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Tisková zpráva  
 
Zdolali jsme kanál La Manche 
 
V sobotu 26. 7. 2014 byl v 9:00 hodin odstartován maratón pod názvem „Plaveme přes kanál La 
Manche“, kterého se účastnili návštěvníci Letního koupaliště Ostrava – Poruba.  
Byly připraveny 3 dráhy, každá o délce 79 m, a ke zdolání 33 970 metrů bylo zapotřebí 430 plavců. Na 
startu v 9:00 hodin byly 3 známé osobnosti v podání herce Vladimíra Poláka, zpěvačky Elišky Mrázové 
(Elis) a místostarosty obce Poruba Jana Dekického. Odstartováni byli tiskovou mluvčí společnosti 
SAREZA, Hanou Ryšánkovou, která byla zároveň 430 plavcem. 
Legendární československý plavec František Venclovský to zvládl na druhý pokus 13. 7. 1971 za 15 
hodin a 26 minut. V Ostravě na letním koupališti jsme to 26. 7. 2014 zvládli za 13 hodin, 59 minut a 
33 sekund. Tento výsledek jsme získali sčítáním časů plavců, kteří se v průběhu dne registrovali a po 
plaveckém výkonu byli také odměněni. Organizátoři akce byli mile překvapeni zájmem veřejnosti, 
díky kterému se podařilo vzdálenost téměř 34 km zdolat ještě před 16 hodinou. 
 

 
 

 



 

 

Několik statistických čísel: 
- nejmladší plavec – 3 roky 
- nejstarší plavec – 78 let 
- průměrný věk plavců – 30 let 
- nejrychlejší čas za uplavání 1 dráhy o délce 79 m – 50 sekund 
- nejpomalejší čas za uplavání 1 dráhy o délce 79 m – 6 minut a 4 sekundy 

 
Celý den měli návštěvníci možnost sledovat průběžné výsledky (kolik plavců již plavalo, za jaký čas a 
kolik metrů ještě zbývá uplavat) na LCD obrazovce. Atmosféru zpříjemnila také hudební produkce a 
rádio Helax celou akci sledovalo díky mobilnímu studiu z terasy tropico baru u tobogánu. Nechyběly 
živé vstupy do éteru, rozhovory s účastníky akce a připraveny měli i soutěže pro návštěvníky letního 
koupaliště. Celou akci doplňovala hra Zorball, TRX cvičení pod vedením instruktorky, 3G trenažér, 
vodní fotbal a další atrakce. 
Akce se konala za podpory projektu „Ostrava – Evropské město sportu 2014“. Výsledkové listiny a 
fotografie jsou zveřejněny na www.sareza.cz v archívu akcí a také na facebooku. 
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