UŽ JSTE BYLI V TATRALANDII ?
Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér

Tatralandia je současně největší vodní park na Slovensku a svou rozlohou
areálu téměř 50 ha nemá obdobu ani v České republice. Nachází se na okraji
Liptovského Mikuláše. Komplex nabízí nejen vodní radovánky po celý rok v termální
vodě, ale i další sezónní aktivity podle ročního období. V zimě ocení lyžaři ideální
podmínky pro veškeré sporty na sněhu v Jasnej v Nízkých Tatrách, kam je dopraví
kyvadlová autobusová doprava či ve skiparku v Ružomberoku. Mimo zimní sezónu
můžete využít radostí vysokohorské turistiky v krásné přírodě Liptova, jízdy na koních
či řízeného splouvání dravých tatranských řek. Příznivci klidových „přírodních“
vodních ploch nebo vodního lyžování mohou zkusit i koupání a pobyt u přehradní
nádrže Liptovská Mara. Ubytování v některém z 155 bungalovů zajišťuje dostatek
soukromí pro rodinnou rekreaci, s možností i vlastního vaření v malé kuchyňce či na
volně přístupném venkovním grilu. Nikdo ale jistě neodolá návštěvě slovenské koliby
s dobrým jídlem a pitím a pravými slovenskými národními písničkami.

K návštěvě Tatralandie jsme využili pozvání organizace AKUBAS (Asociácia
kúpalisk a bazénou Slovenska), která zde uspořádala odborný seminář s prohlídkou
celého zařízení Aquaparku. Účastníky semináře uvítal ředitel Tatralandie Ing.
Gembický a seznámil je s historií a současností areálu:
Výstavba areálu byla zahájena před třemi roky. Je rozdělena do 9 etap
– každý rok se areál rozšiřuje a tím roste i nabídka poskytovaných služeb. Doposud
bylo proinvestováno cca 600 miliónů korun, předpokládaný rozpočet na výstavbu je 2
miliardy korun. Areál nyní nabízí ve svém vodním parku 9 termálních bazénů, z toho
6 bazénů provozovaných celoročně.

Teplota v jednotlivých bazénech se pohybuje od 24 do 39 °C. Bazény jsou
vybaveny řadou vodních atrakcí, které zpříjemňují pobyt. Dominantou je systém
vodních tobogánů a skluzavek, kterých je v areálu prozatím 20, z toho 3 pro
celoroční použití. Bazény jsou řešeny železobetonovou konstrukcí. Původní
povrchová fólie nevydržela provozní podmínky a je z bazénů po dvouletém provozu
sejmuta a nahrazována laminací. Ani u objektů zakrytí dvou celoročních bazénů
nesmíte očekávat žádný luxus: Jednoduchá nezateplená konstrukce s prosklením –
do bazénů se vstupuje stejně jako do ostatních celoročně provozovaných
otevřených přes zákrytovou stěnu z obslužné chodby. Na vybavení je vidět
maximální úspornost ve vynakládaných financích.

.

Velice příjemná je návštěva tzv. „vitálního světa“ – ovšem za příplatek ke
vstupnému. V prostředí tlumeného namodralého světla a relaxační hudby se
nabízí komplex 16 parních, masážních a vodních koupelí a saun. Procházíte
kruhovou halou s vířivým masážním bazénkem a jednotlivé komnaty po obvodě
vás lákají již svými záhadnými názvy : Jezero předků, Obětní svatyně, Keltská
sauna, Ledové vedro, Voda života, Síň slunka, Bouřka bohů, Hvězdná koupel,
Tatranský ledopád a pod. Oddáte-li se plně požitkům tohoto místa, zapomenete
na starosti a stresy okolního světa a pravděpodobně, stejně jako my, i na to, jak
čas rychle ubíhá.

Nás čekala navíc i návštěva zázemí aquaparku – jeho strojní vybavení. Zde
hlavně je patrné šetření s financemi při investicích, lepší vybavení by mohlo přinést
provozní úspory, zvláště k možnostem, které jsou zde díky přírodě k dispozici. Areál
je totiž napojen na zdroj geotermální vody, která je čerpána z hloubky 2,5 km. Voda
má teplotu 60 °C a je bohatá na přírodní minerály. Vhodnější technologické vybavení
by dokázalo daleko lépe využívat tohoto nevšedního bohatství. Dá se ale
předpokládat, že k tomuto kroku ze strany majitelů nakonec dojde. Nyní je
investováno převážně do rozšiřování nabízených služeb, aby se vložené investice co
nejrychleji vrátily.

Ukázkou doposud polovičatého řešení je vstupní turniketový a šatní systém. U
poklady při zaplacení obdrží návštěvník čip, který mu umožňuje pohyb po areálu a
využívání předplacených služeb. K němu ale dostane i obyčejný klíček od plechové
šatní skříňky – lepší volba skříňky a zámku by umožnila zamykat věci v šatně i tímto
čipem. Při opouštění areálu tak návštěvník neodchází hned, ale musí se postavit do
fronty u pokladny, aby odevzdal klíč od šatní skříňky a pokladní mu odblokovala čip.
S ním pak může teprve procházet přes odchozí turniket. Tímto způsobem řešení je
systém spíše na škodu – dlouhá fronta, která se u odchodu tvoří (a to jsme zde byli
mimo hlavní sezónu) je toho důkazem.

V loňském
roce
navštívilo areál 450 tisíc
návštěvníků.
Nejvíce
jich
přijíždí z Polska a z České
republiky. Návštěvníci jsou též
i Slováci a dojíždějí i zájemci
z Ukrajiny. Areál je budován
převážně pro dlouhodobější
návštěvu – nemůžete počítat
s tím, že ráno přijedete,
vyzkoušíte veškeré nabízené
služby a večer odjedete! My
jsme aquapark „proběhli“ za 4
hodinové prohlídky spojené
s praktickým
vyzkoušením
bazénů atrakcí i horkých
provozů, ale již nyní vím, že
pokud bych chtěl vychutnat
nabízené relaxační a rekreační
služby, musím přijet na několik
dní. Určitě to ale stojí za to!

A kolik peněz byste si měli pro návštěvu připravit ?
Za vstup na 3 hodiny zaplatí dospělý 350 SK, dítě do 140 cm výšky 190
SK. Vypravíte-li se do aquaparku na celý den, což mohu jen doporučit, zaplatí
dospělý 450 Sk, dítě 280 Sk. Za vstup do vitálního světa je navíc příplatek 350 Sk,
ale bez dětí. V areálu platí i systém permanentek, kterými si při dlouhodobějším
pobytu s opakovaným vstupem výrazně vstupné snížíte, Dopřejete-li si v rámci
pobytu v aquaparku masáží připlatíte si od 150 do 900 Sk dle výběru.
I mlsné jazýčky mohou být uspokojeny v restauraci U Druida, propagující
pokrmy v keltském stylu. Nevím sice, dávali-li si naši předkové palačinky
s jahodou a se šlehačkou, zde si je můžete dopřát za 50 Sk. Větší hlad pak
můžete zahnat řízkem s hranolky nebo pizzou za cca 120 – 130 Sk či jinými
pokrmy dle jídelního lístku v podobné cenové relaci.

Komplex Tatralandia je vystaven zcela jednoznačně ve stylu rodinné
rekreace. Každý zde může najít zábavu podle své mentality a temperamentu.
Nabízí se vyžití pro tělo i duši všech od nejútlejšího věku až po seniory. Už jste
byli v Tatralandii?
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