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Metodická příručka 
ke klíčové aktivitě "Komentované vycházky po pražském 

Žižkově a okolí" 

Tato metodická příručka je pomůckou pro průvodce, pedagogy a interkutlurní a další 
pracovníky, kteří se podílí na aktivitě "Komentované vycházky po pražském Žižkově a okolí 
pro děti z mateřských škol". Příručka shrnuje základní poznatky o vzdělávání v předškolním 
věku a dále potom rozvíjí možnosti místně ukotveného učení se venku, a to v konkrétním 
městkém prostředí Prahy. Příručka není vyčerpávajícím zdrojem poznatků ani z oblasti 
pedagogiky pro předškolní věk ani pražského místopisu či historie. Jedná se o základní 
orientační nástroj v problematice a k jako takovému k ní musí čtenáři přistupovat. Především 
na straně průvodců se předpokladá určitá samostatnost při prohlubování a rošřiřování 
relevantních znalostí, stejně jako jazykový a přednesový cit při jejich předávání nejmladším 
posluchačům. Součástí metodiky je také doprovodná brožurka, která je součástí klíčové 
aktivity, návrh scénářů pro konkrétní lokality a výčet zdrojů souvisejících s tematikou. 
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Spolu hravě a zdravě 

Projekt "Spolu, hravě a zdravě" je zaměřený na mateřšké školky a první stupně 
základních škol. Projekt má tři klíčové aktivity, a těmi jsou divadelní představení s tematikou 
integrace cizinců, sportovní dopoledne a komentované vycházky po vybraných pražských 
lokalitách. 

Realizátorem projektu "Spolu hravě a zdravě" a klíčové aktivity "Komentované 
vycházky po pražškém Žižkově a okolí" je My.Aktivity o. p. s. 

 

My.Aktivity o. p. s. 

Nezisková organizace My.Aktivity o. p. s. vznikla v roce 2011. Od té doby organizace 
vytváří a podporuje občanské aktivity a rozvíjí komunitní život nejen na pražském Žižkově. 
Mezi její hlavní činnosti patří podpora prorodinných aktivity, především prostřednictvím 
Rodinného a pohybového centra Pražačka, sportovní aktivity pro veřejnost, děti, maminky i 
seniory, vzdělávací projekty (např. podpora finanční gramotnosti), pořádání kulturních akcí 
v České republice i v zahraničí nebo aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - 
např. založení a provoz Komunitní zahrady Krejcárek. 

 

Rodinné a pohybové centrum Pražačka 

Rodinné a pohybové centrum Pražačka (dříve Rodinný klub Ulitka) je otevřený klub 
s cílem budovat místo pro rodinné, sportovní a pohybové aktivity. Z nabídky centra lze zmínit 
například aktivity a pravidelné kroužky určené dětem, přednášky na aktuální témata a další 
programy pro dospělé, činnosti a akce pro malé a velké dohromady nebo hlídání dětí v rámci 
předškolky.  

 

Více informací na www.myaktivity.cz. 
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1. Metodická východiska pro předškolní vzdělávání 
 

První kapitola metodické příručky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a zaměřuje se jak na vyzdvihnutí jeho základních 
principů, tak především těch částí, které jsou relevantní pro zde popsanou klíčovou aktivitu. 
Tento text nezastupuje RVP PV a je profesní zodpovědností pedagogů, průvodců a 
zúčastněných odborníků být s jeho obsahem seznámen a jeho obsah při práci s dětmi 
respektovat. 

Klíčová aktivita, která je předmětem této metodické příručky, vychází ze společných 
pravidel a požadavků definovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 
vzdělávání a je v souladu s jeho hlavními cíli:  orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku 
osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní 
vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.2  RVP PV 
definuje hlavní principy, mezi kterými jsou také: zaměření se na vytváření základů klíčových 
kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání, možnost mateřských škol využít 
různých forem i metod vzdělávání a přizpůsobení vzdělávání konkrétním regionálním 
místním podmínkám, možnostem a potřebám. Praktické aplikaci principu přizpůsobení 
vzdělávání konkrétním místním možnostem v kontextu zde prezentované klíčové aktivity se 
podrobněji věnují kapitoly 2 - 5 této příručky.  

