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1 Popis území a důvod pro pojmenování ulic
Osada Lahovská je chatová osada, která leží na kopci nad Velkou Chuchlí a sousedí těsně s
městskou částí Radotín a Lochkov. Původně sady a louky byly postupně rozprodávány od 50. let
minulého století na zahrady nejprve o velikostech 1000-2000 m2, později v 70. letech o velikostech
kolem 400-800m2. Na nich potom noví vlastníci postavili převážně zděné domky o zastavěné ploše
od 50 do 90m2, původně využívané k rekreaci, dnes z části i k trvalému bydlení. Později v
80. letech byly rozprodány i dvě zbývající proluky, které byly rozparcelovány po cca 200m2, kde
byly vystavěny malé zahradní domky o zastavěné ploše 16m2. Struktura místních komunikací byla
vytvořena převážně v 70. letech, dokončena byla po dostavbě proluk v 80. letech. Od té doby se
nezměnila a ani v návrzích na budoucí rozvoj území (studie zastavovacích podmínek zpracovaná
ÚRHMP v roce 2007 a návrh konceptu nového územního plánu pro Prahu z 2009) se nepočítá s její
změnou.
I když je v roce 2010 většina z cca 250 pozemků obýváno pouze o sezónně, roste stále větší počet
lidí, kteří zde přebývají celoročně. Podle průzkumu z prosince 2010 je na celém území osady
celoročně obýváno přes 40 pozemků. Z nichž je 11 zkolaudovaných rodinných domů. V únoru 2011
bylo přihlášeno k trvalému pobytu v rodinném domu nebo objektu určeném pro rekreaci
49 obyvatel. Těmto i potencionálně nově přihlašovaným absence oficiálních názvů ulic způsobuje
problémy, protože lze nyní používat adresy pouze v podobě „Velká Chuchle + číslo popisné nebo
evidenční, Praha 5, 159 00“.
Tento návrh se snaží tento stav změnit.

2 Legenda ke struktuře dokumentu
Návrhy názvů pro jednotlivé ulice jsou rozpracovány na podkapitoly v části 5 Návrhy nových
názvů ulic). Každá podkapitola je dále členěna na:
•

původní místní název: představuje pojmenování, jež vzniklo v 80. letech 20. století, a je
většinou obyvatel území zažito. Bohužel pojmenování není uznáno oficiálně a je v mnohých
případech duplicitní s jinými již zaregistrovanými názvy ulic v Praze,

•

komentář: argumentace pro uvedený nový návrh ulice,

•

popis ulice: fyzický popis popis ulice včetně vazby pojmenovávané ulice na ostatní
komunikace.

Pro snadnější porozumění textu tohoto dokumentu jsme použili některé symboly a druhy písma,
které znamenají:
[číslo] …. odkaz do externí zdroj. Seznam zdrojů je uveden v kapitole 7 Zdroje
Text

…. odkaz na název oficiálně pojmenované ulice

Text

…. odkaz na ulici, jejíž název je nově navrhován

JV, JZ, SV, SZ, V, Z, S, J … určení světových stran

3 Postup přípravy návrhu
Tento dokument vznikal v průběhu více než jednoho roku na základě iniciativy občanského
sdružení Osada Lahovská. Návrhy byly zveřejněny na internetových stránkách www.lahovska.info
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k veřejné diskusi. Následně byl návrh na konci roku 2010 zkompletován a konzultován s oficiálním
kronikářem Velké a Malé Chuchle, Mg. Tomášem Hromádkou. Na základě jeho připomínek byl
dokument upraven. Pan Hromádka doporučil dále návrh konzultovat s příbuznými osob, po nichž
by měly být ulice pojmenovány. Podařilo se kontaktovat pouze paní a pana Šatrovi, dceru a vnuka
pana Josefa Šacha. Další osoby nemají žijící příbuzné v Chuchli a nepodařilo se na ně získat
kontakt.

