
 

 

 

Datum: 29. 6. 2016 
Společnost: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Kontaktní osoba: Hana Ryšánková, tisková mluvčí, 736 755 073, hrysankova@sareza.cz 
 
Tisková zpráva  
 
Snižujeme vstupné na koupaliště krytého bazénu v Porubě 
Od pátku 1. 7. 2016 se můžou návštěvníci koupaliště areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba těšit na 
snížení vstupného. 
 
Důvodem je uzavírka části areálu z důvodu plánované rekonstrukce vzduchotechnických celků. Vstup 
na koupaliště bude možný pouze přes venkovní pokladnu. Návštěvníkům bude k dispozici celé 
koupaliště (25m bazén, dětské brouzdaliště, tobogán, hřiště pro plážový volejbal, občerstvení, dětské 
hřiště s pískovištěm, odkládací skříňky a sociální zařízení i se sprchami) a prvních 14 dní v červenci 
také vnitřní 50m bazén, dětský bazén a toalety se sprchami. V druhé polovině července dojde 
k uzavření celé vnitřní části areálu, tedy i vnitřních bazénů a sociálních zařízení. 
 
Ceník: 
       9 – 16 hod.      16 – 19 hod. 
       (celodenní)      (odpolední) 
JEDNOTLIVEC 
Dospělý   60,- Kč   50,- Kč 
Dítě do 6 let, doprovod osob ZTP/P   zdarma   zdarma 
Dítě 6 – 15 let, ZTP, ZTP/P    40,- Kč   30,- Kč 
Senior nad 62 let    40,- Kč   30,- Kč 
 
R O D I N A  
2 dospělí + 1 dítě    140,- Kč   110,- Kč 
2 dospělí + 2 děti    180,- Kč   140,- Kč 
2 dospělí + 3 děti    220,- Kč   170,- Kč 
 
Infocentrum se na celé období uzavírky vnitřní části Krytého bazénu Ostrava-Poruba přesouvá do 
areálu Vodní svět!!! v centru Ostravy. Kontakty se nemění: mobil – 736 755 999, email – 
infocentrum@sareza.cz 
 
Vzduchotechnické jednotky jsou v areálu původní z roku 1985. Jejich funkčnost je i přes pravidelnou a 
stále finančně náročnější údržbu již značně snížena. Využíváme proto letních měsíců, kdy návštěvníci 
upřednostňují sportovní i relaxační aktivity ve venkovních areálech, a také pravidelné každoroční 14 
denní výluky v září. Rekonstrukce bude probíhat v měsících červenec – říjen.  
O znovuotevření vnitřní části areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba budeme zákazníky informovat na 
www.sareza.cz a www.facebook.com/sarezaostrava. 
 
 
 
Hana Ryšánková 
tisková mluvčí 
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