Rámcový vzdělávací program také zohledňuje lékařské a psychologické poznatky, 
jež jsou důkazem o dalekosáhlém významu předškolního vzdělávání pro dítě a usiluje o to, 
aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a 
lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě 
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i 
vzdělávání.3 

 

1.1. Specifika předškolního vzdělávání 

RVP na konto předškolního vzdělávání mimo jiné uvádí, že by toto mělo být 
podnětné, zajímavé a obsahově bohaté a zajistit dítěti možnost se projevovat, bavit a 
zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Mezi odpovídajícími metodami a formami práce 

 
2 3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2018. s. 4-8 [cit. 

2020-05-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-
program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1 
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je prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí. Tyto činnosti jsou založeny na 
přímých zážitcích, potřebě objevovat i zvídavosti a podněcují radost dítěte z učení. 

Mezi časté formy učení patří situační učení využívající vytváření názorných situací, 
díky kterým dítě lépe chápe smysl nabývaných poznatků. Významnou roli hraje také 
spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Zde je důležité 
vyzdvihnout význam takového chování, které pro děti představuje vzor chování a postoje 
vhodné k přejímání. 

Důležitou formou předškolního vzdělávání je také didaktický styl či didakticky 
zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná na základě principu 
vzdělávací nabídky, individuální volby a aktivní účasti dítěte. Učitel přebírá roli průvodce a 
jeho úkolem je vytvořit pro dítě vhodné prostředí, iniciovat vzdělávací činnost na straně 
dítěte - učitel tedy není tím, kdo úkoluje. 

V předškolním vzdělávání se uplatňuje integrovaný přístup využívající přirozených 
souvislostí a vztahů. Na místo izolovaných poznatků získává dítě komplexnější zkušenost. 
Tyto činnostní výstupy označuje RVP jako kompetence. 

 

1.2. Klíčové kompetence a cíle podle RVP PV 

RVP pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi. První skupinu tvoří rámcové cíle, které 
představují univerzální záměry předškolního vzdělávání, druhou pak klíčové kompetence, 
obecnější způsobilosti dosažitelné v předškolním věku. Dále jsou to dílčí cíle a jím 
odpovídající dílčí výstupy, příslušející jednotlivým vzdělávacím oblastem. 
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Obrázek 1: Vzdělávací cíle předškolního vzdělávání 

 

Celkovou základní orientaci předškolního vzdělávání i každodenní práce učitele v 
této oblasti lze shrnout do takzvaných rámcových cílů. Učitel při své práci postupuje s plným 
vědomím těchto univerzálních, přirozených a všudypřítomných cílů. A činí tak jak při 
činnostech plánovaných, tak i v nejrůznějších činnostech a situacích; učitel také ovlivňuje 
dítě svým chováním, jednáním a postoji. 

Jak je patrné z přehledu na obrázku č. 1, tyto rámcové cíle jsou: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; 
2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost;  
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí;  
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1.2.1. Klíčové kompetence 

Kurikulární dokumenty definují klíčové kompetence jako soubory předpokládaných 
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 
každého jedince. Jejich pojetí i obsah vychází z hodnot přijímaných společností a z obecně 
sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke vzdělávání, spokojenému a 
úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské společnosti.  

RVP PV uvádí jako klíčové pro předškolní vzdělávání tyto kompetence: 

1. kompetence k učení  

2. kompetence k řešení problémů  

3. kompetence komunikativní  

4. kompetence sociální a personální  

5. kompetence činnostní a občanské 

 

K jednotlivým kompetencím dále RVP PV přiřazuje úrovně pro dítě ukončující 
předškolní vzdělání následovně: 

 

Kompetence k učení 

• Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů;  

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení;  
• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 
prostředí, ve kterém žije;  

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; 
chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo;  

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 
záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 
postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům;  

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 
druhých;  

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění. 
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Kompetence k řešení problémů 

• Dítě  si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k 
řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem;  

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit 
samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí 
dospělého;  

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu 
a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a 
situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); 
využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost;  

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, 
matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích;  

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, 
vnímá elementární matematické souvislosti;  

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční 
nejsou; dokáže mezi nimi volit;  

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a 
uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a 
iniciativou může situaci ovlivnit;  

• se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také 
za snahu. 

 

Komunikativní kompetence 

• Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně 
vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně 
reaguje a vede smysluplný dialog;  

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

• domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu 
i funkci  

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; 
chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou;  
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• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; 
• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím;  
• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.);  
• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má 

vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.  

