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Abstrakt 
 

Předmětem diplomové práce je architektonická studie římských lázní  
a saunového světa v blízkosti Brněnské přehrady v městské části Brno-Bystrc. Lázně 
jsou součástí komplexu aquaparku. V objektu aquaparku je vymezená část věnována 
rekreaci a očistě těla. Navrhuji  prostor otevřený novým průhledům, umožňující průnik 
světla a vzduchu. Prostor zahrnující dojem kontinuity a zároveň představu intimity. 
Použití jednoduchých geometrických forem dovoluje intenzivně vnímat důležité 
principy provozu.   
 
 
Abstract 
 
 The theme of dissertation is to create the architectural study of a Roman bath 
and sauna World. Spa are part of a complex aqvapark. There is a defined a part of the 
aqvapark. Dedicated to recreation and clearing the body. I propose a new open space, 
allowing penetration of light and air. THe area comprising the impression of kontinuity 
and at the same time the idea of intimacy. Using simple geometric forms allows 
capturing the important principles of operation. 
 
 
 
Klíčová slova 
 
 architektonická studie, římské lázně a saunový svět Brno, relaxace, očista těla i 
duše, místo odpočinku a klidu, otevřený prostor, propojení interiéru s okolní krajinou, 
průnik světla, jednoduché geometrické formy  
 
Keywords 
 
 architectural studies, Roman bath and sauna Word Brno, relaxation, clearing of 
body and soul, a place of rest and tranquility, open space, linking the interiér with the 
surrounding landscape, light penetration, simple geometric forms 
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ÚVOD 

Obsahem práce byl návrh římských lázní a saunového světa umístěného v blízkosti 
Brněnské přehrady v brněnské části Brno Bystrc, v rámci tématu lázeňství, relaxace. 
Římské lázně a saunový svět byl situován do navrhovaného objektu aqvaparku. 

Prostory lázní a saun budou sloužit jako centrum rekreace, relaxace a společenského 
života.  
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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Téma mojí absolventské diplomové práce na Fakultě stavební v Brně na VUT je návrh 
řešení prostor římských lázní a saunového světa. Diplomní projekt je zaměřen na 
specifické formy rekreace lázeňství ve vztahu k římské historii lázeňství a v návaznosti 
na tradice saunování severských zemí. 
Součástí řešení je prostor ploch sportu a objekt aquaparku. Návrh aquaparku využívá 
vymezený pozemek pro rekreaci a sport u Brněnské přehrady.  
  
 
MÍSTO 
 
Řešené území se nachází v severozápadní části města Brna na území městské části 
Brno-Bystrc a městské části Brno-Kníničky. Těžiště rekreační oblasti je vodní nádrž 
postavená v letech 1936 až 1940. Leží 8km severozápadně od středu Brna, mezi 
městskou částí Brno Bystr, Brno Kníničky a Veverskou Bítýškou. 
Projekt řeší území vyhrazené územním plánem města Brna jižně od  Brněnské přehrady 
v blízkosti ochranného pásu přehrady. Parcela je sevřena ulicí Rakovecká a 
zahrádkářskou osadou. Jedná se o nepravidelný pozemek, který je v současnosti z části 
zastavěn rekreační výstavbou a z části je využíván jako zemědělský půdní fond. 
Řešené území o ploše 4, 129ha se rozkládá v katastrálním území Bystr. Na jihovýchodě 
navazuje na hranici Rekreační oblasti přehrada dle Územního Plánu města Brna, 
severovýchodní hranici tvoří státní silnice 384 Rakovecká. Jižně a západně od řešeného 
území se nachází plochy individuální rekreace na zemědělském půdním fondu ZPF a 
pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Lokalita s výhledem na vodní nádrž je přístupná pěšky, autem či městskou hromadnou 
dopravou. Navržený aquapark a lázně vychází ze současné potřeby města. Funkční 
využití svou náplní respektuje stávající územní plán, kde je území vymezeno pro funkci 
rekreace a sportu.  
 
