KYPERSKÉ AQUAPARKY
Kypr se nachází v severovýchodní části Středozemního moře a je třetím
největším středomořským ostrovem – jeho rozloha je 9 251 km2. Jižní část tvoří
Kyperská republika, severní část ostrova je okupována tureckou armádou. Kypr je
označován též jako „Afroditin ostrov“, protože zde podle báje vystoupila z mořské
pěny na břeh bohyně lásky Afrodité, dcera vládce bohů Dia. Kypr má suché teplé
podnebí a klidné moře. Nejvhodnější doba k návštěvě je měsíc říjen.
Kyperská republika se stala členským státem Evropské unie společně s Českou
republikou. Abychom mohli porovnat stav „bazénářství“ obou republik na prahu EU,
připravila Asociace pracovníků v regeneraci (APR) v říjnu 2004 týdenní odbornou
exkurzi na kyperské vodní parky a wellness centra. V rámci exkurze jsme navštívili tři
největší kyperská koupaliště, nově budované sportoviště s bazény olympijských
parametrů a tři soukromá wellness centra. Naši výpravu přijali starostové Larnaky a
Limassolu a dá se předpokládat, že náš Jablonec nad Nisou, který vyslal do výpravy
svého zástupce, naváže partnerský vztah mezi městy.
Nás ovšem zajímaly spíše otázky možnosti spolupráce s provozovateli
obdobných zařízení, jaké sdružuje naše APR. S význačnou pomocí hlavního
organizátora exkurze Dr. Švejdy, který několik let pracoval na našem zastupitelství na
Kypru, a jeho místních kontaktů, zvláště p. Dinose Philipouose, se nám podařilo
navázat úzký kontakt s provozovatelem velkého wellness centra v Larnace a majitelem
aquaparku v Pafosu. V rámci těchto dohod je nabízena možnost pro naše maséry a
plavčíky a učitele plavání
absolvovat praxi v zařízeních na Kypru. Pro naše
dodavatele a výrobce je připravena možnost nabízet na Kypru své výrobky a služby.
Kyperská strana projevila konkrétní zájem o naše kvalifikované pracovníky, a to již na
příští sezónu, která na Kypru začíná v březnu 2005. Očekáváme možnou spolupráci
nejen v oblasti výměny pracovníků „wellness“, ale i projektování technologických i
stavebních částí a investic sportovně rekondičního charakteru.
Podívejte se ale s námi do tří navštívených vodních parků. Od zařízení, které
známe z našich krajin, se zcela liší. Důraz je zde kladen převážně na náročné akční
atrakce a veliké vodní plochy v porovnání s „pevnou zemí“. Díky podnebným
podmínkám není na koupalištích téměř žádná tráva a pohyb návštěvníků probíhá po
vydlážděných plochách. Odpočívá se na plastových lehátkách namačkaných vedle
sebe v několika řadách. Protože v říjnu turistická sezóna na Kypru končí, byla už
koupaliště poloprázdná – v plné sezóně tu však bývá „hlava na hlavě“.

I.

FASOURI WATERMANIA WATERPARK LIMASSOL
Koupaliště
v Limassolu
bylo
první
námi
navštívené
zařízení. Průvodcem nám byl
americký
general
manager
waterparku Alan, který je zde již od
doby jeho výstavby.
Koupaliště
v celkové investici 12 miliónů
dolarů bylo vybudované ve dvou
následujících etapách v letech
1999 a 2000 na ploše 10,5 hektaru.
Majitelem je soukromník, jeden
z největších
limassolských
podnikatelů, který kromě loděnice
a dalších provozoven vlastní i 6
tisíc akrů pomerančových plantáží.
V duchu pomerančů je pak laděno

