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Koupaliště Lhotka přiláká stovky návštěvníků denně 
 
Koupaliště Lhotka zaznamenalo od svého otevření rekordní návštěvnost minulý týden ve čtvrtek, 
kdy se přišlo vykoupat a zaplavat si v čisté vodě přírodního biotopu 1.589 lidí, a areál tento nápor 
zvládl. Pro návštěvníky je k dispozici koupací jezero o rozloze 5.570 m2 s hloubkou v plavecké části 
až 3,25 metru a v neplavecké části do 1 metru. Samozřejmostí jsou šatny, sprchy, toalety a stánky s 
občerstvením. 
 
„Na koupališti se pro návštěvníky určitě ještě něco změní, mimo jiné v pestřejší nabídce občerstvení 
ve stáncích a v možnostech relaxace, určitě přibudou hřiště pro děti a sportoviště pro dospělé,“ uvedl 
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „V současné době probíhá mezi návštěvníky přímo na 
koupališti anketa, každý nám může napsat, co by si v areálu ještě přál.“ 
Za období od 29. června, kdy bylo koupaliště zpřístupněno veřejnosti, až dodnes, se průměrná denní 
návštěvnost pohybuje nad číslem 700. Teplota vody v koupací nádrži je v teplých a slunečných dnech 
kolem 24,5 stupně Celsia a kvalita vody je stále velmi dobrá. K čištění vody se nepoužívají chemické 
látky. Voda se čistí mechanicky a biologicky v regeneračních nádržích simulujících čištění vody 
v přírodě, a biotopové čištění vody je tak vhodné i pro alergiky a lidi s citlivou pokožkou. Přírodní 
koupaliště je šetrnější také k životnímu prostředí. 
„Čistota vody je naší prioritou, a proto její kvalitu neustále sledujeme,“ uvedl dále starosta Petr 
Štěpánek. „Její kvalitu kontroluje také hygienická stanice, která na koupališti bude pravidelně 
odebírat vzorky.“ 
Za celodenní vstupné zaplatí dospělí 100 Kč, děti, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP 80 Kč, 
pokud přijdou až po jedné hodině odpoledne, zaplatí 80 Kč, resp. 60 Kč. Pro děti do 1 roku je vstup 
zdarma. Pro rodiny s dětmi je výhodné rodinné vstupné, za jednoho dospělého a jedno dítě se platí 
130 Kč, za dva dospělé a jedno dítě 260 Kč a za každé další dítě jen 30 Kč. Stálým návštěvníkům se 
určitě vyplatí předplatné. 
 
Více informací na www.koupaliste-lhotka.cz/ 
 