AQUACENTRUM BRNO 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Jsme na okraji města, dalo by se říci, že jsme se ocitli v generickém městě, ze kterého 
život vyprchal. 
Dnes není toto místo využíváno funkcemi, které by si zasloužilo. Mělo by se zde 
pracovat s prostorem pro rekreaci a sport. Vymezený pozemek nám umožňuje 
navrhnout solitér na zelené louce. Pozemek, vyhrazený územním plánem pro budoucí 
rozvoj města, je svažitý směrem k vodní nádrži, svah severní.  
Na základě ÚP, analýzy veškerých faktorů ovlivňující výsledem jsem zvolila velkorysé 
krajinářské řešení vycházející z přírodních daností reliéfu a fenoménu vody. 
Urbanistické řešení je podřízeno místu a účelu stavby. Místo je definováno terénem 
svažujícím se k vodní nádrži. Celý objekt navazuje na směr plynutí svahu, tedy 
postupně se společně se svahem zvedá. Vytěžená zemina bude zpětně použita pro 
terénní modelace a částečné zásypy objektu pro snížení prudkého svahu. Stávající 



dřeviny budou doplněny novou výsadbou dřevin. Travnaté plochy budou v celé ploše 
revitalizovány včetně navazující nové výsadby. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Konstrukční systém je skeletový tvořen monolitickým železobetonem. Budova je 
založena na pilotech. Stropní deska je z předpjatého betonu. Střecha je sklonitá 2°, 
s douplášťovou skladbou. Schodiště je monolitické železobetonové.  
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Hmotově tvoří objekt tři kvádry, které reagují na terén postupným zvedáním po směru 
terénu vzhůru.  Tyto hmoty jsou postupně vysunuty a ke střední byl přisazen skleněný 
kvádr. Navržený objem hal krytých bazénů je redukován do jednotlivých hmot jemně 
modelovaných do organických křivek - vodních vln vnějšího pláště tak, aby funkce 
objektu byla patrná na první pohled. Jednotlivé stavební hmoty se setkávají v nejnižším 
místě, v počátku organické vlny, odkud pak stoupají každá „svým rytmem“ do oblého 
vrcholu, jež se následně stáčí k zemi. Terén umožňuje nenápadně skrýt další objekt a to 
objekt parkoviště. Jeho střecha je částečně zazeleněná a částečně využívána jako 
otevřené parkoviště pro autobusy. Aquapark má dvě patra se suterénem. Budova 
aquaparku je funkčně rozdělena do několika technologických částí a to jak vertikálně 
tak horizontálně. Hlavní vstup do objektu je situován z ulice  Rakovecká na východnější 
části pozemku. Technologická část s vodním hospodářstvím a se strojovnou 
vzduchotechniky je umístěna do suterénu budovy, prostor celého prvního podlaží je 
věnováno veřejnosti s návazností na vodní rekreace a lázně. V druhém podlaží je 
restaurace se zázemím, administrativa a lázeňský svět. Vstupní hala s pokladnami je 
doplněna o obchod, klub  plavců a WC pro veřejnost.  Na vstupní halu navazuje  trakt 
se šatnami pro veřejnost. Z šatního traktu vedou  průchody do bazénů přes umývárny a 
WC, vždy  oddělené pro muže a ženy samostatně. Do traktu  s hygienickým blokem je 
začleněna místnost plavčíka. Centrální šatny slouží zároveň pro návštěvníky bazénů i 
římských lázní  a saunového světa. Bazénová hala je rozčleněna, ale konstrukčně 
nerozdělena, do tří částí, odpovídajících provozním  celkům. 
 
 
ŘÍMSKÉ LÁZNĚ A SAUNOVÝ SVĚT 
  
 
Motto: 
  „Návštěva lázní bude Vaše Getsemanská zahrada, útěk z hektického všedního 
dne. Jako v  poušti naleznete vodu, tak v lázních naleznete prostor bez času, chaosu a 
stresu. Jen mírné nespoutané místo klidu.“ 
 
 
KONCEPT 
 
Funkce, které by se měly vyskytovat v prostorách lázní, jež jest součástí aquaparku, 
jsou zřejmé. Veškeré typy saunování a lázeňství na jednom místě. Vybrané formy mají 



specifické požadavky, jak na rozměry, konsktukční řešení, tak na pomocné přilehlé 
prostory. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Bazény mají vlastní základy. Světlá výška prostoru je snížena podhledem zakrývajícím 
vedení vzduchotechniky. Lázněmi procházejí instalační šachty soustředěné v blízkosti 
nosných sloupů.  
 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A KOMPOZIČNÍ ZÁMĚR 
 
Slovo lázně dnes lidé s oblibou používají jako synonymum pro pokojné, klidné místo. 
Toto místo, by měl být prostor otevřený novým průhledům, umožňující průnik světla a 
vzduchu. Prostor zahrnující dojem kontinuity a zároveň představu intimity. Použití 
jednoduchých geometrických forem dovoluje intenzivně vnímat důležité principy 
provozu.  Je důležité stále zachovávat výhled na okolní přírodu, propojit pocitově 
interiér s exteriérem, z každého místa vnímat nerušené průhledy. Střed lázní tvoří 
monumentální točité schodiště, jež je symbolem přístupnosti, rovnosti a pospolitosti. 
Návrh klade důraz na prostorné plochy zachovávající jednoduchý pohyb osob 
s možností odpočinku. Provozy vyžadující uzavřený prostor jsou přiřazeny k sobě 
v lineárním rozvržení a odsunuty do pozadí, kde nebrání výhledu do krajiny. V blízkosti 
suchých saun jsou navržené ochlazovací bazény, v druhém podlaží je možnost využít i 
venkovního bazénu. Parní kabiny evokují úzké prostory uvnitř skály. V minulosti se 
často využívalo skalních prostor.  
 