4 Grafické znázornění území s novými názvy ulic
Názvy ulic uvedené na bílém podkladě jsou předmětem návrhu, názvy ulic na červeném podkladě
jsou oficiální.

4

5 Návrhy nových názvů ulic
5.1 Nad Chuchlí
Původní místní název: Polní
Komentář: jedná se o nový název. Ulice se nachází téměř na vrcholu kopce nad strání s výhledem
na celé údolí Vltavy včetně Velké Chuchle.
Popis ulice: Ulice odbočuje vlevo z ulice s oficiálním názvem Na Hvězdárně po 1,2 km Z až JZ
směrem od jejího začátku u ulice Starochuchelská. Ulice směřuje téměř rovně na J až JV, je dlouhá
cca 450m. Ulice má asfaltový povrch po celé délce. Z této ulice odbočuje doprava po cca 100 m od
jejího začátku u ulice s oficiálním názvem Na Hvězdárně ulice Na Lahovské.

5.2 Na Lahovské
Původní místní název: Lahovská
Komentář: tento název má historickou vazbu k pomístnímu názvu "Na Lahowske" a "Lahowska",
který je zaznamenán na mapách Císařských povinných otisků stabilního katastru z let let 1826 až
1843 [2]. Zároveň je tento název nejblíže ke stávajícímu názvu "Lahovská", který je používán jako
místní (neoficiální) název ulice již od 70. let 20. století a jako pomístní název pro chatovou osadu,
jejímž středem ulice prochází.
Určitou nevýhodou, i když akceptovatelnou, se zdá být podobnost s názvy používanými v okolí:
Lahovská (ulice v Lahovicích na soutoku Berounky a Vltavy, cca 3 km daleko), Pod Lahovskou
(ulice nacházející se v kopci směrem na Radotín, cca 1km daleko), K Lahovské (ulice v Lochkově
směřující k pojmenovávané oblasti, cca 1km daleko).
Popis ulice: Ulice odbočuje doprava z ulice Nad Chuchlí cca 100m od jejího začátku u ulice Na
Hvězdárně. Ulice téměř rovně směřuje na JZ až na hranici katastrálního území Velká Chuchle, kde
plynule přechází do ulice Sobětická v katastrálním území Radotín v místě křížení s ulicí Višňovou.
Ulice je v celé délce vyasfaltovaná. Z této ulice odbočují doleva ulice Boříkova, Za brankou a ulice
Polákova.

5.3 Boříkova
Původní místní název: nezjištěn
Komentář: název byl inspirován panem Josefem Boříkem (1920-2001), který se řadil mezi
významné chuchelské žokeje. Čtyřikrát vyhrál Československé derby, v roce 1952 dvakrát
triumfoval na Mezinárodním mítinku ve Varšavě a v roce 1953 vyhrál mj. tři dostihy klasické
Trojkoruny. Zvítězil celkem 350krát. [Zdroj 1: kapitola Osobnosti, které žily nebo prošly Chuchlí,
str. 108]
Popis ulice: Ulice odbočuje doleva z ulice Na Lahovské po cca 80m od jejího začátku u ulice Nad
Chuchlí při chůzi JZ směrem. Ulice vede JV směrem cca 120m, kde končí a napojuje se do ulice V
úzké křižovatkou ve tvaru písmene „T“. Její povrch je prašný, průměrná šířka je cca 3m.

5

5.4 Za brankou
Původní místní název: Za brankou
Komentář: tato krátká ulička byla pro veřejnost dlouhá léta uzavřena brankou. Z toho
pravděpodobně také pochází její neoficiální název, který byl používán od 70. let 20. století. Nyní se
již branka na začátku ulice nenachází. Název Za brankou je použit pro název ulice např. v Litomyšli
a Hostouni.
Popis ulice: ulička odbočuje z ulice Na Lahovské směrem při chůzi JZ směrem doleva cca 110m od
jejího začátku u ulice Nad Chuchlí. Je cca 130m dlouhá. Nejdříve vede JV směrem, kde se po cca
100m láme v úhlu cca 90o doleva, kde pokračuje dalších 30m tak, aby skončila křižovatkou ve tvaru
písmene „T“ v ulici Boříkově.

