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KOUPALIŠTĚ a BAZÉNY
Olomouckého kraje
Vážení občané,
v měsíci červnu pokračujeme ve vydávání tematických příloh měsíčníku Olomoucký kraj.
Tentokrát už pomyslně přivoláváme léto, slunění a koupání, protože červnová příloha se
věnuje umělým vodním plochám. Po zhlédnutí celého materiálu jsem musel konstatovat, že
pravděpodobně žádný obyvatel našeho regionu nenavštívil všechna připomínaná místa,
protože je jich opravdu velké množství.
Některá zařízení slouží svým návštěvníkům již desítky let a zaslouží se poděkovat jejich
správcům, často jsou to starostové obcí, za údržbu a investice do těchto areálů. Další vodní
plochy, k nimž patří například aquapark v Olomouci, jsou zcela nové. Loňské statistiky
návštěvnosti aquaparku nám ukazují, jak moc se Olomouci podařilo splnit přání řady
obyvatel města, ale také občanů z okolí, kteří jej navštěvují.

Olomoucký kraj bude ve vydávání příloh pokračovat i v následujícím období. Na červenec
jsme pro vás připravili vodácká putování spojená s rekreací v přírodních koupalištích
a naše redakce pracuje také na představení zajímavých naučných stezek v regionu.
Přeji vám krásné léto.
Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Olomoucko
Centrum zdraví Bohuňovice
Moderní krytý aquapark s možností opalování na
terase a s bohatým zázemím služeb.
Nejvyhledávanější atrakcí je více než 100 metrů
dlouhý tobogán, najdete zde hlavní plavecký bazén
se třemi startovacími bloky a dvěma protiproudy,
vedlejší bazén s vodním hřibem a vnitřním chrličem
a bazén pro děti do 4 let s teplotou vody 31 °C.
Nechybí ani whirpool, celá vodní zóna je bezbariérová. V bezprostřední blízkosti Centra zdraví je vám
k dispozici hřiště na tenis, volejbal, malou kopanou
a fotbal či dětské hřiště s atrakcemi.
Služby: mokrý a suchý bar, parní lázeň, sauna, fitness, solárium, masáže, plavecká škola, ubytovna
Otevřeno: od 28. června do konce srpna denně od 10 do 21 hodin, současná provozní doba na
www.bohunovice.cz v sekci Centrum zdraví – aquapark
Vstupné za 90 minut: plné 80 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let 20 Kč (časově neomezeno)
Aktuality na: www.bohunovice.cz, telefon: 585 151 681

Aquapark Olomouc
Aquapark nabízí celoročně rekreační bazén s proudovým kanálem, atrakcí space-bowl (trychtýř),
123 metrů dlouhý tobogán sjízdný na gumových
duších, širokou skluzavku, vodní děla, vodní chrliče
a bazén s masážními lehátky.
V kryté části se nachází i vnitřní dětský bazén s vodopádem, skluzavkou, malým chrličem a tryskami
a také vnější, průplavem spojený rekreační bazén
s masážními tryskami a protiproudem.
Součástí aquaparku jsou i whirpooly, suchá a parní
prohřívaná a klasická sauna. Od června do září je
v provozu venkovní areál s otevřeným tobogánem
v délce 115 metrů, chrličem, vodní stěnou, vodní
trampolínou, provazovými atrakcemi, vodopádem a skluzavkou. Nechybí ani dětský bazén se skluzavkou,
vodním ježkem a kbelíkovou atrakcí a komplexní dětské hřiště s lanovým programem. Areál je vybaven
i hřišti pro beach-volejbal.
Služby: masáže, sauna, solárium, restaurace
Otevřeno: denně od 9.00 do 21.00 hodin
Vstupné do letního aquaparku: celodenní plné 150 Kč, snížené 120 Kč,
děti 7–15 let 100 Kč, děti 4–6 let 70 Kč, děti do 3 let zdarma, slevy po 14. hodině
Více na: www.aqua-olomouc.cz
Telefon: 588 517 770-1