 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY 
 
Navrhuji barvy tlumené, světlé. Šedá, bílá, medová barva dubového a cedrového 
dřeva. Spolupůsobení dřeva, betonu, skla. Každé patro má své specifické materiály, ale 
i společné. Zvolila jsem dubové hranoly, pohledový beton, skleněnou mozaiku, 
keramický obklad i dlažbu podobnou kameni, lakovanou stěrku, bílou omítku a cedrové 
palubky. 
 
VYBRANÉ MÍSTNOSTI  
 
Pro konstrukci stěn suchých saun je nezbytné užít materiály vhodné do náročného 
prostředí. Pro stavbu saun jsou navržené systémové panely. Jedná se o sendvičový 
panel, jenž je tvořen nosnou konstrukcí vyplněnou minerální vlnou, ze strany prostoru 
sauny je tepelná izolace chráněna AL folií, následně je z obou stran uzavřena deskami 
nebo palubkami. Z pohledové strany jsou palubky nebo biodesky, ze strany neviděné 
může být sololit nebo sadrokarton. Používám z pohledové strany cedrové palubky a ze 
strany přiléhající ke konstrukci, oddělující prostory, sololit. Strop je také tvořen 
systémovým panelem. Do místnosti musí být přiváděn čerstvý vzduch a odváděn 
vzduch teplý, to může být umožněno otvory nebo odvod také vzduchotechnikou. 
Využívám rozvody vzduchotechniky. Dveře do sauny by měli být skleněné nebo 



alespoň s průhledem do prostoru sauny, a s dřevěným madlem. Uvnitř, kromě kamen a 
sedacích lavic, je signalizace zaměstnancům, čidla snímající teplotu a vlhkost, hodiny a 
přesýpací hodiny. U Každé taková sauny jsou součástí sprchy a v blízkosti ochlazovací 
bazén. Je možné také využít prostor otevřeného atria. Navrhuji tropickou saunu 
s centrálně umístěným vytápěním, jež je zapuštěno do pochozí podlahy tvořené 
prvním stupněm. Druhý stupeň lavic má větší šířku, která poskytuje pohodlné 
spočinutí. Třetí stupeň lavic drží na konzolách, které jsou součástí systémového panelu.  
 
 Postup montáže parních kabin je již dán a ozkoušen. Montuje se topná smyčka 
na lavice a podlahu. Lavice je tvořena tvrzeným polystyrenem. Následně se provede 
armovací stěrka stěn a lavic, borusí se a natře se parozábranou. Zabandážují se rohy, 
provede se hydroizolace a nakonec montáž obkladu. Lepidlo se může použít například 
PCI-Nanolight weiss+PCI Lastoflex. Spáry se zaspárují epoxidovou hmotou. Následuje 
silikování. 
na tropech může být nátěr fungicidní barvou. Používám rovněž skleněnou mozaiku. 
 
EKOLOGIE 
 
Pro své vlastní potřeby budova využívá obnovitelné a alternativní zdroje energie, aby 
stavba měla minimální vliv na životní prostředí. Využívá sluneční záření a také třídění a 
sbírání dešťové vody. 
 
EKONOMIE (VÝMĚRY, KUBATURY) 
 
Celková plocha lázní –  1 809m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁVĚR 

Návrh římských lázní a saunového světa má dispoziční a konstrukční řešení pro snadnou 
orientaci a přístup návštěvníků. Navrhuji prostory otevřené bez fyzických či psychických 
bariér, ale skýtá i místa pro klidný odpočinek jednotlivce. 