5.5 Polákova
Původní místní název: Nová (v mapách někdy uváděná jako Úzká)
Komentář: návrh nového názvu je inspirován příjmením Aloise Poláka (1891 - 1959), který byl
velitelem chuchelské četnické stanice od poloviny 30. let 20. století. Za 2. světové války zastával
vlastenecké a statečné postoje, kdy právě Alois Polák uklízel do šuplíku udání chuchelských občanů
a dodával ilegálním skupinám v Praze podrobné informace o rozmístění jednotek SS v prostoru
jižně od Prahy. Navíc byla četnická stanice prvním místem v Chuchli, kde se objevila v okně
4. května 1945 československá vlajka. Chuchelští četníci se jako první zapojili do spolupráce s
revolučním národním výborem. Po válce odešel do penze. [Zdroj 1: kapitola Osobnosti, které žily
nebo prošly Chuchlí, str. 111]
Název Polákova je použit např. ve městech Zásmuky, Kardašova Řečice, Hradec Králové a Ostravě.
Popis ulice: Cca 100m dlouhá ulice vede JV směrem a odbočuje z ulice Na Lahovské doleva po cca
300m od jejího začátku u ulice Nad Chuchlí. Ulice je v celé délce vyasfaltovaná. Na ulici Polákovu
se napojuje ulice Na Roháčku.

5.6 Na Roháčku
Původní místní název: nezjištěn
Komentář: nový název je inspirován dnes již zaniklým historickým pojmenováním části území
osady Lahovská a jejího okolí, které je uvedeno mapách Císařských povinných otisků stabilního
katastru z let let 1826 až 1843. Tento název zněl "Strane na Rohacku", avšak v katastru jsou
uvedeny názvy bez háčků. Pokud by bylo v zájmu zachovat tento historický pomístní název, je
vhodné jej použít pro ulici, která má lomený tvar. Tomuto odpovídá na území Osady Lahovská tato
ulice.
Na přání jednoho majitele pozemku v této ulici uvádíme případné alternativní názvy: Pod
hvězdami, Na slunci, Nad kaskádou (viz kapitola 6 Další alternativní názvy).
Popis ulice: Ulice se napojuje na JV konci na ulici Polákovu na křižovatce ve tvaru písmene „T“.
Směrem doprava JZ směrem je po cca 80m ukončena (je slepá). Směrem doleva SV směrem vede
80m, kde se stáčí o cca 90o doprava a dále pokračuje JV, kde po dalších cca 80m končí a napojuje se
křižovatkou ve tvaru písmene „T“ na ulici Jana Ouřady. Ulice má prašný povrch. Z ní cca 50m před
napojením do ulice Jana Ouřady odbočuje doleva ulice V úzké.

6

5.7 V úzké
Původní místní název: Úzká
Komentář: zvolený název byl zvolen pro svou podobnost se současně používaným názvem. Název
má vazbu na šířku stávající komunikace, která je z počátku cca 3m široká a následně se mění její
profil tak, že pro pěší zůstává cca 1,5m široká.
Popis ulice: Ulice vede JZ směrem a je cca 140m dlouhá. Její povrch je po celé délce prašný, v užší
části je schůdná pouze pro pěší. Tato ulice odbočuje doprava cca 240m chůze od počátku ulice Nad
Chuchlí u ulice Na Hvězdárně JV směrem. Ulice V úzké končí křižovatkou ve tvaru písmene „T“ s
ulicí Na Roháčku.

