
Z á p i s ze zasedání komise pro kroniku a historii dne 20. 03. 2019 od 11 hodin 
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny  
Přizvaní hosté dle prezenční listiny  
 
Program:  
 
Barevné obrazové polepy na autobusových zastávkách patřících MČ Praha 19 
 

1. Zastávka Bakovská – obousměrně již aplikované barevné polepy 
2. Zastávka Kbely: pan Marel připraví vizualizaci zastávek dle návrhů níže, příslušné fotografie 

z archivu vybere Ing. Zámyslická, aktuální fotografie p. Marel. 
 

a) na straně u Billy 
zadní strana zastávky – 3 skleněné plochy nad zábradlím:  

- pohled na vykopávky nad rybníkem z roku 2007-2008 
- foto 4 vykopaných pohárů z řivnáčské kultury středního eneolitu (3200–2800 př. n. l) 
- historická mapa této oblasti Kbely 
- historická fotografie, co stávalo dříve v těchto místech (rybník, pouť…-v barvě) 

boční strany zastávky – 2 skleněné plochy vysoké cca 2 metry: 
- na výšku fotografie z dnešní doby – zeleň (keř, strom u rybníka) – v barvě 
- na výšku hasičská zbrojnice – kopec nad rybníkem – v barvě 

 
b) na straně k parku – vše provést v barvě: 

zadní strana zastávky – 3 skleněné plochy nad zábradlím: 
- uprostřed centrální pohled na park (jaro, léto – potok, tráva, srub) – informace o revitalizaci 

parku, kdy otevřen, směrovka  - kudy se vydat do parku 
- fotografie zvířat, které žijí v parku Kbely – ropucha, nosorožík (uvést český a latinský název) 
- historický pohled na bývalou kolonii zahrádek – převést do barvy 

boční strany zastávky – 2 skleněné plochy vysoké cca 2 metry: 
- na výšku fotografie rozkvetlého stromu (Z PARKU) (- pan Marel vybrat z archivu nebo pořídit 

nové fotografie) 
- na výšku fotografie z parku – potok ozářený sluncem, duha, apod. 

 
 
Označení zastávek 
 
Na základě požadavku pana starosty komise projednala možnosti výrazného označení autobusových 
zastávek ve vlastnictví MČ Praha 19. (pan Marel připraví vizualizaci zastávek dle návrhů níže) 
 
Vzhledem k různému provedení zastávek navrhujeme následující označení: 

a) typ zastávek jako je u Lidového domu (střecha zvlněná do 3 oblouků) – na prostřední oblouk 
zpředu umístit tabuli se jménem zastávky, např. BAKOVSKÁ. Písmo v barvě sloupků zastávky 
na bílém podkladě. 

b) typ nových zastávek jako je u Billy (rovná střecha) – umístit nápis na folii do horní části skla 
na zadní stranu zastávky (na boční skleněné výplně je problém s průhledností – z jedné strany 
bude nápis čten pozpátku). 

 
 


