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Přihlašovací formulář Návrhu 

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE 

Jméno a příjmení navrhovatele:  ZUZANA JOSKOVÁ 

Adresa bydliště navrhovatele na území MČ Praha - Zbraslav: K ZAHRADÁM 91, 

PRAHA 5 – LAHOVIČKY, 159 00 

Adresa trvalého pobytu navrhovatele: (pokud se liší od adresy bydliště): 

KUBELÍKOVA 42, PRAHA 3 – ŽIŽKOV, 130 00 

Kontaktní e-mail: zuzana.joskova@gmail.com 

Kontaktní telefon: 774196960 

NÁVRH  

Název:  

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V LAHOVIČKÁCH  

VE SMĚRU PRAHA - SMÍCHOV 

Odůvodnění:  

Cílem návrhu je odstranění starých plechových přístřešků na autobusové zastávce 

„Lahovičky“ směr do Prahy a nahrazení novými prosklenými přístřešky. 



V loňských letech byly návrhy revitalizace autobusových zastávek v participativním 

rozpočtu velmi úspěšné. Novou tvář dostaly zastávky „U Včely“ a „Pod zatáčkou“, v rámci 

celkové revitalizace náměstí též zastávka „Zbraslavské náměstí“.  

Autobusové zastávky jsou exponovaným místem a jejich vzhled má silný vliv na 

atmosféru přilehlého okolí.  

Lahovičky jsou obec necitlivě rozdělená dopravní tepnou, Strakonickou ulicí, na dvě 

části. Jedinou spojnicí je podchod z autobusové zastávky směr Zbraslav na autobusovou 

zastávku směr Praha, Smíchov. Tato zastávka částečně plní funkci informačního prostoru. Je 

na ni venkovní tabule s oznámeními o kulturních a společenských událostech na Zbraslavi a 

malá zasklená nástěnka, kterou spravuje místní zapsaný spolek Asociace postižených 

povodní. Nedávno byly vedle přístřešků na zastávky v obou směrech nainstalovány nové 

lavičky a odpadkové koše.  

V současné chvíli je podoba zastávek naprosto tristní. Design i materiál již dávno 

překročil svou životnost, stejně jako tomu bylo u výše jmenovaných zastávek na Zbraslavi. 

Nejenže působí doslova ohavně, ale samotné řešení mobiliáře je zcela nevyhovující. 

„Lahovičky“ jsou zastávka na znamení. Když chce člověk sedět na lavičce pod přístřeškem, 

nevidí na přijíždějící autobus a nemůže dát řidiči znamení, aby zastavil. Stejně tak řidič 

nevidí, že na zastávce někdo čeká, a tak kolem zastávky projede bez zastavení. Když sedí 

cestující na výše zmíněné nové lavičce, zas mu brání ve výhledu plechový přístřešek.  

Revitalizace autobusové zastávky „Lahovičky“ ve směru Praha - Smíchov výrazně 

zvýší kulturu cestování nejen pro obyvatele a návštěvníky Lahoviček, ale vyšle jasný signál i 

nepřetržitému proudu řidičů uhánějících po Strakonické ulici, že v obci skutečně žijí lidé, na 

něž je dobré brát ohledy (například dodržováním omezené rychlosti). 



Popis:  

Navrhujeme odstranit současnou plechovou zastávku MHD „Lahovičky“ ve směru 

Praha – Smíchov a nahradit ji proskleným přístřeškem v současném designu. Ideální by bylo 

replikovat již stávající nové přístřešky MHD, které byly zbudovány v jiných částech 

Zbraslavi. 

Předpokládané náklady:  

Předpokládané náklady na realizaci 1 přístřešku: 149 000,- Kč 

• Odstranění přístřešků ve vlastnictví DPP, a.s. – na náklady DPP 
• Zakoupení autobusového přístřešku – 75 tis Kč 
• Zajištění stavební připravenosti a instalace přístřešku – 65 tis Kč 
• Úprava okolí – 9 tis Kč 

Odhad počtu osob zasažených realizací návrhu:  

Lahovičky mají 231 trvale žijících obyvatel. Avšak do toho čísla nejsou započteni lidé 

žijící v domech pronajímaných MHMP, v bytech v nájemním domě u Strakonické ulice, v 

sádkách nebo klienti různých neziskových i ziskových organizací, kterých v Lahovičkách 

sídlí několik (např. SOS dětské vesničky, Paprsek, Helpless, soukromá mateřská školka 

Eldorado atd.). Pravidelně do Lahoviček ze Zbraslavi dojíždí i dětská fotbalová školička 

Placírka. Z tohoto důvodu je velice těžké odhadnout přesný počet obyvatel, kteří aktivně a 

pravidelně autobusové zastávky využívají. Odhadujeme, že zastávku MHD „Lahovičky“ 

pravidelně a aktivně užívá cca 130 obyvatel Lahoviček, kteří využívají služeb MHD. Dále 

zastávku především sezónně využívají stovky výletníků a návštěvníků zdejšího okolí, kteří 

často kombinují cestu autobusem a cestu přívozem, rybáři, návštěvníci přilehlé pastviny, kteří 

pořádají koňské vyjížďky po okolí, návštěvníci ubytovacích zařízení s chráněným bydlením a 

mnozí další. Pravidelně a pasivně pak kolem této zastávky projíždí denně tisíce 

automobilistů. 



Datum a místo:  18. 10. 2017 v Praze, Lahovičkách 

Podpis Navrhovatele: 2   

Přílohy: 
Příloha č. 1: Podpisový arch (povinná příloha) 

Příloha č. 2: Anotační fotografie/obrázek (povinná příloha)  

Další přílohy: (nepovinné – vizualizace, výkresy, fotodokumentace,…)