5.8 Jana Ouřady
Původní místní název: Sadová
Komentář: navrhujeme pojmenovat ulici po prvním starostovi Chuchle, jímž se stal v roce 1850
Jan Ouřada. Ten působil v nově založené samosprávě 10 let [zdroj 1, kapitola Z historie místní
správy a samosprávy, str. 103]. Pro název doporučujeme použít celé jméno, čímž by se mohlo
zabránit špatnému pochopení názvu při použití zkrácené formy „Ouřadova“.
Popis ulice: Ulice je cca 290m dlouhá a vede přímo JZ směrem a odbočuje doprava z ulice Nad
Chuchlí cca 280m od začátku u křížení s ulicí Na Hvězdárně, cca 40m za odbočkou ulice V úzké. Po
cca 180m od začátku na křižovatce s ulicí Nad Chuchlí se do ulice Jana Ouřady připojuje zprava
ulice Na Roháčku. Prvních cca 100m je vyasfaltované, zbytek ulice má prašný povrch. Šíře ulice je
cca 6m. Ulice končí křižovatkou ve tvaru písmene „T“ s ulicí K višňovému sadu.

5.9 Závodní
Původní místní název: Lesní
Komentář: vazba mezi stávajícím názvem "Lesní" a nově navrhovaným názvem není žádný. Je zde
pouze vazba mezi tím, že většina obyvatel Prahy si v Chuchli vybaví především dostihové
závodiště.
Název Závodní je použit např. ve městech Teplice, Ostrava, Karlovy Vary, Brno, Karviná.
Popis ulice: Ulice je cca 240m dlouhá a vede rovně JZ směrem a odbočuje doprava z ulice Nad
Chuchlí cca 360m od začátku u křížení s ulicí Na Hvězdárně, cca 90m za odbočkou ulice Jana
Ouřady. Prvních cca 100m je vyasfaltováno, zbytek ulice má prašný povrch. Šíře ulice je cca 6m.
Ulice končí křižovatkou ve tvaru písmene „T“ s ulicí K višňovému sadu

5.10 Nad Berounkou
Původní místní název: Dolní
Komentář: podle podobné logiky je navržen název ulice "Nad Chuchlí" navrhujeme název pro
ulici, která je nejblíže k Berounce. Kdyby pod osadou nebyl hustý les, byl by z ní výhled na údolí
Berounky.
Alternativně lze zvážit sjednocení pojmenování této ulice s ulicí Nad Chuchlí, která na ní těsně
navazuje.
Popis ulice: Tato ulice navazuje na ulici Nad Chuchlí po cca 450m od jejího začátku křižovatkou ve
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tvaru písmene „T“ s tím, že delší vyasfaltovaná část ulice odbočuje vpravo z ulice Nad Chuchlí v
úhlu cca 120o a kratší prašná část doleva v úhlu cca 60o. Ulice je rovná, vede JZ směrem a je cca
180m dlouhá. Kratší část má cca 40m a končí zahradou, delší část má zbývajících cca 140m a také
končí zahradou. Ulice je tedy v obou směrech slepá.

5.11 K Višňovému sadu
Původní místní název: Višňová
Komentář: tento název se blíží původnímu názvu Višňová, který nelze použít, protože v Praze již
ulice s tímto názvem existuje. V minulosti se nacházely v místech dnešní zástavby zahradními
domky třešňové a višňové sady. Tato ulice navazuje na ulici s oficiálním názvem K višňovce, u
které předpokládáme, že byla pojmenována podle stejné zásady.
Popis ulice: Ulice odbočuje z ulice K višňovce doleva cca 80m JV směrem od křižovatky ulic K
višňovce, Sobětická a Na Lahovské. Je cca 560m a přibližně v polovině se lomí v úhlu cca 100o
doprava. Po cca 300m od začátku u ulice K višňovce se do ní zleva připojuje ulice Jana Ouřady, po
dalších 60m (cca 360m od začátku) také zleva ulice Závodní a po dalších cca 60m (cca 420m od
začátku) z ní odbočuje doleva slepá ulice Nikodémova. Povrch ulice je v celé délce panelový. Její
šířka je cca 8m.

