
Autobusová zastávka trochu jinak

Asi všichni máme zkušenost s tím, jak vypadají zastávky městské hromadné dopravy. Nabízí se napsat: 

všechny zastávky. Jsou více či méně dokompletované, více či méně vkusné, více či méně znečištěné a téměř 

všechny pomalované grafi tti.

Naše fi rma realizovala dodávku skleněných výplní pro autobusovou zastávku v Dolních Břežanech. Ačkoli jsou 

naší hlavní činností spíše dodávky protipožárních materiálů, samozřejmě i včetně skla, tato zakázka pro nás byla 

především technicky zajímavá. Proto jsme se rozhodli, že akci uskutečníme. Výzva je výzva. Navíc jsme za sebou měli 

již v podobném duchu realizovanou dodávku skel na Mediální stěnu Městské knihovny v Liberci.

Duchovním otcem zastávky je Ing. Arch. Ladislav Tichý ze společnosti AAC servis, spol. s r.o., technologický návrh 

provedl pan František Drbohlav, realizaci tisku pan Jiří Pasecký. Investorem byla obec Dolní Břežany s pomocí 

Evropských fondů.

Záměrem takto grafi cky zpracované zastávky bylo v první řadě toto místo oživit grafi kou, která má trvalý a při tom 

neutrální motiv. Takto zpracovaná plocha není lákadlem pro amatérská grafi cká díla a zároveň se nestává nevkusnou 

plakátovací plochou. Prostředí samo o sobě pak přispívá k udržení čistoty v jeho okolí a má vliv i na člověka. 

Svůj názor si může čtenář udělat sám z přiložených fotografi í.

Co se týká technologie výroby skleněné výplně, jedná o dvě skla tl. 8 mm, jež mají broušenou a leštěnou hranu. Na 

první sklo je metodou nízkého reliéfu nanesen daný motiv. V případě, o němž píšeme, se jedná o trávu v různě sytých 

odstínech zelené barvy. Po úplném vytvrzení barvy je na první sklo přilito sklo druhé pomocí speciální pryskyřice. 

Konečný výrobek má tedy vlastnosti laminovaného bezpečnostního, chcete-li lepeného, skla, ale daný motiv má již 

v sobě zakomponovaný. 

Celek působí – dle našeho názoru – harmonicky a vhodně doplňuje nově postavené objekty. Závěrem bychom popřáli 

nové zastávce dlouhou životnost a vyslovili přání: „Kéž by bylo více osvícených investorů, kterým záleží na tom, jak 

vypadá jejich městský mobiliář!“
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