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Jihlavský Vodní ráj je obrovským magnetem pro návštěvníky 
Jihlavy zvláště za pěkného počasí. 

Ve středu 22. června slunce pálí již od rána, a tak se vypravu-
jeme na koupaliště s cílem zmapovat, co si mohou návštěvníci 
Vodního ráje užít.

V 11.45 je již přítomno asi 900 lidí uvnitř a další stále přichá-
zejí a řadí se do fronty, která pěkně rychle postupuje. Kromě sa-
motného areálu koupališť mohou návštěvníci využít tenisových 
kurtů, které využívá k tréninku i tenisová škola. Rovněž volejba-
lových kurtů kromě veřejnosti využívá i například mládežnická 
Dukla k tréninkům.

K dispozici je krytá a venkovní část areálu. Právě tu podle slov 
vedoucího areálu Miroslava Veselého využívají dovolenkáři nej-
více. K dispozici jsou tři pokladní, tři lázeňské, šest plavčíků, dva 
pomocníci, obsluha půjčovny.

Necháváme se pozvat vedoucím areálu k prohlídce. Chystá se 
nám předvést hlavně dvě nové atrakce – chůze (spíše pády) v na-
fouknuté kouli po vodní hladině, tzv. aquazorbing a kobercový 
curling. 

Plavčice přivádí dobrovolnici, paní Lucii Tůmovou z Jihlavy, 
která se nechává uvěznit ve vzduchotěsném balónu a za chvíli k 
pobavení stovek lidí okolo bazénu předvádí krkolomné pády při 
pokusu o chůzi po vodě. Protože nechceme bavit „čumily“ ko-
lem, vlastní pokus odmítáme a zato se utkáme s vedoucím areálu 
v tenisovém curlingu (prohrál strašně!).

Rovněž vyzpovídáme pohlednou plavčici Kateřinu Kopáčovou. 
„Mám službu od 8.30 do 19.30. Po kontrole pořádku začíná provoz, 
řešíme drobná ošetření, často skáčeme do vody pro malé nadšence 
pod skluzavkou, kteří ještě neumí dobře plavat. Jsme tu podle počasí 
a podle stanoveného rozvrhu,“ řekla Kateřina.

Ověřujeme si, že je co jíst, co pít a na co koukat. Léto budiž po-
chváleno.                                                                                                    -lm-

Vodní ráj a jeho atrakce stále lákají

Vodní skluzavka nabízí mnoho variant ke zdolání.

Vedoucí areálu Miroslav Veselý (vpravo) po-
máhá při nafukování atrakce zvané aqua-
zorbing.

Jeden ze zdařilejších pokusů jihlavské Lucie 
Tůmové udržet rovnováhu na vodní hladině.

Plavčice Kateřina Kopáčová v klidnější chvilce, kdy není třeba pomáhat.

Tobogán je stále v obležení.

Kolem poledne restaurace praská ve švech.

K dispozici je také dětské hřiště.

Kobercový curling je dobrou zábavou pro soutěžní 
týmy.


