
 

 

Datum: 1. 6. 2015 
Společnost:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Kontaktní osoba: Hana Ryšánková, tisková mluvčí, 736 755 073, hrysankova@sareza.cz 
 
 
Léto začalo 
 

SAREZA zahajuje letní sezónu 2015 – vše je připraveno. 
SAREZA je největší sítí sportovních, relaxačních a vodních areálů na severní Moravě. 

Přípravy na letní sezónu 2015 jsou ukončeny a v pondělí 1. června oficiálně otevíráme 
venkovní vodní plochy. Zda se skutečně otevřou brány koupališť, závisí pouze na počasí, 
které sledujeme až na 10 internetových portálech pro Česko i Polsko. V 7 hodin ráno padne 
rozhodnutí o otevření jednotlivých koupališť, které se obratem projeví na webu 
www.sareza.cz. Z webových stránek lze vyčíst také teplotu vody jednotlivých bazénů, teplotu 
vzduchu, otevírací dobu a cenu vstupného, která se nezměnila již od roku 2010. Zachován je 
také vstup zdarma pro děti do 6 let a zlevněné vstupné pro děti do 15 let, osoby s průkazem 
ZTP a pro seniory. Pro rodiny s dětmi platí až 20% slevy z ceny vstupného. 

 
V centru Ostravy je opět v provozu atraktivní areál Vodní svět!!!, který je vhodný pro celou 

rodinu, malé děti, seniory i vozíčkáře. Plavecký bazén, relaxační bazén s atrakcemi i dětské 
brouzdaliště s množstvím atrakcí je kompletně v nerez provedení a k  dispozici jsou také 
stánky s občerstvením, uzamykatelné skříňky na věci a sociální zázemí. Areál se nachází 
v centru města, má dobrou dostupnost autem i MHD. 

 
V nejlidnatějším obvodu města, v Ostravě-Zábřehu, se nachází moderní aquapark a 

sportoviště Vodní areál Jih. Areál je velmi oblíben návštěvníky všech věkových kategorií a má 
kapacitu až pro 5000 návštěvníků za den. Koupaliště i sportoviště mají velmi dobrou 
dostupnost autem i MHD. Velké parkoviště pro osobní vozidla před vstupem je pro 
návštěvníky zdarma. Co je zde nového? V roce 2014 proběhla na koupališti výměna 
vstupních turniketů, byl rekonstruován povrch všech podest věží tobogánů, včetně nátěru 
konstrukce podhledů. Modernizována byla také technologie dávkování chlóru. 

 
V Ostravě-Porubě nabídneme návštěvníkům areál Krytý bazén Ostrava-Poruba, který 

prošel v roce 2014 I. etapou modernizace vestavbou občerstvení, sprch, toalet, šaten 
s převlékacími kabinami a šatními skříňkami pod Jižní terasu, na kterou navazuje velká terasa 
se stíněním pomocí výsuvných markýz. Před terasou byly rekonstruovány chodníkové a 
navazující travnaté plochy. Věříme, že se díky těmto modernizacím bude na venkovním 
koupališti krytého bazénu návštěvníkům líbit. Ve venkovním areálu bylo dále doplněno nové 
dětské hřiště s průlezkami pro naše nejmenší návštěvníky. 
 

Velké Letní koupaliště je napouštěno pitnou vodou dva týdny před začátkem letní sezóny. 
Celkový objem je 76 milionů litrů vody. Provádí se také postřik proti klíšťatům – poprvé byl 
proveden 8. května a podruhé 25. května, tedy 6 dnů před otevřením koupaliště. Jako každý 
rok se návštěvníci můžou těšit na 100 metrový tobogán, skluzavky, atraktivní dětský areál 
s atrakcemi a množství stánků s občerstvením.  

http://www.sareza.cz/


V neplaveckém bazénu došlo k výměně dětských skluzavek za nové, byla upravena další část 
dna neplaveckého bazénu. Areál je obklopen zelení a umístění v klidové zóně na periferii 
Ostravy navozuje pocit příjemné dovolené. 

 
V Ostravě-Bartovicích se nachází Ozdravné centrum Ještěrka, které nabízí solidní služby a 

příjemné prostředí. V letních měsících zpříjemňujeme pobyt ve vnitřním bazénu otevřením 
venkovní části, kterou můžou návštěvníci využít nejen k opalování, ale zahrát se zde dají 
ruské kuželky, plážový volejbal a jiné sporty. 
 
 
Hana Ryšánková 
tisková mluvčí 


