
Aqualand Moravia odstartuje plánovanou renovaci, přeruší na 
šest týdnů provoz  

 
Pasohlávky, 10. října 2022 
 
Aqualand Moravia přerušuje od 2. listopadu provoz, a to zhruba na šest 
týdnů. Během odstávky se odehraje avizovaná renovace vnitřní části 
aquaparku, která není kvůli stavebním úpravám během provozu možná. 
Jednou z hlavních novinek po otevření bude nový dětský bazén hned se 
třemi tobogány a skluzavkami. Od stejného termínu přeruší provoz i hotel 
Aqualand Inn, který je hned vedle. Ten ovšem společně s wellness zahájí 
provoz už od 17. listopadu 2022. Všechna zařízení čekají úpravy, jejichž 
seznam čítá více než 30 položek.  
 
Plánované renovace, které Aqualand Moravia avizoval už před létem, jsou tady. Pojit 
se s nimi bude i nutné přerušení provozu, během kterého se odehrají stavební úpravy 
ve vnitřní části aquaparku.  
 
„Aqualand Moravia přeruší provoz od 2. listopadu, ještě ten den začnou stavební práce. 
Klíčovou novinkou po otevření, které by mělo proběhnout za šest týdnů od startu 
renovace, bude zcela nový dětský bazén se třemi tobogány a skluzavkami. Najdete jej 
ve vnitřní části, kde se aktuálně nachází dětský bazén Calimero. Úprav plánujeme více 
než třicet. Jmenovat mohu například úpravy v šatnách, výměnu světel či kompletní 
čištění všech bazénů i tobogánů. Čištění se odehraje také ve wellness, kde ovšem 
počítáme s obnovením provozu už 17. listopadu. Ve stejném termínu se obnoví provoz 
i v našem hotelu Aqualand Inn. Celková hodnota všech prací, jenž se během renovace 
odehrají, je 24 milionů korun,“ říká ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. 
Renovaci Aqualand Moravia plánoval už před pandemií, postupně navazuje na 
předchozí investice. „Záměrně jsme zvolili toto období, jelikož je v rámci celého roku 
nejslabší. Chceme naopak vše zvládnout do Vánoc, aby u nás lidé mohli slavit závěr 
roku. Úpravy ve wellness a hotelu máme v plánu zvládnout během dvou týdnů a 
počítáme, že ihned navážeme na wellness sezónu,“ doplňuje Pavlacký. Přesný termín 
otevření aquapark sdělí začátkem prosince.  
 
Dětský bazén bude mít hned dva tobogány a jednu skluzavku se dvěma sjezdy, vodní 
věž a další dětské hravé prvky. Celý projekt pro český aquapark pod Pálavou chystá 
renomovaný kanadský dodavatel Whitewater, který pro Aqualand Moravia připravil 
například netradiční tobogán High Five, který míří i vzhůru. Právě tento tobogánový 
velikán od kanadské společnosti přivezl do Aqualandu Moravia ocenění za druhé místo 
v celosvětovém hodnocení nových atrakcí na prestižním veletrhu IAAPA.  
 
Stoupající náklady za energie  
 
Aqualand Moravia vstoupil rovněž se začátkem října do komunikace s českou vládou, 
od které žádá, aby i pro všechna zařízení jeho typu připravila pomoc v oblasti 
stoupajících nákladů za energie.  Ty se totiž zvýšily několikanásobně. „Renovaci jsme 
naplánovali tak, aby zasáhla z hlediska návštěvnosti nejslabší měsíc. Ovšem 
s nástupem zimy se jedná i měsíce, které jsou náročné z hlediska nákladů za energie. 



A já pevně věřím, že v mezičase dojde i pro náš obor k zastropování cen energií tak, 
aby bylo smysluplné aquapark provozovat i v mimořádně energeticky náročných 
měsících, k čemuž jsme v takovém případě připraveni,“ okomentoval aktuální 
energetickou situaci Petr Pavlacký.  

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. 
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