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Historická stezka Miškovice - Historické informační tabule  

Námět pro realizaci z participativního rozpočtu MČ Praha Čakovice 2021 

Zpracovatel:  

Ing. arch Pavel Vávra, Miškovice. Tel +420 603 949 131, mail: pavel_vavra@yahoo.com 

Úvod: 

Záměrem pro realizaci z participativního rozpočtu městské části Praha Čakovice je umístění 

informačních tabulí v katastru Miškovic tak, aby kolemjdoucí mohli „zažít“ historickou kontinuitu 

místa, ve kterém žijí. 

I když Miškovice nikdy nebyly centrem dění, neznamená to, že je historické události minuly. Prošly si 

častou změnou vlastnictví, byly prodávány i vyvlastňovány, zažívaly vylidnění během válek i znovu 

osidlováni v dobách konjunktury. V rámci historických pokusů o pozemkovou reformu zde byly 

postaveny celé ulice (např. ulice Na Kačence). 

 

 

Hlavní myšlenka a cíle: 

Zažít historii konkrétního místa na konkrétním místě. Tedy například možnost srovnání současné 

reality s historickým vyobrazením shodného místa na informační tabuli. 

Předpokládá se jedna informační tabule na Miškovické návsi, kde budou na mapičce 

zaznamenány všechny očíslované zastávky a případně navržen možný směr cesty. 

Jednat by se mělo oproti předchozí realizaci o  „podrobnější mapování“.  

Předpokládá se na tabulích, umístěných na „konkrétním historickém místě“ popsat historii, 

zajímavosti a perličky z historie tohoto místa tak, aby bylo možné „cítit“ genius loci prošlých generací 

našich předků a spoluobčanů. 

A to velmi konkrétně a stručně, vždy jen k tomu konkrétnímu místu, tzn. na celkem malém formátu. 

Způsob realizace: 
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Zde návrh realizace možných zastávek. Zatím bylo vytipováno celkem 11 míst. To ale neznamená, že 

se jejich počet nemůže měnit. Rovněž pořadí je zaměnitelné.  

 

1.  Kasárna 

2.  Miškovický Háj 

3. Zámeček 

4. Klečkův statek (dolního Rezka) 

5. Stará hasičárna a památník obětem válek 

6. Na zabitém = Rakeťárna 

7. Hárunka – zde nejen info o lomu, ale i „panorama“ s popisem vyhlídky do kraje 

8. MŠ, pramen 

9. Zájezdní hostinec 

10. FC Miškovice – klubovna a hřiště 

11. statek horního Rezka, hospoda se společenským sálem 
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Způsob realizace: 

Pravidla pro realizaci: 

Předpokládá se zcela dle pravidel participativního rozpočtu realizace městskou částí. Toto je ideový 

námět, který může doznat úprav. 

Vhodná by nicméně byla následná konsultace finálního návrhu provedení před realizací s autorem 

myšlenky. 

Záměr počítá s možným zapojením obyvatel Miškovic, sběrem materiálů a informací od pamětníků, a 

to například na základě výzvy v časopise MČ. 

Design / konkrétní výrobek: 

Tabule musí být na první pohled profesionálně vyrobené, žádná „akce Z“. Provedení nesmí být svým 

designem příliš chalupářské.  

Navržený výrobek:  

 

 

Pultový panel „Ponávka“ společnosti Urbania:  

https://obchod.mestskymobiliar.cz/produkt/panel-ponavka/ 

 

 

  

https://obchod.mestskymobiliar.cz/produkt/panel-ponavka/
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náklady na realizaci: 

náklady na jednu ceduli:   

nákup panelu  5 960 Kč 

návrh obsahu  1 000 Kč 

osazení na místě 1 000 Kč 

celkem:  7 960 Kč 

  
limit jednoho záměru pro participativní rozpočet je 100000Kč, tzn možnost realizace 12ks 
cedulí. Mohlo by se tedy jednat o 11 ks místních cedulí dle mapičky a 1ks se sjednocující 
mapou na návsi. 

  

Celkové náklady realizace 12ks:  95 520 Kč 

  

Celkové náklady realizace 11ks 87 560 Kč 

Celkové náklady realizace 11ks + 10% rezerva 96 316 Kč 
 

 

Zpracoval: 

dne 3.4.2021 

Ing arch Pavel Vávra 

Na Kačence 12, Miškovice 

+420 603 949 131 

pavel_vavra@yahoo.com 


