AQUAPARK ČESTLICE

K projektům, které k sobě přitahují velkou pozornost odborníků a veřejnosti,
patří bezesporu Aquapark v Čestlicích. Jde o největší zařízení svého druhu ve
střední Evropě a jeho otevření znamenalo radikální rozšíření možností, jak aktivně
trávit volný čas.
První návštěvníky přivítal aquapark na jaře 2008 a nabídnul jim takovou šíři
služeb, která nemá v daném oboru v Čechách konkurenci. Součástí nabídky je
(kromě nespočtu vodních atrakcí) také komplexní spa a wellness centrum, rozsáhlé
fitness, restaurace, hotel aj. Oficiální název aquaparku zní Aquapalace Praha. Slovo
„palác“ ostatně potvrzuje také rozloha a vybavení: celková plocha areálu zabírá
16 000 m2, hodnota projektu dosáhla na 4,6 mld. Kč.
Na ploše srovnatelné s devíti
padesátimetrovými plaveckými bazény
vyrostl unikátní vodní svět, který tvoří
ocelovo-dřevěné konstrukce s proskleným
obvodovým a střešním pláštěm. Právě
ocelové prvky této stavby s ohledem na
okolní podmínky bylo nutné opatřit
kvalitními antikorozními nátěry. Jako
nejvhodnější byl vybrán systém společnosti
International
Protective
Coatings
skládající se ze základního nátěru
Intercure 200HS, mezivrstvy Interseal
670HS a vrchního nátěru Interthane 990.

Samotné vodní plochy v Paláci vln, Paláci dobrodružství a Paláci relaxace
tvoří cca 2 500 m2. Nechybí ani devět atrakcí jakými jsou tobogány (přičemž délka
nejvyššího z nich je 127 m), atrakce s názvem space-bowl a kamikadze, bazén
s umělým vlnobitím, tréninkový potápěčský tubus, divoká řeka, korálový bazén
s vestavěnými akvárii, venkovní areál s bazény, skluzavky, sauny aj.
Na
milovníky
relaxace
Aquapalace
myslí
především
v rozsáhlém spa a wellness centru,
které nabízí masáže nejrůznějšího
typu, solária, perličkové koupele,
římské lázně, saunování, solnojodovou
komoru
a
řadu
zkrášlovacích
a
kosmetických
procedur. Projekt zahrnuje také
restaurace a bary, fitness a na
podzim
2008
přibyl
také
čtyřhvězdičkový hotel.
„Cílem našeho rozsáhlého projektu
je nabídnout zákazníkům široké spektrum služeb pod jednou střechou v takovém
rozsahu, aby si na své přišel opravdu každý. Aquapalce Praha bude díky své
nabídce a celkové rozloze schopno navštívit více než jeden milion zákazníků ročně,“
řekl generální ředitel a předseda představenstva SPGroup, Pavel Sehnal. Právě
společnost SPGroup je většinovým vlastníkem česko-německé společnosti GMF
Aquapark Prague, která je provozovatelem aquaparku v Čestlicích. Spolumajitelem je
německá společnost GMF GmbH & Co KG, která v současnosti provozuje více než
dvacet vodních areálů a termálních lázní po celém Německu a dále expanduje do
zemí střední Evropy.
Zajímavostí ohledně tohoto projektu zůstává, že stavba byla zahájena již před
pěti lety, tedy v r. 2003. Společnost PERGE International, s.r.o., oficiální distributor
značky International Protective Coatings pro Českou a Slovenskou republiku, dodala
pro ocelové konstrukce tohoto projektu základní nátěr Intercure, avšak projekt se
dostal do hluché fáze, kdy investor nebyl schopen zajistit dostatečné množství
finančních prostředků na to, aby stavba dále pokračovala. Po třech letech stagnace
se však práce na aquaparku opět rozeběhly a v r. 2007 byl Aquapalace Praha
dokončen.