5.12 Nikodémova
Původní místní název: Krátká
Komentář: název ulice je inspirován jménem Alfréda Nikodémova (1864-1949), sportovního
plavce a zakladatele otužileckých plaveb na Vltavě, který část svého života prožil v Chuchli. Poprvé
plaval o Vánocích ve Vltavě se skupinkou otužilců v roce 1923. Naposledy plaval Nikodém o
Vánocích ve Vltavě v roce 1945. Jeho následovníci v tradici vánočních plaveb pokračují dodnes –
ve formě Memoriálu Alfréda Nikodéma, který se koná každoročně na sv. Štěpána. [Zdroj 1: kapitola
Osobnosti, které žily nebo prošly Chuchlí, str. 110-1].
Nikodém byl v Chuchli mj. členem spolku Společnost přátel zahrady, později Jednota zahrádkářů
[3], stal se spoluzakladatelem SK Čechoslovan Chuchle – dodnes existujícího fotbalového
sportovního klubu ve Velké Chuchli.
Název ulice je použit např. v Třebíči.
Popis ulice: Tato ulice odbočuje doleva z ulice K višňovému sadu cca 420m od začátku u ulice K
višňovce. Ulice vede SV směrem cca 40m, je slepá a cca 4m široká. Slouží jako veřejná přístupová
cesta k pěti pozemkům. Její povrch je po celé délce prašný. Ulice je v majetku soukromé osoby.

5.13 K Libeřskému potoku
Původní místní název: nezjištěn
Komentář: Velkou Chuchlí protéká Libeřský potok (viz http://www.lesypraha.cz/?cat=3070704),
který pramenní cca 200m severně od konce této ulice. Potok je cca 650m dlouhý a protéká Velkou
Chuchlí a vlévá se do potoku Vrutnice a následně do Vltavy.
Popis ulice: Ulice odbočuje doprava z ulice Na Hvězdárně doprava cca 80m západním směrem od
křižovatky ulice Na Hvězdárně a Nad Chuchlí, přibližně v místě, kde z ulice Na Hvězdárně
odbočuje doleva ulice Holoubkova. Směřuje SZ směrem rovně mírně z kopce a po cca 80m končí
zahradou, je tedy slepá. Ulice má prašný povrch a je cca 4m široká. Ulice je v majetku soukromé
osoby.
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5.14 Holoubkova
Původní místní název: nezjištěn
Komentář: Název ulice se inspiruje ve jméně Karla Holoubka (1892-1947), českého žokeje, který
žil ve Velké Chuchli. Za první světové války bojoval nejprve za Rakousko-Uhersko, později přeběhl
na druhou stranu a v Rusku byl členem československých legií. Po válce se vrátil k dostihovému
sportu a závodil i v zahraničí. V roce 1925 zvítězil ve Velké Pardubické s koněm Landgrafem a dále
dvakrát zvítězil v derby v letech 1927 a 1928. Svou velmi úspěšnou kariéru dostihového jezdce
zakončil ve třicátých letech 20. století. Poté se již koním věnoval pouze jako trenér a po druhé
světové válce působil velmi krátce jako startér v Chuchli a v Pardubicích. Karlu Holoubkovi nebylo
souzeno dožít se stáří, zemřel při tragické nehodě v roce 1947. [Zdroj 1: kapitola Osobnosti, které
žily nebo prošly Chuchlí, str. 109]
Popis ulice: Ulice odbočuje doleva z ulice Na Hvězdárně doprava cca 80m západním směrem od
křižovatky ulice Na Hvězdárně a Nad Chuchlí, přibližně v místě, kde z ulice Na Hvězdárně
odbočuje doprava ulice K Libeřskému potoku. Směřuje JV směrem 80m rovně. Na konci se stáčí
doprava v úhlu cca 80o a pokračuje dalších cca 110m rovně, kde navazuje na ulici Štičkovu, která z
této ulice odbočuje doprava. Přibližně v polovině mezi odbočením a koncem se zprava připojuje
ulice Nad Prahou. Ulice má prašný povrch a je cca 4m široká.

