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Provoz koupaliště Lhotka zajistí 4-Majetková  
 
Přírodní koupaliště na Lhotce, které v současné době prochází zásadní obnovou a mění se na 
biotop, bude provozovat 4-Majetková. Záměr uzavřít smlouvu o pachtu areálu koupaliště s touto 
společností, dnes schválila Rada městské části Praha 4. Akciová společnost 4-Majetková zajistí 
provoz koupaliště po dokončení první etapy jeho revitalizace. 
 
„Chceme, aby oblíbené koupaliště mnoha Pražanů provozovala společnost městské části, nikoli 
soukromý provozovatel,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Tím budeme mít pod 
kontrolou návštěvnost i cenu za vstupné, a budeme tak moci garantovat, že vstupné bude v relaci 
podobných neziskových koupališť jako Podolí nebo Radotín.“ 
Obnova koupaliště na Lhotce probíhá ve dvou etapách. V první etapě byly odstraněny nevyhovující 
objekty a prvky a byly vybudovány nové budovy pro zázemí koupaliště – šatny, místo pro plavčíka a 
pokladnu u vstupu do areálu, a všechny potřebné sítě. Byly vyhloubeny nové nádrže a zajištěn čerpací 
vrt, který zajistí zásobování koupaliště vodou. Nová bazénová technologie umožní biotopové čištění 
vody bez použití chemie. Nové asfaltové a mlatové plochy umožní komfortní pohyb návštěvníků v 
areálu. 
„Rozhodli jsme se pro biotopové koupaliště, které nezatěžuje životní prostředí a je vhodné pro 
alergiky, protože k čištění vody nepoužívá chlór,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička 
(STAN-Tučňák). „Je to v současné době moderní trend ve vyspělé Evropě a tím, že chrání zdroje vody, 
má také nesporný ekologický význam.“ 
V druhé etapě dojde k rozšíření nabídky volnočasových aktivit v celém areálu. Přibude mimo jiné 
dětské hřiště, lezecká stěna, lanové centrum, beachvolejbalové hřiště, malé a velké multifunkční 
hřiště a nové travnaté hřiště. Dokončeny budou areálové sprchy s WC a převlékárnou, asfaltové a 
mlatové povrchy a sadové úpravy. Areál dostane nové oplocení a v ulici U Koupadel bude 20 
parkovacích stání.  
4-Majetková bude muset až do úplného dokončení koupaliště dodržovat podmínky zkušebního 
provozu, který má ověřit funkčnost a požadované vlastnosti stavby a technologického zařízení a jejich 
způsobilost k bezpečnému užívání. Jde zejména provoz koupacích nádrží se systémem přírodního 
způsobu čištění vody, tzv. biotopu, provoz studen pro napájení nádrží vodou, vsakovacích objektů a 
akumulačních nádrží dešťových vod, provoz bazénové technologie a samozřejmě obou novostaveb.  
Návrh smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková bude po jejich projednání 
s druhou smluvní stranou předložen k rozhodnutí na nejbližší možné zasedání Rady městské části 
Praha 4. 
Akciová společnost 4-Majetková byla založena především za účelem zefektivnění správy nemovitého 
majetku, se kterým městská část Praha 4 hospodaří. Jde zejména o bytové objekty, nebytové 
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komerční objekty, nebytové objekty pronajaté příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 4 
(například základní a mateřské školy) a pozemky. Městská část Praha 4 je jejím jediným akcionářem. 
 