Svým volným prostorovým uspořádáním a jednoduchými geometrickými hmotami 
umožňuje průnik světla i vzduchu. 
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LÁZEŇSTVÍ 
 
HISTORIE LÁZEŇSTVÍ 
 
Teplá zřídla lákala k zakládání lázní, budování bazénů a cílevědomé léčbě revmatismu i 
poúrazových stavů. Jednalo se především o jižní a střední Evropu. 
Nejspíše již před čtyřmi tisíci lety vznikaly nejstarší lázně a bazény u velkých řek 
protoindických měst. I ve Starém Egyptě existovaly lázně s propracovaným provozem 
(dle nalezených staroegyptských soudních papyrů), které mimo jiné poskytovaly 
možnost dělníkům pracujícím na stavbě pyramid dodržovat své hygienické zvyklosti. 
Například v Číně k nejmarkantnějšímu rozšíření lázeňství docházelo za dynastie Čou v 
letech 1100 - 300 př. n. l. Lázně byly původně společné pro obě pohlaví. V Japonsku se 
veřejné lázně začaly budovat s rozvojem buddhismu. Jejich teplota dosahovala až 
50 °C. Díky této vysoké teplotě vody bylo nutné se adaptovat a navštěvovat lázně již od 
dětství. Později se přistoupilo k variantě lázní oddělených pro muže a ženy, což 
samozřejmě nezabránilo pokušení pozorovat opačné pohlaví ve chvílích relaxace. Jak 
zachovalé dřevořezby a tušové kresby dokládají, koupající dělali pro tento účel v 
papírových mezistěnách díry. 
 
Ve středověku byly termální kúry poněkud drastické. Koupele totiž trvaly až sta hodin, 
takže docházelo k maceraci kůže s mokváním, sekrecí a často i se sekundární infekcí. 
Neobyčejně rychlé rozšíření syfilitidy po objevu Ameriky vedlo ke značnému 
zdiskreditování lázeňských míst s těmito koupelemi i s lazebníky poskytujícími tyto 
služby. V žebříčku významnosti i návštěvnosti postoupila ta lázeňská místa, kde 
vyvěraly minerální vody sice chladné, ale mineralizované a s oxidem uhličitým - kyselky 
vhodné pro pitnou léčbu. Minerální farmakoterapie nahradila od 16. století někdejší 
léčbu výhradně zevní balneací, tedy koupelemi. Ani zde se lázně neuchránily pošetilých 
extrémů a víme jen, že například v Karlových Varech se v 80. letech 16. století pilo 
denně 20, dokonce až 40 litrů vody denně. Diuretické a projímavé efekty byly 
mimořádné. 
 
LÁZNĚ ZAPUSTILY V EVROPĚ A ČÁSTEČNĚ I V ASII SVÉ KOŘENY 
 
Stala se z nich místa zaměřená a postupně specializovaná na určité choroby nebo 
okruhy chronických nemocí. Nesetrvávalo se terapeuticky pouze u minerálních vod, ale 
podávaly se také bahenní a rašelinové procedury. Vítěznou cestu nastoupila také 
vodoléčba známá od starověku, k jejíž popularizaci mimořádně přispěli laičtí léčitelé 
minulého století Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp. Cílevědomě se začalo využívat 
také dietoterapie, pohybové léčby, tělocviku a terénních kúr. Lázně nabývaly postupně 
na významu i jako společenská střediska velkého světa a lázeňská místa hrála vedoucí 
roli nejen v medicíně, ale i svými kulturními a národohospodářskými přínosy. 
 
 
Pacienti i jejich lékaři nevycházeli z údivu nad dosahovanými efekty u chronických 
chorob. Jedni (byla to především německá škola) přísahali na ducha pramenů s 
nenapodobitelnými efekty těch či oněch vod, jedinečných svým složením. „Máme 



nejsilnější vody“ -to byl tržní argument, když se lázně pokoušely přetáhnout a odloudit 
platící klientelu, která by jinak bývala jela do sousedních, konkurenčních lázní. 
Francouzká balneologická škola byla poněkud kritičtější. Jejich doktrína a slogan byly - 
„Dobré lázně dělají dobří lékaři“. A byla to pravda. Na klinikách velkých měst ordinovali 
výteční odborníci pro akutní choroby, ale v lázních vyrůstali odborníci pro chronické 
choroby. Zkušený lázeňský revmatolog viděl stovky nemocných pacientů a stal se 
špičkou ve svém oboru. Lázeňství nebylo a není ve světě rovnoměrně rozloženo. Je to 
záležitost převážně evropská. Klasickými lázeňskými zeměmi jsou Německo, Francie, 
Itálie, ale i naše země, Polsko, Bulharsko, Maďarsko a býlalý SSSR, Dálný východ a poté 
Japonsko. Třebaže byla lázeňská léčba v minulosti rozšířena i v Anglii a dokonce i v USA, 
nehraje tam dnes prakticky žádnou roli. 
 