Plavecký bazén Olomouc
S ohledem na rekonstrukci krytého bazénu bude od 1. července do konce srpna v provozu jen venkovní areál
s bazénem 50 x 21 metrů a dětským bazénem se skluzavkou o rozloze 15 x 12 metrů.
Služby: občerstvení, restaurace
Otevřeno: v červnu a srpnu denně od 09.00 do 20.00 hodin
Vstupné: plné od zakoupení do konce provozní doby od pondělí do pátku 77 Kč,
snížené 61 Kč, slevy po 14.00 hodině, v sobotu a neděli je plné vstupné 82 Kč,
snížené 65 Kč, slevy po 14.00 hodině
Telefon: 585 413 256

Koupaliště Bělkovice-Lašťany

Městské koupaliště Uničov
Koupaliště tvoří venkovní bazén o rozměrech 50 x 25 metrů s rozsáhlou travnatou plochou kolem. Nechybí
tobogán, skluzavky, oddělená plavecká a neplavecká část a brouzdaliště. K dispozici je dětské hřiště
s atrakcemi, hřiště pro míčové hry a stolní tenis.
Služby: občerstvení
Otevřeno: v červnu denně od 10.00 do 19.00 hodin, v červenci od 09.00 do 19.00 hodin, provozní dobu
v srpnu a září najdete na www.unicov.cz
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, děti do 1 metru výšky zdarma
Aktuality: www.unicov.cz
Telefon: 585 002 187

Letní koupaliště Bělkovice-Lašťany nabízí pro své návštěvníky celobetonový bazén o rozměrech 50 x 20 metrů a dětský bazén 20 x 8 metrů. Bazény jsou obklopeny travnatou plochou pro opalování. V areálu se nachází
několik sportovišť. Lze si zde zahrát volejbal, tenis, basketbal či malou kopanou.
Služby: občerstvení
Otevřeno: červen v pracovní dny od 12.00 do 19.00 hodin, soboty a neděle od 10.00 do 19.00 hodin,
červenec a srpen denně od 10.00 do 19.00 hodin
Vstupné: plné 45 Kč, snížené 20 Kč
Více na: www.belkovice-lastany.cz
Telefon: 728 205 322

Koupaliště Náměšť na Hané

Krytý plavecký bazén Uničov
Bazén o rozměrech 25 x 9 metrů s bezbariérovým přístupem. Najdete zde také dětské brouzdaliště, dvě
prohřívárny, nádrže s masážními tryskami, vodopádem a gejzírem.
Služby: občerstvení
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let 20 Kč
Otevřeno: aktuální otevírací doba na www.unicov.cz v sekci Sport a volný čas

Koupaliště v Náměšti na Hané se nachází nedaleko areálu zámeckého lesoparku na západním konci města.
Jedná se o betonovou půlkruhovou nádrž o rozměru zhruba 50 x 20 metrů.
Služby: občerstvení
Otevřeno: červenec a srpen od 09.00 do 19.00 hodin
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč
Aktuality: www.namestnahane.cz
Telefon: 585 757 811
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Městské koupaliště
Šternberk

Krytý plavecký bazén Litovel
Bazén o délce 17 metrů a šířce 8 metrů se čtyřmi plaveckými dráhami. Najdete zde perličkovou koupel,
chrlič vody, dvě vodní děla. Samozřejmostí jsou zde bezbariérové vstupy a spouštěcí rampa pro handicapované. Kapacita bazénu je 30 osob.
Cena za hodinu: plné 35 Kč, snížené 25 Kč, možnost pronájmu celého bazénu pro soukromé účely i pro
organizace na čísle 739 557 878 nebo 585 156 228, 225
Otevřeno: provoz v červnu najdete na www.zsviteznalitovel.cz, v červenci a v srpnu denně od 12.00
do 19.00 hodin s výjimkou od 9. července do 7. srpna, kdy je zavřeno
Telefon: 585 156 225, 585 156 228, 739 557 878