celé koupaliště.
Nejlepším místem pro celkovou prohlídku
koupaliště je „líná řeka“ v délce více než 400 m a
v šířce 6 m. Tou lze projet na gumových člunech
nebo pneumatikách celý park za cca 15 minut.
Určitě stojí za to vystoupit na jednom ze 4 možných
výstupů a vyzkoušet některou z několika desítek
dalších vodních atrakcí areálu.
Základní pilíř atrakcí tvoří systém vodních
skluzavek v různém tvaru a provedení. Od
klasických a i nám nejznámějších tobogánů přes
člunové tobogány, široké skluzavky pro paralelní
jízdu na podložkách až po „vodní trychtýř“. Bylo by
škoda nezkusit i novinku koupaliště, dvě paralelní
„černá děla“ s prudkým sjezdem uzavřenou rourou
a katapultem do dojezdového bazénu. Tato atrakce
je zde teprve jeden rok a je jasně nejpopulárnější
atrakcí.
Jednou za hodinu na 10 minut jsou ve speciálním bazénu spouštěny mořské
vlny. Pneumatický generátor dokáže vytvářet až 7 druhů vln do maximální výšky 1,5
m. Na tuto dobu se sem sbíhá většina návštěvníků. Bazén má maximální hloubku 2 m,
na druhé straně vybíhá ven do umělé
pláže.
Ani na dětské návštěvníky se
nezapomíná. Dětský bazén s velikánským
vodním hradem je pro děti úplný ráj.
Mohou jím volně probíhat, přepouštět
vodu
podle libosti a nakonec se
sklouznout i na „dětském tobogánu“.
Jednou za čas se naplní obří džber na
vrcholu hradu a vylije se v ohromné
sprše na koupající. Bazén doplňují
mechanické „šlapačky“ a plovoucí
nafukovací zvířátka.
Z drobnějších atrakcí stojí za zmínku nafukovací pomeranč, na kterém dováděli
svorně mladí i dospělí, či „dobrodružný přechod řeky“ po pomerančových kolečkách.
Za sezónu navštíví vodní park
FASOURI v Limassolu 130 – 150 tisíc
návštěvníků.
V plné
sezóně
je
návštěvnost 1500 – 2000 os/den. Sezóna
zde začíná 1. května a končí 30. října.
Vstupné na den je pro dospělou osobu
15 kyperských liber (1 EURO = 0,56
libry), děti polovic. Pro návštěvníky je
nachystáno parkoviště s 490 místy pro
osobní vozy a 9 místy pro autobusy,
uvnitř je připraveno na 1700 lehátek se
slunečníky. O bezpečnost návštěvníků
se stará ve vrcholu sezóny až 120

zaměstnanců, mimo hlavní sezónu je
snížen počet na polovinu. Plavčíci jsou
školeni
dle
standardů
amerického
Červeného kříže. Vodní park získal
certifikát Evropské unie na základě kvality
nabízených služeb a zajištění bezpečnosti
návštěvníků.

II.

WATERWORLD WATERPARK AYIA NAPA

Tento vodní park se nachází
ve východním cípu Kypru u
turistického městečka Ayia Napa.
Je považován za největší zařízení
svého druhu na Kypru. Byl
postaven
etapovitě
v období
posledních osmi let ve stylu
řeckých bájí a pověstí. Mezi
replikami řeckých sloupů se zde
můžeme setkat s obrem Atlasem
představovaným
skluzavkou
„kamikadze“ o výšce přes 20 m,
silákem Heraklem – zde ve tvaru
uzavřeného tubusu prudké „černé
díry“,
kde
si
v dojezdu
pravděpodobně nevzpomenete ani
jak se jmenujete. Za návštěvu stojí i návštěva starodávné Atlantidy, ve které sjíždíte
krkolomnou
trasu
skluzavky
v trojici
„spolutrpitelů“ na trojpneumatice. Každou
půlhodinu vás pozvou na pohoupání mořské
vlny vyráběné pomocí mechanických lopatek.
Oproti Limassolu však byly malé a bazén mělký.
Nechybí ani všudypřítomný vodní trychtýř, zde
ale poněkud hrbolatý. Jako i jinde vás pozve líný
kanál na příjemnou poklidnou projížďku všemi
zákoutími parku, tentokrát přichází pozvání od
sličné Afrodité. I děti si zde přijdou na své. Do
jejich zajímavého dobrodružného bazénu se ale
jako do bájné Tróje (či dnes spíše jako do
počítače) dostal obrovský Trojský kůň, ze
kterého se co chvíli snese ohromná sprška
vody. Tady se nám důkladnější prohlídka
nepovedla – neměli jsme s sebou žádné malé
dítě, a tak nás mladá hezká ale přísná plavčice
nekompromisně z bazénu vyhnala.
Naprostým unikátem a zcela dominantní
atrakcí tohoto koupaliště byl určitě tzv. „Ikarův

pád“. Zde na dvojpneumatice nejprve
setrvačností poté stoupali jako Ikarus
směrem ke slunci. Od „bodu zlomu“
se pak volným sjezdem dojíždí do
dojezdového bazénu. Přestože již
bylo mimo hlavní sezónu, na této
atrakci byla stále fronta a jako jediná
ze skluzavek jela celý den bez
přestávek.