 
ŘÍMSKÉ LÁZNĚ 
 

Menší nebo větší lázně byly rozesety po celé římské říši.. Najít jste je mohli v 
Pompejích, Ostii, stejně jako v Trevíru,  Africe (Leptis Magma) nebo Asii (Efesos, 
Mílétos). V okolí Neapole byly založeny přímo nad teplými termálními prameny a 
nazývaly se Baie. V bohatých soukromých domech byla podobná lázeňská zařízení ale 
v menším měřítku. 

K velkému rozvoji veřejných lázní došlo především v císařské éře, kdy se stavěly 
lázeňské budovy monumentálních rozměrů, a to s plným využitím dostupné stavební 
techniky (sloupoví, oblouky, klenby, kupole). Lázeňské budovy se stavěly hlavně z cihel, 
stěny byly následně obloženy leštěnými mramorovými deskami nebo omítnuty. Vnitřní 
sloupy byly většinou z červené žuly. Horní části stěn i podlahy zdobily mozaiky. 
V některých případech na ní byly použity tak vzácné kameny, jakými jsou alabastr, 
barevné žuly a africké zelené, červené a šedé mramory. 

Kolem roku 170 nabízelo v celém římském státě své služby 170 veřejných lázní, ve 4. 
stol. Po Kristu už jich bylo tisíc. V samotném městě Římě fungovalo ve 4. stol. jedenáct 
velkých lázní. Nesloužily jen ke koupání, ale i k zábavě, vzdělání a společenským 
stykům. Vedle vlastních lázeňských prostorů tam byly čítárny, tělocvičny, masérny a 
někdy i divadelní sál. Jejich prostory byly v zimních měsících dokonce vytápěny, horký 
vzduch byl důmyslným systémem rozváděn nejen pod podlahou, ale i ve stěnách a 
stropech. 

Půdorys lázeňských budov býval symetricky zdvojený (pro muže a pro ženy). 
Návštěvník procházel lázněmi podle vlastního přání nebo mohl použít návodu, jak 
nejlépe lázní využít. 

Nejlepší představu o velkých římských lázní nám poskytují zříceninyCaracallových lázní. 
Rozsáhlý komplex na ploše 150.000 m 2 byl vybudován za deset let. V provozu byly až 
do roku 537, kdy germánští Gótové přerušili před branami Říma přívod vody (zničili 
známý vodovod Agua Marcia). Při zemětřesení v r. 847 se sesuly klenby rozlehlých 
vnitřních prostor a z lázní zůstaly dodnes jen monumentální trosky. Největší thermy 
v Římě byly Diokleciánovy, jejich rozměry budí dodnes údiv - půdorys činil 420 x 380 m. 
Část se jich dochovala dodnes, pod vedením Michelangela byly totiž zastavěny do 
křesťanského chrámu Santa Maria degli Angeli. 



 