5.15 Nad Prahou
Původní místní název: nezjištěn
Komentář: Osada Lahovská se nachází na kopci nad Velkou Chuchlí a vltavským údolí a její část
tvoří nejvyšší místo tohoto kopce. Ačkoliv se nejedná o nejvyšší bod v Praze (ten se nachází ve
Zličíně – 399m.n.m.). Je tedy ve stejné výšce jako Strahov, výše než vrch Petřín. Ulice Nad Prahou
se nachází v nadmořské výšce 334m.n.m. a ze střechy objektů je vidět na Prahu. Proto se
domníváme, že je oprávněné pro některou z ulic v osadě zvolit tento název.
Popis ulice: Ulice odbočuje z ulice Na Hvězdárně cca 140m západně od křižovatky ulic Na
Hvězdárně a Nad Chuchlí doleva a vede cca 130m rovně JV směrem, kde končí křižovatkou ve
tvaru písmene „T“ napojením do ulice Holoubkova. Povrch je vysypán štěrkem a její šířka je cca
4m.

5.16 Josefa Šacha
Původní místní název: nezjištěn
Komentář: název ulice je inspirován jménem pana Josefa Šacha (1919 – 1986), dostihového
šampiona století. Prožil většinu svého života ve Velké Chuchli. Svého prvního dostihového úspěchu
dosáhl 19.4.1936 na Elektře při Poděbradském handicapu, pak již jeho jméno nechybělo v žádné
dostihové statistice, a to až do roku 1975, kdy popáté vyhrál v neuvěřitelných 55 letech v
Československém derby. Během své kariéry zvítězil celkem v 592 dostizích, nejcennějších triumfů
dosáhl 29krát v klasických dostizích a titulem šampiona se mohl pochlubit ve dvanácti sezónách.
Poslední dostih dojel 14.11.1976 a pak se věnoval trenérské činnosti. [Zdroj 1: kapitola Osobnosti,
které žily nebo prošly Chuchlí, str. 114-5]
Na žádost žijících příbuzných (paní Daniely Šatrové, roz. Šachové - dcery a pana Daniela Šatry –
vnuka) navrhujeme ulici pojmenovat celým jménem – ulice Josefa Šacha.
Popis ulice: Ulice odbočuje vlevo z ulice Na Hvězdárně cca 250m západně od křižovatky ulic Na
9

Hvězdárně a Nad Chuchlí a cca 50m západně od křižovatky ulic Na Hvězdárně a Štičkova. Je to
odbočka vlevo následující o odbočení ulice Štičkovy z ulice Na Hvězdárně. Ulice vede cca 200m
JV směrem rovně a končí zahradou, je tedy slepá. Povrch ulice je prašný.