sjíždíte

prudkou

skluzavkou,

abyste

I v tomto vodním parku bylo
vidět, že je zde kladen důraz na
zajištění
maximální
bezpečnosti
návštěvníků. V sezóně se zde střídá
přes den 150 plavčíků, na směně je
jich vždy min. 60. Na každé atrakci
v provozu jsou vždy min. 2 plavčíci –
jeden nahoře a jeden dole, ti se mezi sebou dorozumívají smluvenými povely a nepustí
na skluzavku nikoho, pokud není
volná dráha. Jejich nekompromisnost
jsme si vyzkoušeli: nechceš–li se
chovat nebo jet tak, jak je nařízeno,
tak běž pryč. Koupaliště navštíví ve
vrcholu sezóny, která trvá tři měsíce,
3 – 4 tisíce osob/den. Park otevírá 1.
května a zavírá se pro návštěvníky 30.
října.

III.

AFRODITE WATERPARK PAFOS

Na západním cípu
Kypru je 4. největší město
ostrova s 48 tisíci obyvateli
a také se třetím vodním
parkem, který jsme při své
exkurzi navštívili. Park se
nachází
na
městských
pozemcích
vyčleněných
územním plánem pro sport
a rekreaci. Byl otevřen
před čtyřmi lety a očekává
se
jeho
postupné
rozšiřování. V současnosti
zabírá plochu 30 tisíc m2.
Zajímavostí je, že zde byl
vytvořen
umělý
terén

tvarovaný tak, aby nikde nevyčnívaly ocelové nosné konstrukce skluzavek. Celý park
tak
působil
přirozenějším
a
příjemnějším dojmem.
Návštěvník u vstupu do parku
obdrží náramek s čipem, pomocí
kterého může provádět po celém parku
svojí útratu bez peněz a účet nakonec
vyrovnává až u východu. Tím se
vyloučila možnost krádeží peněženek,
které mohou být uloženy bezpečně ve
skříňce v šatně.
I na tomto koupališti jsme se
setkali se všemi běžnými atrakcemi
jako na předchozích zařízeních, jiné ale
bylo uspořádání a jiné osazení do terénu, jinak vykroucené skluzavky. Možná nejvíce
jsme se vyřádili na nafukovacím „šplhacím hradu“, o jehož oblibě i u ostatních
návštěvníků všeho věku svědčila stálá fronta na vstupu.
Co říci závěrem o exkurzi ? Poznali
jsme krásnou, pro nás exotickou zemi
s palmami a teplým mořem, s milými lidmi a
pro nás nevšedními koupališti. Vodní atrakce
jsou zde mnohem akčnější než u nás a
z toho vyplývá i mnohem vyšší důraz na
zajištění bezpečnosti návštěvníků a počtu
plavčíků. Na druhou stranu je ale u nás
daleko větší důraz na kvalitu vody
v bazénech. Filtry tu sice mají ovládané
elektroventily
v automatickém
provozu,
nikde jsme ale neviděli žádné automatické
sledování chemických parametrů vody, jako je na našich zařízeních už zcela běžným
standardem. Zajímavé je, že v žádném vodním parku nebyla použita mořská voda,
přestože té je zde neomezené množství a sladká voda se musí obtížně vyrábět.
Díky navázaným kontaktům
můžeme zajistit skupině školených
plavčíků se znalostí angličtiny
sezónní praxi na vodním parku na
Kypru – zájemci se mohou obracet na
sekretariát APR. Předpokládáme i
rozvoj
další
spolupráce
mezi
kyperskou stranou a naší asociací,
která
by
měla
pokračovat
v nejbližších měsících návštěvou
kyperské delegace u nás v České
republice.

