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Tisková zpráva  
 
Hodnocení letní sezóny 2014 
 

Letní sezóna roku 2014 se do našeho povědomí zapíše především svým velmi netradičním 
průběhem, který se projevil zejména na návštěvnosti všech letních areálů společnosti SAREZA. Hlavní 
roli napříč létem sehrálo počasí, které se, na rozdíl od předchozích let, neměnilo po týdnech ani po 
dnech, ale po hodinách. A ke všemu bylo ve stejnou dobu na různých místech Ostravy jiné.  

Oficiální zahájení letní sezóny jsme tradičně vyhlásili k datu 1. června 2014, ale brány některých 
koupališť jsme otevřeli již v posledním týdnu měsíce května. Ukončení letního provozu na 
koupalištích vždy necháváme na poslední prázdninovou neděli, která letos přímo korespondovala 
s datem 31. srpna. Ne vždy to ovšem znamenalo, že se zámky koupališť v tomto termínu zamknou. 
Léto 2014 ale skončilo ještě dřív. Pro srovnání uvádím několik statistických čísel za rok 2013 a rok 
2014: 

 
Návštěvnosti jednotlivých areálů za měsíc červen – srpen: 

 2013 2014 

Krytý bazén Ostrava – Poruba* 73.343 59.049 

Letní koupaliště Ostrava - Poruba 146.467 59.283 

Vodní svět* 50.432 39.164 

Vodní areál Jih 104.590 43.340 

Ozdravné centrum Ještěrka* 15.452 14.236 

Celkem 390.284 215.072 
* není rozlišena návštěvnost venkovního a vnitřního areálu v daném období. 
 

Velmi zajímavé je také porovnání dnů, kdy bylo otevřeno, např. na Letním koupališti Ostrava – 
Poruba v roce 2013 a v roce 2014: 

        2013      2014 

Měsíc otevřeno z toho z toho  Měsíc otevřeno z toho z toho 

   celkem omezený tropické    celkem omezený tropické 

  dní provoz dny    dní provoz dny 

Červen 9 3 5  Červen 15 4 4 

Červenec 23 2 10  Červenec 23 1 10 

Srpen 22 5 8  Srpen 11 5 1 

Celkem 54 10 23  Celkem 49 10 15 
 
Provozní ředitel společnosti SAREZA, pan Pavel Ehler, uvedl: „Jde o nejhorší sezónu za dobu, co 
pamatujeme. Konkuruje tomu rok 2011, ale i tam byla proti letošnímu roku návštěvnost vyšší.“ 
 
Hana Ryšánková 
tisková mluvčí 