 
ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ 
Většina lázeňských měst má specifi ckou podobu, která jim byla vtisknuta v 19. století. 
Na konci 18. a během 19. století byla u nás založena řada lázeňských měst a mnohá již 
existující byla rozšířena a rekonstruována. Epocha velkorysého budování lázní pak 
vrcholila na přelomu 19. a 20. století. Tradice našeho lázeňství sice není tak stará jako 
ve středomořské antické oblasti a v jižní Evropě, avšak naše lázeňství nabylo proslulosti 
a získalo zasloužené uznání po celé Evropě. Též v dějinách balneologie a v oborech 
lékařství s ní spojených, dosáhli naši vědci značných úspěchů. Zejména západočeské 
lázně se staly vyhledávaným léčebným a rekreačním místem pro širokou škálu hostů z 
celé Evropy. Tohoto postavení dosáhly naše lázně především v 19 století. Vzrůst zájmu 
o lázeňství v 19. století byl zapříčiněn mnoha faktory. Jedním z nich je rozvoj lékařství a 
balneologie. 
V Praze se brzy staly balneologie a vodoléčba obory přednášenými na univerzitě. 
Zmíněná vodoléčba byla doménou slezského rodáka, jenž v roce 1829 založil dnešní 
Lázně Jeseník (Gräfenburg), první vodoléčebný ústav, kam vedle pacientů přijížděli i 
lékaři učící se jeho metodám. Tímto věhlasným mužem byl Vincenc Priessnitz (1799-
1852), jehož proslulé studené zábaly udržované do zapářky a vyvolávající intenzivní 
pocení jsou hojně používány dodnes. Další jeho praktiky, jako například sprchování pod 
silným proudem studené vody či koupele ve studené vodě venku, za každého počasí, 
byly sice poměrně drsné, přesto však nezájmem lidí rozhodně netrpěly. Navíc se podle 
Priessnitzova vzoru začaly zakládat podobné ústavy po celém světě. 
Dalším faktorem, působícím na rozvoj lázní byl nástup romantismu a vliv osvícenství. 
Hledání ztraceného ráje a štěstí často směřovalo k víře nalezení těchto ideálů ve zdraví. 
Lázně měly být nově vytvořeným prostředím připomínajícím idealizovanou minulost, 
určeným pro bujarý společenský život a všestrannou regeneraci těla i duše. V lázních se 
mimo léčení a odpočívání uzavíraly obchody, domlouvaly se sňatky a navazovaly 
společenské kontakty, pořádaly kongresy, lékařské sjezdy a další společenské aktivity. 
Velký společenský ruch byl důvodem, proč se zde konala řada významných politických 
schůzek a jednání. Například v Teplicích se v roce 1813 sešly hlavy států Rakouska, 
Ruska a Pruska a dohodly se na rovnováze sil v Evropě po vítězství nad Napoleonem. Z 
dlouhodobého hlediska se návštěvnost lázní během 19. století zvyšovala a svého 
Lázně Poděbrady vrcholu dosáhla před vypuknutím 1. světové války. Tento plynulý 
nárůst návštěvnosti zapříčinilo hlavně zlepšení komunikace a rozvoj železnice. Jinak se 
množství hostů přirozeně pohybovalo v závislosti na hospodářské prosperitě, stabilitě 
poměrů a pochopitelně v souvislosti s tím, zda je právě mírové či válečné období. V 
rámci rozvoje lázní se budují hlavně velké lázeňské budovy, kolonády, hudební 
pavilony, velké hotely, divadla, sanatoria, rozlehlé parky a zahrady. Na stavbě lázní se 
podílelo mnoho známých českých i vídeňských architektů. 
Majiteli některých lázní bývaly obce - například Františkovy Lázně, Karlovy Vary. Jiné 
patřily k majetku šlechtických rodin, které již po generace vlastnily lázeňská místa. Do 
této skupiny řadíme například Teplice. V 19. století šlechta též zakládala lázně nové - 
například Poděbrady. Sociální skladba návštěvníků byla velice bohatá. 
Do lázní jezdilo duchovenstvo, řemeslníci, obchodníci, šlechta i se svým služebnictvem. 
Pro nemajetné se od počátku 19. století zakládaly charitativní špitály, které získávaly 
peníze z různých dobročinných akcí, například koncertů, a také z poplatků, které platili 



lázenští hosté. Tento poplatek se nazýval lázeňská taxa. Taxa se vybírala již v 16. století, 
posléze však byla zrušena, jelikož se léčivé prameny braly jako dar od Boha pro 
všechny. Ve 2. polovině 19. století některá lázeňská města začala tento poplatek opět 
vybírat. Ve většině případů byl odstupňován pro různé sociální skupiny. Vedení 
lázeňských míst si velmi vážilo pobytu známé osobnosti, tato skutečnost se pro lázně 
stala velmi dobrou reklamou. Stavěli jim pomníky, pojmenovávali po nich ulice a sady. 
V 19. století lázně odstartovaly mohutnou komerční propagaci a naplno se rozvinul 
konkurenční boj. Lázně vydávaly propagační materiály, jakými byly různé brožury, 
průvodce, plakáty a jiné. Známé byly lázeňské almanachy vydané lékaři jako informační 
materiál. Konkurenční boj se neblaze projevil v tom, že lázeňští představitelé 
přeceňovali účinky svých pramenů a ostatní lázně zpochybňovali. 
 
 
LÁZEŇSKÁ PÉČE A BUDOUCNOST 
 
V připravované reformě zdravotnictví se uvažuje o tom, že lázeňskou léčbu by si měli 
pacienti plně hradit sami. To povede k poklesu klasických léčebných pobytů. Lázně, aby 
prosperovaly, budou muset vytvořit komerční pobyty. Základem takového programu 
nebude léčebný zdroj daného lázeňského místa, ale atraktivní služby. Možná se 
dočkáme doby, kdy se pro nemajetné budou zakládat charitativní špitály, aby mohli 
využívat léčebné prameny. 
ROZDĚLENÍ 
Základní 

lázně termální (s horkými prameny) 
sluneční 
bahenní 
minerální 

Podle účelu 
lázně očistné 
lázně sloužící wellness 
přírodní léčebné lázně, využívající k léčbě místně příslušný přírodní léčivý zdroj 

(minerální vodu, plyn nebo peloid) anebo klimatické podmínky příznivé k léčení. 
Přírodními léčebnými lázněmi se rozumí soubor zdravotnických a jiných souvisejících 
zařízení, sloužících k poskytování lázeňské péče. 