 

Sociální a personální kompetence 

• Dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a 
vyjádřit jej;  

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky;  
• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 
agresivitu a lhostejnost;  

• dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se 
domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské 
návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy;  

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí;  

• spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim;  

• chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; 
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout;  

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 
jedinečnostem;  

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a 
násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 
bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.  

 

Činnostní a občanské kompetence  

• Dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat;  
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• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 
stránky;  

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 
cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem;  

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 
rozhodnutí také odpovídá;  

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 
přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých;  

• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění;  
• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká 
aktivita mají svoje nepříznivé důsledky;  

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat;  

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich 
smyslu a chápe potřebu je zachovávat;  

• uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, 
že všichni lidé mají stejnou hodnotu;  

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním 
na něm podílí a že je může ovlivnit;  

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem 
na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).  

 

 

1.3. Vzdělávací obsah RVP PV 

Zatímco doposud zmíněné oblasti RVP PV pojednávají především o cílech 
(kompetence a rámcové cíle), vzdělávací obsah programu představuje hlavní prostředek k 
jejich naplňování. Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu, tedy pro děti 
od dvou do sedmi let. 

Jedná se o vnitřeně propojený celek, u něhož je termín učivo nahrazen pojmen 
vzdělávací nabídka a sestává jak z činností, tak z příležitostí. 

Ačkoliv je obsah rozdělen do pěti oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, 
sociálně-kulturní a environmentální), tyto jsou spolu úzce propojeny, často se prolínají, 



 12 

ovlivňují či podmiňují, a v praxi je tak nutné jejich přirozené propojování. RVP PV na toto 
téma přímo uvádí, že čím úplnější a dokonalejší bude propojení všech oblastí vzdělávání, a 
zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím bude vzdělávání přirozenější, účinnější a 
hodnotnější.  

Pro výše zmíněné oblasti (biologické, psychologické, ...) se užívá následující 
označení: 

• Dítě a jeho tělo  
• Dítě a jeho psychika  
• Dítě a ten druhý  
• Dítě a společnost  
• Dítě a svět  

RVP pak pro každou oblast uvádí dílčí cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy 
(předpokládané výsledky) a dalé také případná rizika. Pro účely této metodické příručky se 
následující podkapitoly zaměřují pouze na vybrané a relevantní části vzdělávací nabídky, 
tedy souhrnu praktických a intelektuálních činností a příležitostí, ze kterých může učitel - 
průvodce při aktivitě také čerpat a tvůrčím způsobem ji konkretizovat při dané aktivitě. 

Kompletní přehled vzdělávací nabídky, dílčích cílů, očekávaných výstupů a rizik, 
které by měl učitel - průvodce znát, obsahuje RVP PV v kapitole Vzdělávací oblasti. 

 

1.3.1. Dítě a jeho tělo 

Vzdělávací nabídka v této oblasti, tedy co učitel dítěti mimojiné nabízí, zahrnuje 
například: 

• lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), 
nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné 
činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.);  

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 
náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a 
jejich praktickým používáním;  

• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační cvičení);  

• smyslové a psychomotorické hry;  
• konstruktivní a grafické činnosti;  
• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti;  
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• jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.;  

• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí;  
• příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků  
• činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 

prostředí; 
• příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 

pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), 
k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí;  

  

1.3.2. Dítě a jeho psychika 

Vzdělávací nabídka v této oblasti se člení do tří podoblastí a mimojiné zahrnuje: 

Jazyk a řeč 

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 
vokální činnosti;  

• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.);  

• komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv;  
• samostatný slovní projev na určité téma; 
• poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 

divadelních pohádek a příběhů;  
• vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo;  
• přednes, recitace, dramatizace, zpěv;  
• grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen;  
• prohlížení a „čtení“ knížek;  
• hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest;  
• činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

(noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika). 
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Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

• přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí 
dítěte, rozhovor o výsledku pozorování;  

• záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání 
jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), 
jejich charakteristických znaků a funkcí;  

• motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností;  
• konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.);  
• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty;  
• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a 

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.;  
• námětové hry a činnosti;  
• hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 
dramatické aktivity);  

• řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a 
variant;  

• hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a 
logické, obrazné a pojmové);  

• činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým 
materiálem, s médii apod.);  

• činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 
(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce);  

• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině; 
• činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a 

matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní 
geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci;  

• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním 
řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i 
logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.; 
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Sebepojetí, city, vůle 

• spontánní hra;  
• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu;  
• činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 

výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné;  
• činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 

vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a 
sebehodnocení;  

• příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání;  
• cvičení organizačních dovedností;  
• estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další);  
• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte;  
• cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti);  
• hry na téma rodiny, přátelství apod.;  
• výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.);  
• činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné 

pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, 
dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, 
zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní;  

• dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování 
člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, 
zloba, údiv, vážnost apod.);  

• činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních.  

 

1.3.3. Dítě a ten druhý 

Do vzdělávací nabídky patří: 

• běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s 
dospělým; 

• sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 
pohybové hry, výtvarné hry a etudy;  
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• společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření;  
• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách;  
• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému;  
• aktivity podporující sbližování dětí;  
• aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.);  
• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 

druhého;  
• činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě;  
• hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit 

se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný 
spor apod.;  

• činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina 
(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve 
světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, 
kamarádi);  

• hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých;  
• četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.  

 

1.3.4. Dítě a společnost 

Vzdělávací nabídka v této oblasti, tedy co učitel dítěti nabízí, mimojiné zahrnuje: 

• běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování;  
• aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy;  
• spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 

soužití ve třídě;  
• různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na 
jejich průběhu i výsledcích;  

• přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v 
rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.);  

• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 
pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, 
estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu;  
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• receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 
pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, 
divadelních scének);  

• setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých 
pro předškolní dítě;  

• hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává.  

 

1.3.5. Dítě a svět (stěžejní oblast v rámci klíčové aktivity) 

Vzdělávací nabídka této oblasti může zahrnovat: 

• přirozené pozorování blízkého prostředí a života vněm, okolní přírody, 
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety;  

• aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, 
návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě 
významných objektů);  

• sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé;  
• poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 

jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, 
kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické 
přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další 
nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek 
varujících dítě před nebezpečím;  

• hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 
situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování 
v některých dalších situacích, které mohou nastat;  

• praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 
pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává;  

• přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, 
rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období);  
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• práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a 
dalších médií;  

• kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad 
problémem, vyprávění, poslech, objevování);  

• praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními 
i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 
zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s 
různými materiály a surovinami);  

• využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí 
dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o 
naší republice;  

• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 
ekosystémů (les, louka, rybník apod.);  

• ekologicky motivované herní aktivity (ekohry);  
• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, 

pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči 
o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí.  

 

Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v environmentální oblasti (tedy Dítě a svět) je 
založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 
prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu 
– a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k 
životnímu prostředí.  
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2. Místně zakotvené učení 
 

Místně zakotvené učení je vázané na konkrétní místo a zdůrazňuje vazby na 
ekologická, sociální a ekonomická témata. Lze tak říci, že se jedná o formu učení na pomezí 
environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje. Jednou z 
hlavních příčin jeho vzniku je potřeba zvyšovat nejen objem výuky, ale také její kvalitu a 
pestrost. Druhým faktorem je pak vývoj společensko-globální, kdy globalizační tendendce a 
současný vývoj společnosti mohou vést k vykořenění - odpojení jedinců od místa, kde žijí, a 
které je jejich domovem. 

Místně zakotvené učení využívá a současně buduje silný vztah k místu, kde lidé žijí, 
s cílem posílit jejich ekologickou a kutlurní gramotnost. 4 

„Když se účastníci místně zakotveného učení aktivně zapojí do studia a odpovědného 
řešení místních záležitostí, výsledkem je silnější podpora ochrany životního prostředí a 
vzdělávání, vyšší úroveň zapojení účastníků a obnova povědomí o hodnotě genia loci.“ (Kol. 
autorů, Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost, 2010). 

