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Historie koupání a koupacích bazénů v Chrastavě
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Ve století devatenáctém se objevují dvoudílné koupací Vývoj koupání v naší oblasti
župany. Ty sestávaly z dlouhých kalhot a županu až ke 

Území Chrastavska a Hrádecka bylo vždy bohaté na zdroje kolenům. V těchto modelech se pochopitelně moc plavat 
vody.  Díky osvětě získali lidé na konci 18. století zcela 
nové poznatky o svém těle. Pohyb v přírodě i plavání se tak 
začaly stávat velmi populární. Koupání však bylo 
uzákoněno až v roce 1750. Od té doby se lidé osvěžovali 
vodou ve velkých kádích, ti bohatší pak vanách či 
bazénech. Koupání se tedy stalo normálním počínáním a 
lidé si brzy uvědomili, že plavání je nejen pro tělo 
blahodárnou činností, ale také věcí zábavnou. Již od 
počátku byly oblíbené koupací hry, jako např. "kdo vydrží 
déle pod vodou". Na přelomu 19. a 20. století začaly ve 
velké míře vznikat jak přírodní koupaliště a bazény, tak 
byly stavěny ve městech a ve větších obcích veřejné lázně, 
a to sluneční, vanové a v některých příhodných oblastech i 
slatinné. Ty nejhonosnější - Městské lázně Františka Josefa 
I. - vznikly v Liberci v roce 1902 a přestaly sloužit svému 
účelu až v roce 1984. Další honosné lázně měl např. 
Jablonec nad Nisou (Gablonz, 1910) a Nové Město pod 
Smrkem (Neustadt a.d. Tafelfichte, 1911). Chrastava měla 
také svoje vanové lázně. 
Plavání bylo nejen zábavou, ale díky lékařským 
poznatkům byla v 19. století objevena i souvislost mezi 
zdravím lidu a hygienou. Enormní nárůst obyvatel ve 
městech v souvislosti s jejich prací v továrnách, přinesl 
nutnost řešit nejen jejich ubytování, ale i jejich hygienu. 
Koupelny a umyvadla v té době pochopitelně nebyly 
součástí prostých stavení, a tak se z výše uvedených 
důvodů začaly budovat i za podpory z řad průmyslníků tzv. 
veřejné lázně jak venkovní, tak i  lázeňské domy.

Ke koupání patří i plavky
Zajímavý je i vývoj koupacích obleků. Historie koupacích 
úborů sahá pravděpodobně až do starověku, až do doby 
antického Řecka. Původně se však lidé koupali nazí. Od 
počátku 18. století však bylo nařízeno koupání oddělené - 
zvlášť muži a zvlášť ženy. Už tenkrát muži tajně sledovali 
nahé ženy při koupání a považovali to za dobrou zábavu. 
Tomu však měl být konec. Proto přišly na řadu první 
koupací úbory (plavky). V 18. století ženy nosily tzv. 
"koupací župany" z materiálu, který ani po namočení nebyl 
průsvitný a nenabídl potěchu pánskému oku. Župany byly 
dlouhé a těžké.

„Odvážné” modely koupacích úborů na přelomu 19. 
a 20. století, dobová pohlednice.

Koupací úbory kolem roku 1910.