  

 

SAUNOVÁNÍ 
 
HISTORIE SAUNY A SAUNOVÁNÍ 
 
Původ sauny je nejasný. 

Ibráhím ibn Jákúb, člen poselstva kalifa al-Hakama, které prošlo Čechami v letech 965 a 
966, popsal saunu Slovanů. Viděl dřevěné budky s trámy vycpanými mechem, v rohu 
kamna, nad nimiž je otvor ve stropě pro odcházející dým. Uvnitř byly nádrže s vodou, 
kterou se rozpálená kamna polévají. Lidé uvnitř pak věchýtky trávy rozhání vzduch. 
Pára z nich odstraní všechny stopy po vyrážce či vředech. Podobný záznam o existenci 



sauny uvedl ve svém spisuŽivot a umučení svatého Václava břevnovský mnich Kristián. 
Zde psal, že vůdce vrahů byl nalezen ležíc v parní lázni, nazývané stuba, jizba. 

První popisy sauny se objevují v 11. a 12. století. Ve středověku byla parní lázeň vcelku 
oblíbená v celé Evropě, ale přesto se v 16. století Klaus Magnus zmiňuje, že nikde není 
parní lázeň tak důležitá jako v severní Evropě. Veřejnou saunu měla prakticky každá 
vesnice. Pro Finy již tehdy byla součástí jejich každodenního života, místo, kde se 
setkávali a mluvili spolu. Zároveň byla sauna zřejmě i nejčistší místo ve vesnici, 
případně domě, takže se používala například i při porodech. 

 
FINSKÁ SAUNA 
V současné době je zájmem každého z nás zařadit do svého životního stylu co 
nejkvalitnější regeneraci organismu a tím předejít zbytečným problémům se 
zdravotním stavem. Jednou z nejstarších a nejoblíbenějších forem regenerace je po 
celém světě rozšířené a velmi oblíbené saunování. Slovo "sauna" snad nejlépe 
vystihuje pojem„střídavá koupel“ - ohřátí v horkém, suchém teple saunové kabiny a 
následné ochlazení čerstvým venkovním vzduchem či studenou vodou. Chceme-li se 
postupně otužovat, je osvěžující ochlazení stejně důležité jako uvolňující a upokojující 
teplo. 

ŠVÉDSKÁ SAUNA (SUCHÁ) 

Způsob saunování, který se rozšířil začátkem 70. let ze Švédska zejména v Německu a 
Velké Británii. Princip spočívá v suché sauně s minimální vlhkostí a teplotou 100 až 110 
° C. V současné době jeho obliba upadá především kvůli vysoké zátěži organismu, 
horšímu pocení a obtížností dýchání horkého vzduchu. Suchá sauna švédského typu se 
skládá z izolovaných stěn obložených dřevem. Na vnitřní obklad se používá jen správně 
vysušené a kvalitní dřevo, například Severský Smrk, Červený Cedr, Bezuzlová Borovice, 
Hemlock, z dřevin běžně dostupných v Česku je vhodná Lipa, Jasan, Olše nebo Osika. 
Na lavice a vnitřní vybavení sauny se obvykle používá dřevo africké vrby Abachi, které 
je měkké a porézní, díky čemuž na dotyk nepálí, ale přitom se snadno udržuje čisté. Z 
českého je poměrně dobrá lípa, v případě nouze lze použít dřevo topolové, které se 
však špatně opracovává a při použití v sauně rychle zešedne. Všechny materiály 
použité v sauně musí být přírodní, na izolaci se používá minerální nebo skelná vata, 
dřevo se nesmí nijak povrchově chemicky upravovat. V případě často používaných saun 
se používá včelí vosk nebo parafínový olej na snížení nasákavosti lavic a vnitřního 
vybavení. 

TROPICKÁ SAUNA 

 

Tento typ lázně kombinuje svým technickým vybavením, designem a provozními 
parametry suché finské sauny a parní lázně s vlhkým provozem. Klima v kabině 
evokuje tropické prostředí, tedy velmi teplo a hodně vlhko. Cirkulace vody na 
vestavěné skalní atrakci způsobuje potřebný trvalý odpar vody v kamny 
prohřívané kabině. Dřevěné obložení stropu a části stěn pomáhá absorbovat 
velké teplotní a vlhkostní změny při provozu a rovněž uvolňuje příjemné vonné 
silice. 