Samotný pojem místně zakotveného učení je nejčastěji spojován s osobou spisovatele 
a pedagoga Davida Sobela a rozmachem popularity lesních školek. Tento trend, který započal 
ve skandinávských zemích postupně zaujímá stále přirozenější a pevnější místo v 
předškolním vzdělávání a to i v České republice. Dnes se však místně zakotvené učení již 
nelimituje jen na lesní školky a rozvíjení vztahu dětí s přírodou, ale pracuje také s geniem 
loci obce či města, stejně jako s jeho kulturou a historií. 

V kontextu dané klíčové aktivity se místně zakotveným učením rozumí budování  
pozitivního vztahu a základů občansko-kulturního přehledu o části obce, ve které děti tráví 
podstatnou část svého života, stejně jako zapojení základních poznatků o souvisejících 
nadřazených celcích - město, stát, svět, jazyk, kultura a další. Stěžejní je tedy propojení reálií 
daného místa se současným rozvojem kompetencí vymezených v RVP PV za využití vhodné 
vzdělávací nabídky. 

Questing 

Jedním z velmi vhodných nástrojů místně zakotveného učení je tzv. questing (z ang. 
quest, hledání), česky jednoduše hledačka či cesta za pokladem. Cílem však není poklad jako 
takový, ale vlastní cesta za ním. V jejím průběhu používáme příběhy, poetické nápovědy, 

 
4 SKOUPÁ, Lenka. Místně zakotvené učení a questové trasy. Na rvp.cz. Dostupné na [online]: 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20437/mistne-zakotvene-uceni-a-questove-trasy.html/. Navštíveno 6. 8. 2020. 
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obrázky, mapy a další pomůcky, pomocí kterých dětem přibližuje danou oblast, jev či osobu. 
Děti se tak při cestě za pokladem učí, prožívají a poznávají dané místo.  

Pokladem na konci cesty mohou být například potřeby na kreslení nebo, jako v 
případě této klíčové aktivity, tištěné materiály, které hledačům ještě více přiblíží místo, 
kterým šli (v tomto případě naučně-zábavná brožurka "Expedice Žižkov a okolí"). 

K vytvoření trasy je zapotřebí výběr vhodné lokality a pozorné nastudování jejího 
prostředí, okolí a reálií. Zajímavými jsou historické a současné budovy a osoby, jevy a pěkná 
místa. Na základě studia místa i jeho reálií pak vytvoříme trasu s jednotlivými zastávkami, 
při kterých budeme používat doplňkové materiály a dětem sdělovat informace a nápovědy s 
dalším cílem naší hledačky. Celá hledačka by měla mít zastřešující hlavní příběh a jemu 
odpovídající (a pro děti zajímavý) název.5  

 
5 SKOUPÁ, Lenka. Místně zakotvené učení a questové trasy. Na rvp.cz. Dostupné na [online]: 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20437/mistne-zakotvene-uceni-a-questove-trasy.html/. Navštíveno 6. 8. 2020. 
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3. Obecná dynamika aktivity 
 

Komentované vycházky po pražském Žižkově a jeho okolí mají za cíl rozvíjet 
vhodnými formami (přizpůsobením činností a příležitostí vzdělávací nabídky vymezenými v 
první kapitole této příručky) všechny relevantní klíčové kompetence vymezené plánem avšak 
s větším důrazem na vzdělávací oblast dítě a svět. Časová dotace vycházek je 120 minut na 
jednu vycházku s jednou třídou mateřské školy. Procházek se účastní učitelé MŠ jako 
doprovod, průvodce a ve vybraných případech interkulturní pracovník. 

Oblast, se kterou pracuje klíčová aktivita vycházek je primárně uzemí, které 
katastrálně spadá do oblasti Žižkova, Královských Vinohrad a Vršovic. 

Níže popsaná  dynamika vycházek představují rámcový vzor, který pedagog - 
průvodce vhodně přizpůsobuje především s přihlédnutím k: 

• adrese školky či školy, 
• průměrnému věku a počtu dětí v dané třídě, 
• roční a denní době, hraje-li toto při procházce roli, 
• tematickým okruhům a vzdělávacím oblastem, kterým se bude věnovat. 

