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Aqualand Moravia v pondělí otevírá, rozvolňující pravidla jsou ale ostře 

likvidační. Vládu žádá o změny 
 

 
22. května 2020, Pasohlávky 
 
Podle aktuálních vyjádření české vlády může Aqualand Moravia otevřít už v pondělí 
25. května. I přes ostré podmínky se dnes rozhodl provoz zahájit. Omezenou kapacitu na 

300 lidí však označuje za likvidační. Vyhlášená bezpečnostní opatření podle něj absolutně 
nereflektují specifika aquaparku, který je nejen svou velikostí nesrovnatelný například 

s „tradičním“ koupalištěm. Aktuálně se Aqualand Moravia snaží situaci vysvětlit státním 

institucím, vydalo také otevřený dopis. Zatím bez odezvy. Vedení firmy vypočítalo, že při 
vyhlášených podmínkách připadá na jednoho návštěvníka Aqualandu „bezpečnostní zóna“ 

v průměru o velikosti dvoupokojového bytu. Jen venkovní část čítá 60 tisíc metrů 
čtverečních, což je 1,5násobek velikosti pražského Václavského náměstí. Za dobu svého 

zavření je Aqualand Moravia ve ztrátě několika desítek milionů korun. 
 

Jihomoravský aquapark Aqualand Moravia, který je podle agentury CzechTourism 

nejnavštěvovanějším turistickým místem v kraji, otevře brány svým návštěvníků i přes ostře nastavené 
podmínky. A to v pondělí 25. května. Kapacita bude dle nařízení omezena na 300 lidí. „Aktuálně 
vyhlášené podmínky jsou pro zařízení našeho typu naprosto ekonomicky likvidační. Naši návštěvníci 
však za to nemohou, proto jsme se po dlouhém jednání rozhodli v pondělí otevřít. Nicméně dále 
usilujeme o to, aby česká vláda podmínky upravila v návaznosti na specifika provozu aquaparků. 
Chápeme, že je nutné stanovit bezpečnostní opatření. S omezením kapacity jsme samozřejmě počítali, 
nicméně jsme věřili v logické vyhodnocení. Například původně uvedených 10 metrů čtverečních na 
osobu reflektovalo velikost jednotlivých zařízení, nyní to tak není. Aktuální opatření vůbec neberou 
v potaz velikost našeho zařízení,“ říká ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. Aquapark za 

běžného provozu obslouží tisíce lidí denně. Pokud však vláda nezmění podmínky tak, aby braly v potaz 
velikost zařízení, je možné, že Aqualand Moravia provoz za těchto podmínek zase přeruší. „Otevíráme 
s tím, že věříme v přehodnocení těchto podmínek. Pokud by však ke změnám včas nedošlo, je provoz 
dále ohrožen. Hrozilo by pak například i propouštění zaměstnanců. A v ohrožení by pak byla celá letní 
sezóna,“ zdůrazňuje dále Pavlacký.  

 
„V zimním režimu znamená 300 návštěvníků snížení provozu na zhruba 10 procent naší kapacity, 
v případě letního areálu pak ještě méně. Limitu nerozumíme ani v kontextu rozvolnění jiných 
segmentů na trhu. Aktuálně se mohou stovky až tisíce lidí volně pohybovat v obchodních centrech či 
na zahrádkách restaurací, kde jsou kumulováni na mnohem menší ploše. Při velikosti našeho zařízení 
znamená limit 300 lidí to, že zde každému návštěvníkovi připadne osobní bezpečnostní zóna 
o průměrné velikosti dvoupokojového bytu,“ vysvětluje v dnes vydaném otevřeném dopise situaci 

Pavlacký. Jen za dobu svého zavření přišel aquapark o desítky milionů korun. 
 

Právě dostavěný areál za 400 milionů korun čeká na návštěvníky 

 
Čas během zavření využil Aqualand Moravia pro údržbu areálu, ale především včas dostavěl nový 

venkovní areál. Jeho dominantou je očekávaná atrakce, která pojede i do kopce. Celkově investice 
vyšla na více než 400 milionů korun. „Jsme připraveni zahájit letní sezónu a včas jsme zvládli dostavět 
celý areál. A to i přesto, že jsme museli řešit potíže s dodáním zahraničních technologií. Venkovní areál 
je tak nyní dvakrát rozsáhlejší. Ovšem aktuální podmínky mohou jeho otevření ohrozit,“ dodává 
Pavlacký. Letní sezónu plánuje Aqualand Moravia zahájit 13. června, od 1. července plánuje 

odstartovat provoz nového letního areálu.  
 

 

Kompletní vyjádření najdete v otevřeném dopise ze dne 22. května 2020. 
 

 
 



TISKOVÁ ZPRÁVA 

O Aqualandu Moravia 

 
Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším aquaparkem v České republice. Podle aktuálního 

žebříčku agentury CzechTourism je nejnavštěvovanějším turistickým místem v Jihomoravském kraji. 
V rámci celého Česka se řadí na šesté místo. Za rok aquapark navštíví zhruba 800 tisíc lidí, polovinu 

návštěvnosti tvoří rodiny s dětmi. Děti i dospělí se mohou vyřádit až na 20 vnitřních a venkovních 

tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce Abyss 
a Boomerango určené až pro 3místné rafty si mohou v letních měsících návštěvníci vyzkoušet v rámci 

České republiky pouze v Aqualandu Moravia. Jedná se o unikátní atrakce v celé střední Evropě. 
K dispozici jsou, kromě jiných, i oblíbené celoročně otevřené tobogány U-Wave, Supercrater, Wild 

River nebo YellowCrash. Dětem jsou určené dětské bazény a skluzavky, užijí si také v bazénu 
s atrakcemi, kde mají k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče. 

Aqualand Moravia nabízí celkem 15 bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody 

z místního termálního vrtu, rozsáhlou wellness zónu Forum Romanum a nově vybudovanou wellness 
zónu Pálava, sluneční a římské lázně, Imperium Restaurant a Coffeeland. Součástí je také pár kroků 

vzdálený hotel Aqualand Inn. 
 

Kontakt pro média 

Karolína Křenková 
M: 608 354 419 

E: mail@karolinakrenkova.cz 
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