
Tiskové sdělení 

Aqualand Moravia zprovoznil Nafouknutý svět s 10 atrakcemi, je 

velký jako 3 tenisové kurty 
 
 

Pasohlávky, 29. července 2022 
 
Aqualand Moravia zprovoznil novinku letošního léta pro děti i dospělé – 

Nafouknutý svět. Ten doputoval z Ameriky a čítá hned 10 atrakcí. Svět má i 
samostatný vstup, takže do něj mohou i lidé z venku. A to za 199 korun. 
Vytvoření Nafouknutého světa vyšlo jihomoravský aquapark na 5 milionů 

korun.  Jeho velikost lze přirovnat ke třem tenisovým kurtům.  
 

Atrakce, které připomínají televizní pořad Drtivá porážka, už vítají první návštěvníky 
v Aqualandu Moravia. Nafouknutý svět nabízí hned deset herních „stanovišť“, v jeden 
moment se do světa vejde i 115 návštěvníků. „Nafouknutý svět pro nás vyrobila a 
dodala americká společnost Galaxy Inflataparks. Rozšířili jsme tak naši nabídku o další 
aktivity i pro ty nejmenší návštěvníky. Například část zvaná Hopíkov je pro děti už od 
3 let. Zábavu si zde najdou i dospělí návštěvníci. Celý svět zabírá plochu 780 metrů 
čtverečních,“ popisuje ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. Nafouknutý svět 
vyšel aquapark na 5 milionů korun.  
 

Návštěvníci se při soutěžení neponoří do vody, vše se odehrává na souši. Stačí si jen 
vybrat z deseti atrakcí, které svět nabízí. Doba, kterou návštěvník v Nafouknutém světě 
stráví, je jen na něm. Není totiž časově omezena. „Atrakcí, které svět nabízí, je opravdu 
dost. Jmenuji třeba Velký Duel, který spočívá v tom, že se dva hráči snaží vzájemně 
shodit dolů nebo Mega Koule, kde naopak musí hráči překonat tři velké nafukovací 
koule. Najdeme tam také Stěny Everestu, které návštěvníky přenesou na horolezeckou 
stěnu až do výšky pěti metrů. Opičí dráha zase nabízí spoustu hravých nástrah,“ 
vyjmenovává atrakce marketingový manažer Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. 

Nafouknutý svět bude v provozu ještě po letní sezóně, a to za příznivého počasí. Svými 
aktivitami je ideální též pro školní výlety či například teambuildingy.  
 

 
Nový Nafouknutý svět – 10 atrakcí 
 

1. Velký Duel – souboj dvou hráčů, kteří proti sobě soutěží a snaží se toho druhého 
shodit dolů. 
2. Mega Koule – překonání tří velkých míčů z jedné strany na druhou. 

3. Stěny Everestu – horolezecká stěna do výšky 5 metrů. 
4. Souboj Ninjů – tři různě vysoké zdi, které je nutné překonat a sklouznout se dolů 
z až 5metrové výšky. 

5. Opičí dráha – překonání dráhy s nástrahami o délce 30 metrů. 
6. Hopíkov – dětský svět pro nejmenší (3-6 let). 
7. Eliminátor – eliminační soutěž proti dalším soutěžícím a otáčivému ramenu. 

8. Měsíční skákavka – skákací podložky různých druhů. 
9. Velký trůn – velký trůn pro selfie. 
10. Big Bash forest – proplétání mezi jednotlivými tyčemi. 

  



Tiskové sdělení 

 

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 jedenácté místo. 
Během běžného provozu aquapark navštíví ročně zhruba 800 tisíc lidí, polovinu 

návštěvnosti tvoří rodiny s dětmi. Děti i dospělí se mohou vyřádit až na 28 vnitřních a 
venkovních tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou téměř 2 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, jde o 
unikátní atrakce v celé střední Evropě. Novinkou je také rozšířený letní areál s klidnou 
řekou, dětským vodním světem a atrakcí High Five, která jede i do kopce. Nejbližší 

tobogán tohoto typu se nachází na Kanárských ostrovech. 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 16 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, Imperium Restaurant a Coffeeland. 
Součástí je také pár kroků vzdálený hotel Aqualand Inn. V roce 2022 Aqualand Moravia 

zprovoznil také Nafouknutý svět s 10 atrakcemi. 
 
Kontakt pro média 

Karolína Svobodová 
M: 608 354 419 
E: mail@karolinakrenkova.cz 
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