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Počátkem června byla ofi ciálně zahájena patnác-
tá letní sezóna na Vodním ráji v Jihlavě.  Venkovní 
areál je otevřen v závislosti na počasí. 

„Celou venkovní část bylo nutné dát po zimě dohro-
mady. Přesto, že nebyly velké mrazy, bylo zniče-
no hodně obkladů ve venkovních bazénech, které se 
musely následně vyměnit a opravit. Hlavním důvo-
dem opotřebení  obkladů je fakt, že samotný venkov-
ní  areál bude již v provozu patnáct let,“ uvedl mluv-
čí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

„Letos žádné velké novinky nebo změny ve venkov-
ní  koupací části nechystáme. Velkou investicí byla 
výstavba a dokončení zázemí kolem třetího hřiště pro 
plážový volejbal,“ doplnil Málek.  Součástí přípravy 
venkovního areálu byla úprava travnatých ploch 
určených ke slunění, úprava ploch kolem hřišť 
na plážový volejbal, revize bazénové technologie, 
vypuštění a vyčištění bazénových van a generální 
úklid celého areálu. 

Dále se rozšířily a zpevnily komunikace v celém 
areálu, takže do něj  už budou moci vjet při konání 
kulturních i sportovních akcí i velká nákladní auta. 
Také se tím zlepší a urychlí zásobování stánků. 

Na napuštění všech bazénů ve venkovní části se 
spotřebovalo 2.319 m3 vody a bazény se napusti-
ly až za čtyři dny. Velký rekreační bazén má rozlo-

Zahájení letní sezony na Vodním ráji

SPORTOVNÍ, kulturní, gurmánské i vjemové zážitky 
může přinést návštěva Vodního ráje v Jihlavě.
 Foto: Lubomír Maštera

hu 1.620 m2 a jsou v něm k dispozici vodní atrak-
ce jako je divoká řeka, perličková lůžka, stěnové 
masážní trysky a blowery. 

Venkovní tobogán je dlouhý 85 metrů a dvě 
k němu přilehlé skluzavky mají délku 25 metrů. 
Od roku 2001 navštívilo venkovní část Vodního 
ráje 780.000 návštěvníků. 

„Během letní sezóny chceme pořádat různé spor-
tovní a kulturní akce pro návštěvníky Vodního ráje. 
Samozřejmě, že hodně záleží na samotném vývoji 
počasí během léta,“ řekl Málek. 

Pro letošní sezónu došlo také k úpravě ceníku 
ve venkovní  i v kryté části Vodního ráje. Dále je 
nově možnost platby kartou. Pro návštěvníky jsou 
nově připravené slevové balíčky, a to jak pro rodi-
ny s dětmi, tak pro seniory i studenty. 

Provozní doba zůstává stejná. V případě nepříz-
nivého počasí je stále v provozu krytá část. Náv-
štěvníci kryté části mohou využít v rámci zapla-
ceného pobytu i venkovní část, obráceně to však 
nelze. 

„Věříme, že se letošní léto povede a návštěvníci 
budou z Vodního ráje odcházet vykoupáni, opáleni, 
zrelaxováni, ale hlavně spokojení. To je opět cílem 
všech zaměstnanců SMJ pracujících na Vodním ráji 
v Jihlavě,“ doplnil Málek.  -lm-


