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Aqualand Moravia hostí Evropské finále soutěže v saunových 

ceremoniálech, dorazí nejlepší saunamasteři 
 
 
19. listopadu 2019, Pasohlávky 

 
Jihomoravský aquapark Aqualand Moravia před pár dny otevřel nové wellness patro 
Pálava, které nabízí unikátní saunu s kapacitou až 100 lidí. Díky tomuto novému přírůstku 

může letos hostit prestižní evropské finále soutěže v saunových ceremoniálech – Sauna 
Herbal Cup. To startuje už ve čtvrtek 21. listopadu. Čtyřdenní saunové „utkání“ přivede na 

jižní Moravu špičky ze světa saunamasterů. Nebudou chybět například mistři z Dánska, 

Norska, Belgie, Maďarska či Německa. 
 

Dvacet špičkových saunérů z celé Evropy dorazí už tento týden do jihomoravského aquaparku 
Aqualandu Moravia. Právě tam se odehraje mezinárodní finále Sauna Herbal Cup. „Jedná se o prestižní 
událost světového významu, díky ní k nám dorazí ti nejlepší saunéři nejen z Evropy. Událost je 
otevřená i pro širokou veřejnost, atmosféru si tedy mohou užít všichni milovníci saunování. Soutěžit se 
bude ve dvou klíčových kategoriích, peelingových procedurách a relaxačních saunových 
ceremoniálech. V obou případech mohou mistři používat pouze čisté přírodní produkty,“ přibližuje 
událost provozní manažer Aqualandu Moravia Miroslav Zvěřina, který má za aquapark soutěž na 

starost. Sauna Herbal Cup se odehraje ve dnech 21. až 24. listopadu. 

 
Jednou z kategorií, ve které se saunamasteři utkají, jsou oblíbené saunové ceremoniály. „V této 
kategorii se hodnotí originálnost pojetí daného ceremoniálu. Například se řeší pojetí práce s bylinami, 
kořením, výluhy aromatických rostlin či metličkami. Každý soutěžící připravuje vlastní směs éterických 
olejů. Svou roli hraje i téma ceremoniálu, který se jím prolíná. Součástí hodnocení je tedy práce 
saunéra, kvalita provedení ceremoniálu, práce s teplem či například využití zdrojů z přírody,“ přibližuje 

soutěž Pavel Hofrichter z České asociace saunérů, která událost organizuje. 

 
Dalším lákadlem pro veřejnost je soutěžní kategorie, v níž mistři představují královské relaxační 

a peelingové procedury. Jde o peelingy, scruby, tělovou péči, pleťové masky či o aromaterapii v parní 
lázni. Saunéři se zaměřují na pečující a zkrášlující procedury, přičemž opět mohou pracovat pouze 

s kvalitními přírodními produkty. „Nejde pouze o hodnocení vůně bylinek či jiných přírodních 
ingrediencí, saunér musí umět peeling dobře namíchat, pracuje s vlastní fantazií i znalostmi. Odborná 
porota hodnotí i design, vysvětlení postupu a také fakt, jaký má procedura reálný smysl,“ dodává 

Hofrichter. 
 

Součástí čtyřdenní soutěže je též atraktivní doprovodný program. Těšit se lze na aktivity i mimo 
soutěž. „Připravujeme metličkové procedury, kouřové rituály, muzikoterapii a zajímavé workshopy. 
A představíme i nové trendy a novinky ze světa saunování,“ zve návštěvníky do nového wellness 

Pálava Miroslav Zvěřina s tím, že celou atmosféru podtrhne výhled na kouzelnou Pálavu, která je vidět 
přímo z panoramatické sauny. 

 
 

Více o Sauna Herbal Cup na http://saunaherbalcup.eu. 

 

O Aqualandu Moravia 
 
Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším aquaparkem v České republice. 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, 
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bublinkovače nebo chrliče. Aqualand Moravia nabízí celkem 14 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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