bylo koupání společné, rodinné. Od začátku provozování 
zde probíhala výuka plavání, kterou vedl zdejší kantor pan 
Kumpert a měl k tomu ještě dva pomocníky. Vzhledem k 
poloze starého koupaliště s malou odpočinkovou plochou 
a velkým zastíněním začalo město počátkem 30. let 20. 
století hledat jiný prostor pro výstavbu nového koupaliště, 
které by také uspokojilo rostoucí zájem o koupání. 
Původní záměr byl vystavět koupaliště za tzv. 
záclonárnou, na konci Luční ulice. Konečné rozhodnutí 
však bylo jiné. V roce 1931 byla provedena regulace 
Vítkovského potoka a jeho odkloněním vznikla rozlehlá 
plocha, z níž větší část využil Německý tělovýchovný 
spolek, který zde vystavěl hřiště a krytou cvičební halu. 
Obojí stojí dodnes...
Druhá plocha, na místě prvního bývalého továrního 
rybníka firmy Pollack (druhý byl v místě dnešního parku u 
Vítkovské ulice) byla určena pro výstavbu nového 
koupaliště. Toto rozhodnutí padlo v roce 1934 a už v roce 
1935 byl slavnostně provoz nového koupaliště zahájen. 
Bylo to velmi moderní zařízení a umožňovalo provozovat 
opravdový plavecký sport. Návštěvníkům sloužily od 
počátku čtyři závodní dráhy se startovacími můstky či nedalo. Na konci 19. století se objevil i "výstřelek" 
šestimetrový skokanský můstek včetně můstku pérového. koupacího úboru s korzetem, s mašlemi a stuhami, který 
K dispozici byly kabiny, šatny, úschovna kol, sprchy a odhalil již ramena a další části ženského těla. Nutno 
tělocvičné nářadí včetně hrazdy a stolního tenisu. Prostor v poznamenat, že součástí těchto úborů byly stále vysoké 
koupališti pro plavce byl oddělen od neplavců dřevěnou šněrovací boty.
lávkou. Personálu sloužil stylový dřevěný domek s Od roku 1946 je běžné, že modely plavek již odhalují záda 
výhledem do Vítkovské ulice.a dvoudílné plavky se stávají standardem.  S postupem 
Přes léto v domku plavčík přespával, takže koupaliště i času do dnešních dnů materiálu pro výrobu plavek stále 
ohlídal. Prvním plavčíkem byl pan Josef Schnelka. Byl ubývá.
vybrán konkurzem a poslán do Prahy na plavčický kurz.Mužský koupací oděv v historii spočíval v dlouhých 
Na koupališti se podávalo občerstvení, pokud někdo zůstal kalhotech, které se postupem času jen zkracovaly.
přes poledne, mohl dostat i oběd. Protože v prvním roce 
provozu nebylo koupaliště ještě zcela zařízeno, věnovali 

Koupaliště v Chrastavě místní továrníci a živnostníci darem stolky, židle, lavičky a 
slunečníky. Darované věci byly opatřeny reklamními První chrastavské koupaliště bylo vybudováno už v roce 
štítky firem donátorů.1893. Stávalo za posledními chrastavskými domy v 
Plavčík intenzivně vyučoval plavání, takže zájem o vodní meandru Vítkovského potoka mezi starou a novou 
sporty po otevření bazénu nebývale vzrostl. „Každý borec Vítkovskou ulicí. Vítkovský potok jej také napájel svojí 
plavcem,“ bylo heslo oněch dnů. Na koupališti se pořádaly vodou. Bazén měl dvě oddělení - pro plavce a pro neplavce 
plavecké přebory okresního a krajského formátu. Členové a vstupné se již tenkrát platilo. Koupání žen a mužů zde 
jednotlivých sportovních spolků oblékali plavky v barvách probíhalo odděleně, pouze ve středu, v sobotu a v neděli 
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Doby, kdy plavčík na koupalištích přeměřoval délku
dámských koupacích úborů kvůli veřejnému pohoršení,
jsou pryč...

První chrastavský
koupací bazén
stával za posledními
domy cesty k Vítkovu
a pocházel z roku 1893.
Dnes je v majetku
Města Chrastava
a je pronajímán
jako rybník.



