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Tisková zpráva  
 
Skáčeme do letní sezóny! 
 

S příchodem příznivého počasí a rostoucími teplotami tradičně přichází také otázky: „Kdy se 
otevřou brány koupališť? Jaká bude cena vstupného? Co bude letos nového?“ Společnost SAREZA 
provozuje několik letních koupališť a jejich otevření předchází pečlivé přípravy, které začínají už na 
jaře.  

 
Letní sezónu oficiálně zahájíme 1. června. Zda otevřeme dříve je závislé jen na jednom jediném 

faktoru – počasí. Sledujeme až 10 internetových portálů s počasím pro Česko i Polsko a rozhodnutí 
padne vždy v 7 hodin ráno. Může se tedy stát, že v pátek 30. května uvidíte na webových stránkách 
www.sareza.cz, že máme otevřeno. Příjemná zpráva určitě je, že ceníky u všech koupališť zůstanou 
v letošní sezóně stejné, jako v roce 2013. Všechny děti do 6 let mají do vodních areálů SAREZA vstup 
zdarma. Děti do 15 let, osoby s průkazem ZTP a senioři mají zlevněné vstupné. Rodiny s dětmi mohou 
využít speciální, až 20 % slevy z ceny vstupného.  

O Letní koupaliště Ostrava – Poruba je tradičně největší zájem. Bazén, který pojme 76 milionů 
litrů vody, se začíná napouštět pitnou vodou z vodního řadu tento pátek 16. května a napouštění trvá 
13 dní. Letos jsme ovlivněni tímto termínem díky úpravám na Rudné ulici, jinak bychom napouštět 
začali i dříve. Součástí příprav na letní sezónu je v tomto areálu také postřik travnatých ploch proti 
klíšťatům. První proběhl již 3. května a podruhé se bude postřik provádět na konci května, tedy těsně 
před otevřením. Návštěvníci se můžou, jako každý rok, těšit na 100metrový tobogán, skluzavky, 
dětský areál s atrakcemi a množství stánků s občerstvením.   

V Ostravě – Zábřehu se každý rok zvyšuje návštěvnost letního koupaliště Vodní areál Jih, který je 
vhodný pro všechny věkové kategorie a vejde se do něj až 3 500 návštěvníků. Bazény jsou už nyní 
napuštěné a připraveni otevřít budeme už od 23. května. Koupaliště i sportoviště má velmi dobrou 
dostupnost autem i MHD a parkoviště je zdarma.  

V centru Ostravy lidé často preferují klidnější a přesto atraktivní letní koupaliště patřící k Vodnímu 
světu!!! Je vhodné i pro rodiny s malými dětmi, seniory a vozíčkáře. Bazény i brouzdaliště jsou 
v nerez provedení a k dobré náladě určitě přispěje také tobogán, skluzavky, hřiště pro plážový 
volejbal a další atrakce. Ve venkovní části je k dispozici občerstvení, uzamykatelné skříňky na věci a 
sociální zázemí. 

Na Krytém bazénu v Ostravě – Porubě probíhá už několik měsíců revitalizace venkovního areálu. 
Pod venkovní terasou budou vybudovány sprchy, WC a bufet s občerstvením.  

Nezapomeneme ani na vodní areál Ozdravné centrum Ještěrka v Bartovicích, který v letních 
měsících zpříjemňuje návštěvu vnitřního bazénu otevřením venkovní části, kde si můžou návštěvníci 
zahrát ruské kuželky, plážový volejbal a jiné sporty. 
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