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V Praze dne 2.6. 2021 
 
 „Nechceme betonovou obludu místo přírodního koupaliště v Motole“ 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
Petici sestavil Sousedský spolek Homolka-Motol, sídlo: Brdlíkova 199/25, Motol, 150 00 Praha 
5, IČO: 07286481, za spolek v této věci jedná členka výboru Šárka Malá, narozena 16.9. 1982, 
Zahradníčkova 27/26, 150 00 Praha 5- Motol. 
 
Vážený pane primátore, 
 
my, níže podepsaní občané Prahy, jsme velmi znepokojeni plánovanou revitalizací přírodního 
koupaliště v Motole, která vznikla na Odboru životního prostředí MHMP pod názvem “Studie 
venkovních úprav a návrhu nového technického a sportovního zázemí koupaliště Motol” spolu se 
“Společnou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení”.  
 
Tento projekt je připravován bez účasti veřejnosti a komunit v Motole. Místo toho, aby byl 
respektován přírodní charakter koupaliště, má být areál zastavěn množstvím urbánních prvků. 
Na místě současných drobných jednopodlažních budov se zázemím má vyrůst obří betonová 
stavba architektonicky naprosto neodpovídající lokalitě. Hmota této dvoupodlažní budovy 
prezentovaná vizualizacemi je navíc vůči hmotě navržené v projektu značně poddimenzovaná a 
studie je tak celkově zavádějící. Revitalizované koupaliště pak bude charakterizovat nárůst 
městských prvků na úkor zeleně a bude dle studie cílit na zcela jinou klientelu, než je současná 
komunita, která koupaliště pravidelně navštěvuje. Místní sousedé i milovníci současné přírodní 
podoby koupaliště tak budou nuceni místo opustit a najít si nějakou jinou, levnější alternativu. 
Proto požadujeme:  
 
1.  Změnu projektu ve spolupráci s místními sousedy, která bude respektovat 
přírodní charakter koupaliště a jeho zázemí.  
2. Místo robustní železobetonové stavby opravit stávající objekt, případně doplnit 
o udržitelné jednopodlažní dřevostavby využívající přírodní materiály.   
3. Ekonomicky smysluplný projekt, který umožní levný provoz.    
4. Projekt řešit komplexně v návaznosti na dopravu, MHD a schválenou studií 
Motolského údolí.    
 
Vážený pane primátore, my, níže podepsaní občané Prahy, Vás vyzýváme, abyste se zasadil o 
řešení nastalé situace.   

 „Nechceme betonovou obludu místo přírodního koupaliště v Motole“ 



Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
Petici sestavil Sousedský spolek Homolka-Motol, sídlo: Brdlíkova 199/25, Motol, 150 00 Praha 
5, IČO: 07286481, za spolek v této věci jedná členka výboru Šárka Malá, narozena 16.9. 1982, 
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