K dispozici jsou venkovní plavecké dráhy o délce 25 m, dětské brouzdaliště, tobogán, skluzavky, hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, volejbal, basketbal, tenis). Neobyčejné zážitky nabízí i noční koupání.
Služby: bufet s občerstvením
Otevřeno: denně od 09.00 do 19.00 hodin,
večerní koupání v závislosti na počasí
od 19.30 do 21.30 hodin
Vstupné: plné 45 Kč, snížené 25 Kč, večerní
koupání 20 Kč (jednotná cena)
Telefon: 725 120 004

Koupaliště Litovel
Areál je vybaven hlavním bazénem s částí pro plavce a pro neplavce a dětským bazénem. Můžete si zde
zahrát stolní tenis, k dispozici je i hřiště pro volejbal a nohejbal.
Služby: občerstvení
Otevřeno: od poloviny června v závislosti na počasí od 09.00 do 19.00 hodin
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč
Telefon: 585 342 134

Jesenicko
Koupaliště Velká Kraš
Letní koupaliště Velká Kraš se nachází na
okraji obce. Nabízí umělou nádrž s betonovým dnem, skluzavkou a travnatou odpočinkovou plochou. Je rozděleno na část pro
plavce a pro neplavce. V areálu je možnost
ubytování v chatkách či stanování.
Služby: restaurace
Otevřeno: od června do září denně od 09.00
do 19.00 hodin
Vstupné: plné 50 Kč,
snížené 20 Kč, po 16 hodině jsou ceny
poloviční
Aktuality: www.velkakras.cz
Telefon: 776 220 877, 602 510 732

Jesenické koupaliště
V areálu se nachází plavecký bazén 50 x 40 metrů, rozdělený pro plavce a neplavce, dále brouzdaliště pro
nejmenší. Nechybí ani hřiště na plážové sporty, fotbal, hřiště na volejbal a nohejbal, streetbasket, ruské
kuželky a stolní tenis.
Služby: stánek s celodenním rychlým občerstvením, na pokladně lze zapůjčit bezplatně slunečníky, za 50 Kč také
míče na volejbal, plážový volejbal, nohejbal a basket
Otevřeno: od 1. června do 15. září od 9.00 do 20.00 hodin (poslední hodina je určena k opuštění
koupaliště)
Vstupné: plné 50 Kč, děti 35 Kč, snížené 15 Kč
Aktuality: www.jesenicke-koupaliste.cz
Telefon: 584 450 432

Aquacentrum Česká Ves
Česká Ves je obec v oblasti Jeseníků 5 km od okresního města Jeseníku. Krytý plavecký bazén o délce
25 metrů a šířce 10 metrů s teplotou vody 28 °C nabízí možnost příjemného odpočinku. V letním období je
k dispozici také hřiště, volejbal a ruské kuželky.
Služby: občerstvení z automatů, soukromé masáže
Otevřeno: červen viz www.krytybazen.jesenicko.com, červenec a srpen v pondělí a pátek od 12.30 do
20.30 hodin, úterý, středa a čtvrtek od 07.00 do 20.30 hodin, sobota a neděle od 08.30 do 17.30 hodin.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 35 Kč
Telefon: 584 428 186

Šumpersko
Plavecký areál v Zábřehu
Plavecký areál v Zábřehu nabízí svým návštěvníkům bohatou škálu aktivit pro každé roční období. V letošní sezóně bude k dispozici dětský bazén
s 60 m dlouhým toboganem, brouzdaliště a vnitřní 25 metrů dlouhý bazén. Ke sportování můžete využít beach volejbalové
hřiště či si zahrát petanque.
Služby: občerstvení, ve vnitřním areálu parní lázeň, fitcentru, finská sauna,
masáže.
Otevřeno a vstupné: www.zabreh bazen.cz
Telefon: 583 550 361

Termální koupaliště Velké Losiny
V areálu termálního koupaliště vám jsou k dispozici dva bazény s termální
vodou, malý dětský bazén a velký plavecký bazén. Léčivá termální sirná voda
příznivě působí na pohybové, nervové, respirační, kožní a oběhové nemoci.
Služby: občerstvení, lázeňský vláček, s nímž můžete navštívit zajímavá místa
a dozvědět se něco o historii města, proslulého nejen lázněmi, ale i zámkem,
ruční papírnou a čarodějnickými procesy.
Otevřeno: červen od 10.00 do 18.00 hodin denně kromě čtvrtka (zavírací den),
červenec a srpen od 09.00 do 19.00 hodin denně kromě čtvrtka (zavírací den)
Vstupné: plné od pondělí do středy 100 Kč, snížené 70 Kč, od pátku do neděle je
plné vstupné 130 Kč, snížené 90 Kč
Telefon: 583 394 111

