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Tisková zpráva                                             V Praze 29. června 2018 
 
 
Praha 4 otevírá po letech populární koupaliště Lhotka 
 
Areál přírodního koupaliště Lhotka se po mnoha letech pustnutí opět otevírá pro veřejnost. 
Městská část Praha 4 ho spustí do zkušebního provozu dnes, v poslední den školního roku. Završí 
tím první etapu rekonstrukce a přeměny areálu na víceúčelový prostor k celoročnímu trávení 
volného času. Druhá etapa bude hotova v průběhu příštího roku. 
 
Zdevastované koupaliště Lhotka koupila Praha 4 před několika lety od soukromého vlastníka, 
kterému ho stát nešetrně prodal, a zachránila tak krásný přírodní areál pro sportovní a rekreační 
využití. Plavcům bude sloužit čistá voda koupaliště, šatny a občerstvení. Za rok se otevřou také 
zrenovovaná a zcela nová sportoviště a hřiště. 
„Zbourali jsme staré stavby, postavili šatny, sociální zařízení, občerstvení v prostorech celoroční 
klubovny i venku, nový vstup s pokladnami i zázemí pro plavčíky. Vyhloubili a kompletně jsme vybavili 
tři nádrže, jednu velkou pro vlastní koupaliště, menší pro přírodní regeneraci a biologické čištění vody 
a nejmenší pro předčištění vody čerpané zpět,“ uvedl místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). 
Cirkulující vodu biotopu dočišťují mikroorganismy rostlin v regenerační části, kde se plavci 
nepohybují. Vodu do koupaliště bude městská část dopouštět za pomoci dvou podzemních vrtů. 
„Pro biotop jsme se rozhodli právě proto, že jeho ekologický provoz nevyžaduje chemii,“ uvedl 
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Naše životní prostředí je už tak zatížené různými 
chemickými látkami, řada lidí trpí alergiemi, a tak jsme nechtěli vybudovat vykachlíkovaný bazén plný 
chlórované vody.“ 
Areál Lhotka je zavřen už déle než sedm let. Stavby pomalu pohlcovala zpět příroda. Praha 4 
zdevastovaný prostor odkoupila před čtyřmi lety. Soukromý vlastník, který pozemky získal od státu a 
koupaliště uzavřel, zamýšlel v sousedství vodní plochy postavit obytné domy. Proti tomu se však 
ostře postavila městská část i místní obyvatelé, projekt se zastavil a po složitém jednání zejména 
tehdejšího starosty Pavla Caldra se podařilo městské části prostor koupit. 
„Celý prostor prošel v uplynulých letech náročnými terénními pracemi, což zabralo dost času. Vodní 
plocha je připravena a můžeme spustit zkušební provoz k radosti zejména dětí z širšího okolí. 
Slunečné počasí a prázdniny přivedou první plavce,“ konstatoval místostarosta Zdeněk Kovářík. 
„Jedná se o hlavní strategickou investici tohoto volebního období, náklady na jeho revitalizaci 
dosáhnou více než 80 milionu korun,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek. „Koupaliště bude sloužit 
nejen obyvatelům Prahy 4, ale i dalším Pražanům. Všechny určitě potěší zpráva, že za denní vstupné 
zaplatí dospělí stokorunu a děti 30 korun. A v rámci zavedení elektronického vstupného připravujeme 
další slevy.“ 
Na podzim budou práce v areálu Lhotky pokračovat. V plánu má městská část také obnovu všech 
zdejších hřišť, tak aby sloužily pro různé sporty. Lidé si na Lhotce tak budou moci nejen zaplavat 
v čisté vodě uprostřed přírody, ale také zahrát volejbal, nohejbal, či tenis. „Vzniknou dva nové 
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beachvolejbalové kurty, počítáme i s rozšířením občerstvení a větším travnatým hřištěm pro míčové 
hry, cvičení, ale i například badminton. Druhá etapa rekonstrukce koupaliště by měla být hotova do 
začátku příští letní sezony. 
„V druhé fázi rekonstrukce vyměníme části původního oplocení areálu za nové, doděláme parkovací 
místa, která tu chybí, a také zázemí pro nejmenší s přebalovacími pulty, aby maminky nebyly nuceny 
s nejmenšími absolvovat pokaždé cestu až do šaten,“ uzavřel Zdeněk Kovářík. 
 
 