 

3.1. Východiska 

Cílem je sdělit dětem informace z různých oblastí a vytvořit pozitivní zkušenost - 
prožitek navázaný na danou oblast. Obsahová sdělení jsou tedy dětem předávána formou, 
která je adekvátní jejich věku. Mezi nástroje a formy využití vzdělávací nabídky tak 
mimojiné patří: 

• poutavé a jasné vyjadřování odpovídající věku dětí, 
• využití příběhu jako hlavního nástroje pro sdělení informací, 
• názorná didaktická forma, situační učení - využití názornosti "městké krajiny" 

(budovy, dekorace, barvy, symbolika, ...),  
• hraní rolí, 
• využití doprovodných materiálů - obrázků, kreseb, plánků, mapek, atp., 
• využití recitace, říkanek, písniček, 
• zapojení hádanek, 
• zapojení pohybových her, tam kde je to možné, 
• rozvíjení představivosti, hry na popis představ, 
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• volná hra, hra na veřejném hřišti (po domluvě s pedagogy), 
• rozvíjení dialogu s dětmi a přizpůsobování aktivity na základě zpětné vazby. 

 

V průběhu procházky se děti seznámí s vybranými místy jedné nebo více z uvedených 
pražských čtvrtí a dozví se základní reálie o jejím názvu, historii, dominantách, příbězích a 
legendách. Součástí učení však není jen daná čtvrť, ale také například jednoduší a hravou 
formou podané otázky širšího charakteru spadající do sférý dítě a svět (společnost, doprava, 
bezpečnost na ulici, architektura, život ve městě, příroda, ekologie, životní cyklus, Praha a 
Česko, svět, roční cyklus, počasí, ...). 

Kromě názoronosti hraje klíčovou roli motivace, komunikační schopnosti a osobnost 
průvodce, který hraje klíčovou roli při získání pozornosti, vytvoření zájmu a formování 
celého zážitku. Svým celkovým chováním pak jde průvodce také příkladem a působí na své  
dětské posluchače jako vzor (viz obsah RVP PV zmíněný v kapitole 1.2 této příručky: 
"...učitel ovlivňuje svým chováním, jednáním a postoji"). 

 

3.2. Doprovodný materiál pro zúčastněné děti 

Součástí aktivity je také ilustrovaná vzdělávací brožurka "Expedice Žižkov a okolí", 
kterou dostanou všechny zúčastněné děti a mohou se k ní i s přispěním svých rodičů či 
pedagogů vrátit mimo čásový rámec výchazek. Náhled doprovodné brožury je součástí této 
příručky jako příloha. 

Kromě brožury může průvodce využít mnohé další doprovodné materiály. Jedním z 
nich jsou tematické grafické materiály formátu A4, vytvořené přímo pro použití v terénu, 
které jednak rozvíjí grafiku doprovodné brožurky a druhak poskytují názornou ukázku 
mnoha dotčených témat v rámci vycházek. 

 

3.3. Průběh 

V průbhěhu aktivity spolupracuje průvodce s doprovodem z mateřšké či základní 
školy a případným interkulturním pracovníkem a společně dbají o bezproblémový a 
bezpečný průběh aktivity. 

Úvod - seznámení 
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V první fázi se průvodce zaměřuje na navázání kontaktu s dětmi. Zcela jistě sem patří 
představení se jménem a přiblížení aktivity formou, která vytvoří u dětí zájem. Zde se nabízí 
možnost využití hrdinů z doprovodných grafických listů, kteří jsou i hrdinové brožurky, ktrou 
děti na konci aktivity obdrží. Průvodce nastíní příběh, který nás bude provázet vycházkou a 
formou jednodušších otázek naváže dialog s dětmi (například v jaké části bydlí, jestli znají 
Žižkov, Vinohrady či Vršovice, jestli znají další části Prahy, co mají rády v okolí školky a 
přilehlých ulicích, a podobně). Děti reagují spontáně a uřímně, navázání dialog a tím i vztahu 
a pozornosti je v této fázi vhodným krokem.  

Doprovodná brožura určená všem zúčastněným dětem může posloužit i jako součást 
příběhu. Ten lze totiž pojmout formou "tradiční" naučné vycházky, avšak adaptované pro 
děti (mluva, slovní zásoba, přednes, tempo), nebo jako tzv. quest, hledačku případně cestu 
za pokladem (viz kapitola 2). Pro větší motivaci a aktivní účast dětí na příběhu lze tak zmínit, 
že na jeho konci čeká poklad, malý dárek, apod. 

