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Aqualand Moravia otevírá 27. prosince 
 
3. prosince 2020, Pasohlávky 
 
Nejnavštěvovanější turistický cíl v Jihomoravském kraji Aqualand Moravia otevře dveře 
návštěvníkům po vánočních svátcích, a to 27. prosince. Aktuální vládní nařízení umožňují 

zahájení provozu od dnešního dne, přičemž na 15 metrů čtverečních plochy objektu 
připadá jeden člověk. Vedení aquaparku však bere v úvahu epidemiologickou situaci 

a nechce podcenit přípravu znovuotevření, která zabere zhruba dva týdny. První 

návštěvníky tak jihomoravský aquapark přivítá až před koncem tohoto roku. 
 

Aqualand Moravia aktuálně pracuje na obnovení provozu celého areálu. Počítá se znovuotevřením 
v neděli 27. prosince. „Nyní řešíme například údržbu bazénů, včetně jejich napouštění vodou. Tu 
následně podrobíme přísné kontrole a čeká ji také vyhřívání na požadovanou teplotu. Věnujeme se 
rovněž kontrolám a zkouškám všech technologií a zásobování našich gastronomických provozů. Tento 
proces nechceme podcenit, protože chceme našim návštěvníkům poskytovat služby v plné kvalitě. 
A bezpečnost pro nás vždy byla na prvním místě,“ říká ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. 
O tom, že wellness a bazény mohou otevřít od 3. prosince s omezením jeden člověk na 15 metrů 

čtverečních, informovala oficiálně vláda až 30. listopadu. Příprava takového zařízení však zabere 
minimálně 2 týdny. Za aktuálních opatření může aquapark do areálu pustit v jednu chvíli zhruba 

650 lidí, do obou částí wellness pak až 140. Stejně jako na jaře bude k dispozici rezervační systém. 

 
Aqualand Moravia nyní řeší bezpečnost, o rouškách zatím jasno není 

 
Aqualand Moravia nyní řeší další opatření nad rámec vládních nařízení. Jedná se například o tvorbu 

samolepek a cedulí, které mají za úkol informovat návštěvníky o nutných pravidlech, jako je třeba 
dodržování dvoumetrových rozestupů, standardních hygienických pravidel a nošení roušek. „Zařadíme 
také zvýšenou frekvenci sanity. Byť jsme areálem fungujícím už sedm let, stále se řadíme na špici těch 
nejmodernějších. Na místě budeme mít vyškolený personál s úkolem kontrolovat dodržování pokynů. 
Uvidíme, jak to bude s rouškami. Zatím nebylo vydáno systematické opatření, které by je v případě 
bazénů nařizovalo. Na jaře byla rouška nutná pouze při vstupu do areálu, avšak ne při pobytu ve 
vodě. Nicméně počítáme, že v některých částech bude vyžadována,“ doplňuje Petr Pavlacký. 

 

V provozu budou i dvě wellness části Aqualandu Moravia – Forum Romanum a Pálava. Obě by za 
současných opatření mohly přijmout najednou až 140 návštěvníků. Aktuálně vláda zakázala ještě parní 

sauny a pořádání saunových ceremoniálů.  
 

Aqualand Moravia byl celkově zavřený 5 měsíců. Na jaře šlo o přerušení provozu od 13. března do 

25. května. Po dvouapůlměsíční pauze došlo ke druhému přerušení provozu, a to od 9. října. Během 
uzavření aquapark čerpal program Antivirus, který hradil mzdy zaměstnancům. I tak nyní sčítá výrazné 

ekonomické ztráty. „V obou vlnách jsme tratily desítky milionů korun na tržbách, další miliony tvoří 
fixní náklady. Co se návštěvnosti týče, za celý rok 2020 se již úbytek v počtu návštěvníků pohybuje ve 
statisícových položkách. Ačkoliv využíváme programu Antivirus, jimž se do firmy vrací až sto procent 
mzdových nákladů, neexistuje v současné době pro náš typ byznysu, který je jeden 
z nejpostiženějších, nějaký dotační titul, který by se zabýval alespoň částečnou náhradou tržeb. To 
vnímáme jako velký problém. Samotná dotace mezd je pouze úzkou částí našich nákladů, které i přes 
odstávku provozu musíme hradit,“ konstatuje ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. K aquaparku 

náleží také hotel Aqualand Inn. I ten zůstal během platných opatření zavřený a první hosty zase  
ubytuje též 27. prosince.  

 

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 24 vnitřních a venkovních 

tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce Abyss 
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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 řeknou, 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, 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 

 
 

 

 

mailto:mail@karolinakrenkova.cz