Bratrušovské letní koupaliště Šumperk
Koupaliště se nachází v Šumperku směrem na Bratrušov a naleznete zde plavecký
bazén 50 x 25 metrů, stejně velký neplavecký bazén, dětské brouzdaliště, tobogán
o délce 91 metrů. Pro nejmenší jsou připravena dvě hřiště pro míčové hry, dětské
hřiště, lanová pyramida, rock-slider a vodní trampolína.
Služby: občerstvení
Otevřeno: v červnu od pondělí do pátku od 13.00 do 19.00 hodin, v sobotu a neděli
od 09.00 do 19.00 hodin, v červenci denně od 09.00 do 19.00 hodin a v srpnu denně
od 10.00 do 19.00 hodin
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 40 Kč, ZTP a děti do 7 let 15 Kč, slevy po 17. hodině
Telefon: 583 214 295
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Aqua centrum Šumperk
Jedná se o krytý areál s bazénem 25 x 12,5 metru a brouzdalištěm pro malé děti o hloubce 50 cm a velikosti
10 x 6 metru. Jsou zde skluzavky, průlezky a další atrakce.
Služby: občerstvení, finská sauna, masáže
Otevřeno: www. aquacentrum.net
Vstupné: neomezené plné 55 Kč,
snížené 40 Kč,
plné na hodinu 35 Kč, snížené 25 Kč
Telefon: 583 214 295

Prostějovsko
Koupaliště Stražisko
Oblíbené koupaliště ve Stražisku disponuje velkým bazénem s plaveckou dráhou,
středním bazénem a brouzdalištěm. Nechybí ani skluzavka, chrliče vody či dětské
a multifunkční hřiště. Nově bude od července zajištěn ohřev vody pomocí solárního
systému.
Služby: restaurace
Otevřeno: denně od 09.00 do 19.00 hodin, noční koupání v závislosti
na počasí od 19.00 do 21.00 hodin
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, děti do tří let a invalidé zdarma
Telefon: 582 376 520

Koupaliště Vrahovice
Příjemné prostředí zve ke koupání zejména rodiny s dětmi. Kromě čtyř dětských
bazénů je k dispozici jeden bazén pro dospělé. Zahrát si zde můžete kuželky, stolní
tenis, nohejbal či volejbal. Samozřejmostí jsou dětské prolézačky, pískoviště
a trampolína.
Služby: občerstvení, udírna
Otevřeno: od 11. června do konce srpna od 09.00 do 19.00 hodin
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do tří let zdarma
Telefon: 607 110 617, 731 737 224

Aquapark Koupelky Prostějov
Městské lázně Prostějov
Městské lázně disponují bazénem o délce 25 metrů.
Služby: fitness, sauna, infrasauna, solárium, restaurace, v areálu možno zdarma
využít WiFi připojení k internetu, kadeřnictví, kosmetika, masáže
Otevřeno: viz www.dsp-pv.cz, v červenci zavřeno
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Aquapark nabízí kromě čtyř bazénů také dva tobogány a dvě skluzavky. Najdete zde zázemí pro volejbal, beach-volejbal,
univerzální hřiště, ping pong, minigolf a petanque a dvě dětská hřiště.
Služby: možnost zapůjčení lehátek a využití bezplatného WiFi připojení, restaurace
Otevřeno: červen v pondělí až pátek od 11.00 do 19.00 hodin, v sobotu a neděli od 10.00 do 19.00 hodin, v červenci a srpnu
Vstupné celodenní: plné 80 Kč, snížené 50 Kč, děti do 6 let 20 Kč
Více na: www.dsp-pv.cz
Telefon: 582 330 895