5.17 Haunerova
Původní název: Lipová
Komentář: Jaroslav Hauner (1923-1945), podle kterého navrhujeme ulici pojmenovat, byl mladík,
který se ve svých 21 letech chtěl v roce 1945 stát platným při bojích v květnovém povstání proti
Němcům. Jaroslav Hauner nejprve vykonával funkci spojky zdejšího revolučního národního
výboru. Jelikož byl nevoják, nebyl začleněn mezi řadové bojovníky a nebyl ani vyzbrojen. Jeho
úkolem bylo překládat rozhlasové zprávy z angličtiny a pomáhat zdravotnickému personálu ve
škole, kde tehdy byla ošetřovna.
O jeho smrti existuje hned několiv verzí. Podle jedné ho Němci 7. května zadrželi poté, co u něj a
jeho kamaráda objevili granáty. Pak je vyslechli a nakonec u zdi činžáku zastřelili. Podle druhé při
asistování v ošetřovně Němci podle průkazky zjistili, že není členem ambulantního personálu, a
německý lékař nařídil „Ven s ním!“. Později byl nalezen u zdi velkého činžáku ve středu obce.
Podle třetí Němci našli na pozemku místní školy jízdní kolo s pásem s náboji. Ke kolu se přihlásil
Jaroslav Hauner, kterého poté zastřelili. Na památku syna Jaroslava Haunera založili ve Velké
Chuchli jeho rodiče skautské oddíly. Jeho jméno je také umístěno na čestném prvním místě
pomníku padlých v Chuchelském háji. [Zdroj 1: kapitola Osobnosti, které žily nebo prošly Chuchlí,
str. 108-9]
Ulice, kterou pojmenováváme po tomto statečném člověku, se nachází na nejvyšším (334 m.n.m.), a
tedy věříme, že i důstojném, místě Chuchle a osady Lahovské.
Popis ulice: Ulice odbočuje z ulice Na Hvězdárně cca 300m západně od křižovatky ulic Na
Hvězdárně a Nad Chuchlí a cca 100m západně od křižovatky ulic Na Hvězdárně a Štičkova. Je to
následující odbočka vlevo po odbočení ulice Josefa Šacha z ulice Na Hvězdárně. Ulice vede cca
220m JV směrem a je slepá. Z levé strany se nachází pozemky s chatami, z pravé části je pole.
Povrch ulice je prašný.

6 Další alternativní názvy
•

Lochkovská - původně se používal tento místní název pro část ulice Na Hvězdárně
procházející osadou Lahovská. Protože se zdá, že ulice Na Hvězdárně byla oficiálně
prodloužena i na území osady, je tento název volný

•

Hornochuchelská – celá osada Lahovská se nachází nad Velkou Chuchlí, nejvyšší bod
Velké Chuchle je na území osady Lahovská

•

Nad Radotínem – na jihovýchod od osady Lahovská se nachází katastrální území Radotína.

•

Sobětická - možné použít jaké alternativu k novému názvu Na Lahovské, protože tato ulice
v podstatě navazuje na ulici Sobětickou v Radotíně. Použitím tohoto názvu se ulice
Sobětická stane dlouhou, nacházela by se na území dvou katastrálních území (Radotín a
Velká Chuhle). Mohly by také vzniknout komplikace s jednotným číslováním pomocí čísel
orientačních. V ulici Sobětická rostou orientační čísla SV, nejnižší číslo je u ulice Solná,
tedy nejblíže k řece Berounce

•

Nad Hvězdárnou - myšlenka souvisí s použitím názvu "Na Hvězdárně" pro ulici vedoucí z
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Velké Chuchle do osady Lahovská. Předpokládá, že někde se v této ulici nacházela
hvězdárna, proto by bylo možné použít pro ulici Lahovská, jež se nachází na kopci, nový
název "Nad Hvězdárnou". Určité historické prameny tvrdí, že na kopci měl pozorovatelnu
Tycho de Brahe (navhli Brozmanovi)
•

Kolínského – Karel Kolínský (1902-1995) byl malíř, které bylo možné vidět při práci v
chuchelském plenéru za malířským stojanem se štětcem a paletou. V roce 1938 se
přistěhoval do Chuchle. Kraj v okolí Vltavy si zamiloval: Srbsko, Radotínské údolí,
Lochkov i Velká Chuchle byly tomuto skromnému člověku dostatečným námětem k
inspiraci. [Zdroj 1: kapitola Osobnosti, které žily nebo prošly Chuchlí, str. 109-110]

•

Nad kaskádou

•

Na slunci – název použit např. v Jihlavě, Jílovém u Prahy

•

Pod hvězdami – tento název nepřímo souvisí s pojmenováním ulice Na Hvězdárně, která
tvoří hlavní přístupovou cestu k osadě Lahovská. Navíc nově budovaný projekt společností
FINEP, který se nachází v sousedství pod osadou v reklamních materiálech tento termín
používá
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