

Událost léta: otevření nového koupaliště 

Letní koupaliště se veřejnosti otevřelo v červnu roku 1978. V dobovém tisku se píše, že se zrodilo dílo 
z nadšení, píle a obětavosti. V pátek 16. června 1978 se v novém areálu koupaliště sešli všichni, kteří po 
dvě léta přikládali ruku k dílu. Slavnostní zahájení provozu koupaliště doprovázel pestrý program, v němž 
dálkoví plavci v bazénu střídali otužilce, potápěči akvabely a nakonec, když se ochladilo, rozproudila 
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nadšené návštěvníky hudba a tanec. „My děti z Předmostí jsme se na otevření bazénu moc těšily. Pamatuji 
se, že při slavnostním zahájení tam zpívala i Marie Rottrová. Hned vedle koupaliště byla pole s rybízem. 
Později, už v devadesátých letech, jsme se tam chodili koupat i se svými dětmi, to už rybízové sady 
vystřídaly paneláky,“ zavzpomínala Jana Štrausová z Přerova. Vybudování areálu s bazény, 
brouzdalištěm, atrakcemi pro děti a odpočinkovou terasou, kde probíhaly také taneční večery s živou 
hudbou, přišlo na milion 360 tisíc korun československých. „Bazén fungoval velmi dobře, byl tam kurt na 
volejbal a nohejbal, terasa na opalování, šatny i bufet, zázemí bylo dobré. Vstupné bylo ze začátku velmi 
nízké - děti platily pětikorunu a dospělí asi deset korun,“ doplnil František Šejba, který byl zaměstnancem 
tamní tělovýchovné jednoty. 

Panelová výstavba změnila okolí letního areálu 

Koupaliště bylo nejdříve ukryto v zeleni parku, začátkem 80. let se začalo i v jeho okolí s výstavbou 
paneláků. Přímo naproti koupaliště v ulici Pod Skalkou bydlela i Táňa Kozáková. „Bydleli jsme ve druhém 
poschodí a z oken kuchyně a obýváku jsem viděla krásně na celé koupaliště. Když byl syn starší a chodil se 
koupat bez mého doprovodu, kontrolovala jsem ho pohledem z oken našeho domova. Chodili jsme se tam 
koupat rádi, byla tam sice chladnější voda, ale čistá a v letním parnu to bylo velmi osvěžující,“ podělila se o 
vzpomínky Táňa Kozáková. Během letních prázdnin se v podvečer na terase koupaliště cvičil aerobik a v 
pátek a sobotu tam probíhaly hudební produkce. 

V roce 1995 v areálu koupaliště přibyl 124 metrů dlouhý tobogán, další atrakcí pro návštěvníky bylo 
tamní malé golfové hřiště. „Když bylo hezké počasí, tak na tom malém plácku kolem bazénu bylo až 
dvanáct set i více lidí,“ doplnil František Šejba. Na konci 90. let bazén potřeboval investici do nové čistírny 
vody a nutné byly i další opravy, které by si vyžádaly velké finance. Kvůli havarijnímu stavu tak zůstal v 
roce 2001 plavecký areál v Předmostí uzavřen. V roce 2005 jej Tělovýchovná jednota Pozemní stavby 
prodala soukromníkovi, který budovu areálu využíval ke skladování. Tobogan byl demontován a teď už jen 
prázdný bazén připomíná původní využití příjemného lesoparku, kde nyní sídlí soukromá firma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovské listy (2018) 
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