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Tisková zpráva  
 
Konec prázdnin, konec léta 
 

Podle kalendáře končí prázdniny 31. 8. a i když šly děti do školy až v pondělí 4. 9., léto s koncem 
srpna skutečně skončilo. Ze dne na den jsme zažili teplotní výkyv téměř o 20 °C, ale jinak můžeme 
celou letní sezónu hodnotit pozitivně. 

 
Všechna letní koupaliště byla nachystána na otevření již koncem května a počasí nám otevřít 

dovolilo. Léto nabíralo každým dnem na intenzitě a stupně se na teploměrech zvyšovaly nejen přes 
den, ale také v noci. Teplota vody byla ze začátku jen pro otužilce, ale to se také brzy změnilo. Konec 
května a celý červen se tak nesly v ryze letních teplotách. Červenec a začátek prázdnin byl trošku 
smutnější a chvílemi připomínal spíš aprílové počasí, ale vše se nakonec ustálilo a do konce srpna 
jsme si všichni mohli užít radovánky na koupalištích. 

 
Návštěvnost koupališť byla za letošní letní sezónu vyšší o 35,3 % oproti loňskému roku, což 

ovlivnilo zejména loňské uzavření koupaliště Krytého bazénu Ostrava-Poruba z důvodu rekonstrukce. 
Ovšem i při porovnání návštěvnosti ostatních koupališť je letošní již ukončená letní sezóna lepší než 
loňská. 

 
Porovnání návštěvností jednotlivých koupališť v roce 2016 a v roce 2017: 
- KBOP – Krytý bazén Ostrava-Poruba 
- VSS – Vodní svět SAREZA 
- VAJ – Vodní areál Jih 
- LKOP – Letní koupaliště Ostrava-Poruba 

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

 
Návštěvnost roku 2017: 

 KBOP* VSS* VAJ LKOP 

Květen 21 584 16 083 2 762 1 314 

Červen 28 141 21 773 17 812 21 623 

Červenec 30 109 17 167 19 836 32 012 

Srpen 32 087 20 238 24 796 42 793 

CELKEM 111 921 75 261 65 206 97 742 

 
Návštěvnost roku 2016: 

 KBOP* VSS* VAJ LKOP 

Květen 21 059 15 790 2 099 666 

Červen 24 095 19 810 12 930 14 370 

Červenec 8 782 14 681 19 925 33 257 

Srpen 5 936 19 832 18 850 26 683 

CELKEM 59 872 70 113 53 804 74 976 



 
Nejvíc vzrostla návštěvnost koupaliště Krytého bazénu Ostrava-Poruba, které prošlo rozsáhlou 

rekonstrukcí a letos návštěvníkům nabídlo nové vodní atrakce, rozšířenou jižní terasu i s lehátky a 
rovněž více možností na dovádění pro děti. 

 
Všechna naše koupaliště i letos přispěla k většímu pohodlí návštěvníků díky zákazu kouření mimo 

vyhrazené kuřácké koutky, což se opět setkalo s velmi kladným ohlasem. Stánky s občerstvením měly 
širokou nabídku jídel, nápojů a cukrovinek. Díky rozsáhlé nabídce služeb zavítali na koupaliště 
společnosti SAREZA také zahraniční hosté – Poláci, Slováci, ale i jiných národností a ve zvýšené míře 
především v době konání různých festivalů v Ostravě a okolí. 
 
Hana Ryšánková 
tisková mluvčí 