svých klubů a návštěva koupaliště se 
stala prestižní záležitostí nejen pro 
mladé.
Otvíralo se časně zrána a bylo 
otevřeno až do 21 hodin, aby se mohli 
vykoupat i prodavači z místních 
obchodů či lidé, dojíždějící za prací do 
Liberce. 
Koupaliště má rozměr 32 x 86 metrů, 
j eho  p locha  je  2 .450  met rů  
čtverečních a pojme téměř 4 tisíce 
kubíků vody. Hloubka u skákadel je 
2,8 metru.
Za poslední století město podvakráte 
vložilo do výstavby či renovace 
tohoto historického majetku částku, 
která výrazně přesahovala možnosti 
běžných rozpočtů. Poprvé při 
výstavbě (1934) a podruhé při rekon-
strukci v sedmdesátých letech. Inves-
tice do provozu koupaliště byly 
učiněny i v polovině 90. let. Je nutno 
říci, že koupaliště sloužilo k užitku, a 
to zejména místních občanů, takřka 70 
let.
V 80. letech 20. století na koupališti v 
sezóně probíhaly pod vedením plav-
číků – brigádníků jak zábavy ve stylu 
20. a 30. let, tak zde proběhlo i několik 
ročníků nezapomenutelných soutěží 
ve skoku do vody na kole či v 
převlecích pod názvem "O největší 
mrchu." Koupaliště v té době opravdu 
žilo a byly i dny, kdy nebylo možno 
pro množství lidí u vody najít volné 
místo k opalování. Lahvové pivo, 
červená a oranžová limonáda a 
nezapomenutelné sušenky "vlnky" a 
sušenky „Banao na večer, na ráno”.
Dlouhá léta také stávala na východní 
straně koupaliště vysoká klouzačka do 
bazénu.
V posledních letech město provádí 
každoročně základní údržbu, která 
brání dalšímu chátrání. Větší investice 
byly vloženy do nových zámkových 
dlažeb, nových sprch, nátěrů... a 
pochopitelně do vybudování nového 
beach volejbalového hřiště v roce 
2014.
Od roku 2011 v areálu koupaliště 
probíhá v srpnu jednodenní hudební 
festival Beat the Flag fest.
Sezóna na přírodním koupališti je 
každým rokem od 1. června do 31. 
srpna. Mimo tuto dobu je k dispozici 
hospůdka „Na koupališti”.
Koupaliště však stále čeká na syste-
matickou celkovou koncepční 
přestavbu, která je nezbytná. Zejména 
proto, aby voda v nádrži lákala do své 
hloubky zájemce o plavání, cachtání i 
ochlazení se v teplých letních dnech.
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Dobová fotografie, pocházející z roku 1934 zachycuje samotnou výstavbu
„nového” koupaliště v dnešní Sportovní ulici.

Dobová pohlednice zachycuje pohled na koupaliště od severu k jihu v letech
těsně po jeho vzniku. Atelier Foto Müller.

Pohlednice koupaliště  v téže době od jihu k severu.  Vlevo je vidět tehdy nová
krytá cvičební hala a tovární komín uprostřed snímku patří továrně Karla Marxe,
od roku 1936 do konce války Waltra Pradeho, po válce Dřevokombinátu.
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1. Nadšenci koupání doslova obléhají šestimetro-
    vý skokanský můstek. cca 1935

2. Recesistické soutěže ve skoku do vody „O nej-
    větší mrchu” probíhaly na chrastavském kou-
    pališti v 80. letech 20. století.
    Foto ze soukromého archivu.

3. Foto ze stejného zdroje zachycuje věrné diváky
    této události... Jak jinak než na skákadle, avšak
    v té době už sníženého o vrchní díl.

„Exhibiční” skoky
do vody nebyly
ničím výjimečným
ani ve 30. letech
20. století (obr. 4)
ani v minulosti ne-
dávné... (obr. 5)

Studijní prameny: - Schwertner: Kratzau – Schicksal einer sudetendeutschen 
- www.eplavani.cz         Stadt
- Bulletin SPHMCH č. 2/1990 a č. 151 (7/2007) - soukromý archiv
- Miessler, Schwertner: Kratzau – Ein Bilderbuch - materiály ze Státního okresního archivu v Liberci
      von Land und Leuten - konzultace s NPÚ v Liberci
- katalog výstavy Koupání bez hranic, 2013                                                            Připravil: Ivan Vydra
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