Přerovsko
Koupaliště Kojetín
Areál s bazény a tobogánem, vířivkou a dalšími vodními atrakcemi. Na koupališti je nainstalována webová kamera (http://www.kojetin.cz
menu „Rychle k cíli“), která umožní zjistit aktuální stav provozu na koupališti.
Najdete zde také dvě hřiště na plážový volejbal, hřiště na nohejbal a hřiště na minigolf.
Služby: restaurace s nápoji a rychlým občerstvením, možnost zapůjčení slunečníku, WiFi připojení v blízkém okolí
Otevřeno: červen v pracovní dny od 12.00 do 19.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 19.00 hodin, červenec až srpen
v pracovní dny od 10.00 do 19.00, víkend a svátky od 09.00 do 19.00
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, po 17. hodině se platí poloviční poplatek
Aktuality: www.kojetin.cz
Telefon: 581 761 830

Městské koupaliště Lipník nad Bečvou
Venkovní koupaliště se nachází v jihozápadní části města. Umělá nádrž s dlážděným dnem a travnatým břehem má rozměry 50 x 20 metrů s hloubkou do 2,8 metru. Dále je vám k dispozici dětský bazén 20 x 5 metrů a brouzdaliště 6 x 4 metry.
Služby: občerstvení
Otevřeno: od června v pracovní dny 10.00 až 19.00 hodin, soboty, neděle a svátky od 09.00 do 19.00 hodin
Vstupné: plné 15 Kč, snížené 10 Kč
Více na www.ts-lipnik.cz
Telefon: 581 773 756

Aquapark Plovárna Hranice
Disponuje pětadvacetimetrovým bazénem se čtyřmi drahami včetně relaxačního bazénu s atrakcemi.
Vyzkoušet lze divokou řeku, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka nebo vodní masážní
trysky. Dále pak stometrový tobogán, whirpool či parní kabinku. Pro menší příchozí je určen dětský
bazén o rozměrech 10 x 5 metrů.
Služby: mokrý bar, masáže, solárium, rychlé občerstvení, restaurace, finská, parní a aromatická sauna
Otevřeno: během letních prázdnin denně od 9.00 do 21.00 hodin
Vstupné za hodinu: plné 65 Kč, snížené 55 Kč, děti do 6 let 20 Kč
Více na: www.aquaparkplovarnahranice.cz
Telefon: 581 606 060

Koupaliště Majetín
Koupaliště v Majetíně nabízí plavecký bazén o délce 25 metrů, rekreační bazén a dětské brouzdaliště
s atrakcemi. Od roku 2007 je zde instalován solární ohřev bazénové vody. Pro sportovce je připraveno nové
hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro nohejbal a volejbal. Zahrát si zde můžete i petaque.
Služby: občerstvení
Otevřeno: od června dle počasí od 10.00 do 20.00 hodin
Vstupné: plné 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, děti do 6 let 15 Kč
Aktuality a slevy vstupného: www.majetin.cz
Telefon: 581 741 740

Venkovní a vnitřní bazény v Přerově
Vstup na venkovní bazén je z ulice Brabansko, v areálu najdete pětadvacetimetrový bazén, dětský bazén,
bazén s atrakcemi, velkou dvouproudovou skluzavku, lezeckou stěnu, masážní lavici, divokou řeku, vodní
hřib, chrliče vody a plošinu pro imobilní občany. Není odsud možný vstup na vnitřní bazén, kde je k dispozici
bazén o délce 50 metrů, masážní vana a whirpool či parní komory.
Služby: restaurace, fitness, masáže
Otevřeno: vnitřní areál a venkovní v červnu na www.bazenprerov.cz, venkovní v červenci a srpnu od 10.00
do 20.00 hodin
Vstupné: venkovní bazén: plné 80 Kč, snížené 60 Kč, děti od tří do šesti let 20 Kč, děti do tří let zdarma.
Krytý bazén: plné 50 Kč, snížené 40 Kč.
Telefon: 581 736 580
Mapa a texty: Machovský mapy s.r.o., www.machovsky.cz, Foto: archiv
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