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Zprávy z Prahy 4

Letošní koupací sezónu zahájilo biotopové 
koupaliště ve Lhotce o něco později, na vině 
byla nejen omezení vyvolaná nákazou koro-
navirem, ale především chladné počasí v květ-
nu a na začátku června. Maximální kapacita 
koupaliště je 1 000 osob, počet návštěvníků 
však může být snížen podle aktuálních opat-
ření vlády, podobně může být upraven pohyb 
po areálu a přístup do šaten a vnitřních sprch. 
Ceník vstupného se nemění.

Pro návštěvníky přírodního areálu je k dispozici 
koupací jezero o rozloze 5 570 m2 ve tvaru ne-
pravidelného oválu s hloubkou v plavecké části 
až 3,25 m a v neplavecké části do jednoho me-
tru. Dále jsou návštěvníkům k dispozici šatny, 
sprchy, WC, klubovna a stánek s občerstvením.

Biotopové čištění zajišťuje čistou vodu a je vhod-
né i pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou, 
kteří by jinak byli vystaveni chemicky upravené 
vodě. K čištění vody se nepoužívají chemické lát-
ky. Jedná se o mechanické a biologické procesy 
čištění, které probíhají v regeneračních nádržích 
simulujících čištění vody v přírodě. Přírodní kou-
paliště je rovněž šetrnější k životnímu prostředí. 
Kvalitu vody sleduje příslušná hygienická sta-
nice, která pravidelně odebírá vzorky podle pří-
slušných předpisů. Pokud by byla voda závadná 
či nevyhovující, provozovatel areálu informuje 
návštěvníky o zhoršené kvalitě vody, v případě 
nutnosti zamezí vstup. 
Případné změny a další informace najdete na 
webu městské části Praha 4 a na webové stránce 
koupaliště www.koupaliste-lhotka.cz. (red)

Koupaliště Lhotka zahájilo sezonu

otevírací doba
červen po – pá 10.00 – 18.00
 so – ne  9.00 – 18.00
červenec po – ne  9.00 – 20.00
srpen po – ne  9.00 – 20.00
září po – pá 10.00 – 18.00
 so – ne  9.00 – 18.00

zajímavosti z loňského roku
•	 celkem	areál	navštívilo	přes	52	tisíc	lidí
•	 nejsilnějším	měsícem	byl	srpen	s	24,3	tisíce	

návštěvníky, nejslabší pak září s 3,3 tisíce 
návštěvníky

•	 nejteplejší	voda	byla	dne	29.	7.	2020	 
- v hlavním jezeře 27,9 stupně Celsia

Čistota a kvalita vody je pod neustálým dohledem.
V areálu nechybějí ani volnočasové prvky 
a hřiště pro děti.

Koupaliště čeká zefektivnění a zkvalitnění provozu
Radnice Prahy 4 chce letos na biotopovém koupa-
lišti ve Lhotce vyřešit problémy s dlouhodobým 
nedostatkem vody, výrazně zmodernizovat 
nakládání se sedimenty (kaly), které vznikají při 
biologickém čištění vody, a doplnit zdejší areál 
gastrostánky, sportovišti a dalším vybavením.
Problémy s nedostatkem vody má odstranit 
mimo jiné posílení jejích přírodních zdrojů 
a zvýšená péče o ty stávající. Vydatnost hlubin-
ných vrtů, které areál napájejí, totiž v posledních 
letech výrazně poklesla a pro potřeby koupaliště 
zejména v létě už nestačí. To musí být proto 
občas dopouštěno pitnou vodou, což odporuje 
původní představě biotopového koupaliště. 
„Odborný posudek, který jsme zadali vloni ke 
zpracování, konstatoval, že došlo k vyčerpání 
statické zásoby podzemní vody a zároveň do-
chází k zanášení vrtů minerály železa. Budeme 
je proto jednou za rok čistit, a zvýšíme tak 
množství vody, která bude k napájení koupaliště 

k dispozici. Dále nově využijeme drenážních 
vod prosakujících dnem koupaliště, části vody 
ze studených sprch a v plánu je také kopaná 
studna s větším průměrem v propustném nadlo-
ží, která by rychle reagovala na lokální srážky,“ 
uvedl radní Prahy 4 pro životní prostředí 
a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). 
Voda, která bude v souladu s moderními trendy 
zrecyklována (tj. vrácena do systému), bude 
pomocí antibakteriální UV lampy v souladu 
s vyhláškou pro koupací vody nejprve hygie-
nicky zabezpečena a teprve poté poputuje do 
biologické čisticí části koupaliště.

celoroční využití areálu 
není utopie

Minulý rok byly v areálu lhoteckého koupaliště 
obnoveny cesty a mobiliář, byly vybudovány 
nové toalety, umývárny, venkovní sprchy, 

zavlažovací systém trávníku, nové dětské hřiště 
a brouzdaliště ve formě umělého potoka s ob-
lázky a částečně bylo vyměněno oplocení. Podle 
radního Prahy 4 pro investice Filipa Váchy  
(TOP 09) počítá Praha 4 s další modernizací 
i letos. „Vybudujeme moderní systém zpracování 
kalů. A rozšíříme dětský potůček, což ocení naši 
nejmenší návštěvníci. Budeme pokračovat v bu-
dování sportovišť a dokončíme výměnu oplocení. 
Návštěvníci budou rovněž moci využívat pět 
nových gastrostánků. Hlavním přínosem reali-
zovaných změn bude, že zajistíme dostatečné 
množství vody pro provoz našeho koupaliště,“ 
vyjmenoval Filip Vácha připravované změny.
V areálu budou průběžně vysazovány nové 
listnaté stromy různého druhového složení a od 
zimní sezóny by ve Lhotce měla pro otužilce 
začít dokonce fungovat sauna. Radnice Prahy 4 
chce totiž biotopový areál zpřístupnit po celý rok. 
Mimo letní sezonu by tak sloužil jako park. (red)