 



 

INFRAKABINA SE SOLNOU TERAPII 
  
Infrakabina umožňuje saunování kardiakům, astmatikům, alergikům, vhodná je pro 
malé děti i pro ty, kteří těžce snáší vysoké teploty klasických saun. Pravidelná návštěva 
infrakabiny 1x - 2x týdně přináší kvalitní celkovou regeneraci těla  (odolnost vůči 
infekcím, ústup onemocnění dýchacích cest, alergií, normalizace krevního tlaku, 
rehabilitační účinky apod.). Zvyšuje látkou výměnu, odplavuje únavové látky, zlepšuje 
zásobování kyslíkem a přispívá k získání  kladného pocitu v podobě dokonalé čistoty 
kůže s patrným kosmetickým efektem, uvolnění a svěžesti s povzbuzením mnohých 
životních funkcí, zlepšení tělesné i duševní kondice. 
  
HALOTERAPIE ( léčba solí )  je účinná při nemocech dýchacích cest, astmatu, zánětech 
krku a nosohltanu, chronické rýmě, onemocnění trávícího traktu. Blahodárný efekt byl 
zjištěn při neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, depresích, nemocech krevního 
oběhu, ishcémii a vysokém krevním tlaku. Z mnoha kosmetických účinků pak lze uvést 
např. zpomalování stárnutí kůže. 
 
 
CALDARIUM PARNÍ LÁZEŇ 

Caldarium je dalším typem parních lázní. Oproti klasické parní lázni ale v caldariu 
nepanují tak vysoké teploty a hosté relaxujete v relativně příjemných 40°C. Díky tomu 
mohou caldarium navštěvovat i ti, pro které je horký vzduch nevhodný. Parní lázeň 
caldarium je vybavena parním generátorem, pítkem a pohodlnými sedáky a je výborná 
pro duševní i tělesnou relaxaci. 
 

TEPIDÁRIUM PARNÍ LÁZEŇ 

Sálavé teplo tepidaria vás obklopí hned, jak do něj vstoupíte. Pohodlně se usadíte na 
keramikou obložené lehátko a necháte se pozvolna prohřívat teplým a suchým 
vzduchem. Cítíte, jak se celý váš organismus uvolňuje a vy poklidně dřímáte... 

LACONIUM PARNÍ LÁZEŇ 

Příjemně teplá a relativně suchá prohřívárna s názvem laconium byla vyhledávaná už 
v antickém Římě. Od té doby samozřejmě prošla proměnou a zmodernizovala se, 
ovšem její základ a blahodárné účinky jsou platné dodnes. I vy jej tak dnes můžete 
zařadit do svého wellness a nabídnout hostům originální relaxaci v laconiu. 
 

KNEIPPOVA LÁZEŇ 

Kneippovy lázně patří mezi nejstarší lázeňské procedury. Léčebná kůra spočívá 

vprocházení speciálními bazénky o hloubce 35cm. Bazénky protéká studená a teplá 

voda. Při chůzi  je našlapováno na oblázky, které jsou na dně těchto bazénků.  Tato 

terapie pozitivně působí na krevní oběh, prokrvení končetin, periférii organismu a 



zároveň vede k otužování. Terapie je vhodná při bolestech hlavy a pro uvolnění kotníků 

a kloubů nohou 

Autorem terapie je německý farář Sebastian Kneipp (1821 - 1887). Zdravotní přínosy 

spočívají ve spolupůsobení pěti faktorů: hydroterapie (léčba vodou), kinezioterapie 

(léčba pohybem), fytoterapie (léčba bylinkami), nutriční terapie (přírodní 

plnohodnotná a základní strava), pořádková terapie. Léčba je založena na působení 

teplotního rozdílu mezi studenou a teplou vodou. Studená voda energii odnímá a teplá 

voda energii předává. Následkem je dráždění termoreceptorů, které se projevují 

pocitem uvolnění. Kneippovy lázně jsou ve formách chodících, sedících i stojících (např. 

ledové studny a nádoby na ruce).  

SOLNÁ LÁZEŇ 

Solné lázně a procedury s originální a 100% solí Mrtvého Moře mají ověřené účinky: 

působí proti stárnutí redukují vrásky, rozjasňují a omlazují pokožku 

poskytují maximální výživu kůži i pleti aktivně ji tak regenerují a zkrášlují 

odstraňují odumřelé kožní buňky 

pomáhájí při léčbě lupenky, ekzému a akné 

pomáhají a ulevují při bolesti svalů a kloubů revma, artritida 

mají blahodárné ozdravné a relaxační účinky na celý organismus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