Doplňkem k dialogu mezi průvodcem a dětmi při úvodní fázi může být také jednoduší 
"rozehřívací" říkanka související s tématem, hádanka či dokonce pohybová hra. Příklady 
těchto her zmiňuje v obecné rovině mimojiné RVP PV, dále je možné zapojit jednoduší 
oblíbené pohybové hry, například honičky (pouze umožňuje-li to situace) a jednoduché 
protahovací cviky, které zmiňuje, mezi jinými, také článek Hry v mateřské škole.6 

Průběh 

V průběhu samotné komentované vycházky kombinuje průvodce formou zastavení 
srozumitelné celky vzdělávacího obsahu závislé na dané lokalitě (místopis, architektura, 
konkrétní příběhy, konkrétní míta a památky a jejich kontext) s obsahem na dané lolalitě 
nezávislým (příroda, město, doprava, ekologie, životní cyklus, roční období, recitace, dialog, 
...). Oběma uvedeným typům obsahu se podrobněji věnuje kapitola 5 této příručky. 

Do vzdělávacího obsahu lze dále zapojit pohybové a slovní hry a interakce, jejichž 
četné příklady obsahují zdroje uvedené na konci této příručky. Ačkoliv je ústředním tématem 
procházek město a jeho prostředí, jsou aplikovatelné také mnohé poznatky a příklady her z 
lesních mateřských škol, které lze snadno uzpůsobit městkému prostředí. 

V místech k tomu vhodných (parky, lesoparky, oficiální dětská hřiště) lze zapojit také 
čas na volnou dětskou hru. 

 

 
6 NOVOTNÝ, Michael. Hry v mateřské škole. Dostupné na: 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/9969/HRY-V-MATERSKE-SKOLE.html/ 
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3.3.1. Příprava 

Důležitou roli pro průběh procházky má také individuální příprava průvodce před 
samotnou aktivitou. Důvodem je mimo jiné fakt, že prostředí je v tomto ohledu konstantně 
proměnným faktorem (poloha školky, roční období, dopravní situace). Na základě zpětné 
vazby od pedagogů, dětí a vlastní zkušenosti může průvodce upravovat kombinaci zastávek, 
obsah výhladu, množství her či samotnou trasu procházky. Cílem je vždy vytvářet u dětí 
pozitivní prožitek, rozšiřovat jejich obzory a způsob, jakým vidí svět kolem sebe.  

 

3.3.2. Zpětná vazba a evaluace  

Preferovaným způsobem sbírání zpětné vazby je, kromě pozorování, skupinový 
rozhovor v průběhu a po skončení dané aktivity. Rozhovor může zahrnovat velmi širokou 
škálu otázek od subjektivních a prožitkových až po vědomostně orientované. Na příklad: 

- Líbila se vám dnešní procházka? Co se vám líbilo nejvíce a co nejméně? 

- Kterou novou budovu jste dnes poznali? 

- Po kom se jmenuje Žižkov? 

- Proč se Vinohrady jmenují Vinohrady? Jaké další části Prahy znáte? 

- Chtěli by jste podobnou procházku zopakovat? 

Průběžnou zpětnou vazbu mohou poskytovat také pedagogové z jednotlivých 
mateřských a základních školek. 

Zpětnou vazbu průvodce průběžně konzultuje také s kordinátorem projektu. 
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4. Historické a kutlurní vymezení oblasti 
Procházky se zaměřují převážně na oblast Žižkova, Královských Vinohrad a Vršovic  

(okrajově také Nového Města). Ačkoliv jsou cílovou skupinou děti předškolního věku a 
poznávání probíhá především formou dětem přístupnou, hravou a vhodnou pro danou 
věkovou skupinu, je na straně průvodců nutná alespoň mírně pokročilá znalost místa, 
především jeho místopis, v menší míře také vybrané historické a kulturní aspekty. Tyto 
poznatky pak průvodce spojuje a kombinuje a vytváří obsah jejdnotlivých zastávek i celý 
příběh vycházky. V ideálním případě má sám průvodce k místu osobní vztah (je místní, 
strávil tam část života, dobře jej zná), který s dětmi sdílí a výtváří tak pozitivní vzor chování. 

 

4.1. Stručná historie  

Historie dnešního Žižkova a sousedních Vinohrad je neodmyslitelně spjata s 
pěstováním vinné révy, jež nařídil v okolí královkého města již císař Karel IV ve 14. století. 
Vinice však postupně ustupovaly, ať už to bylo v důsledku třicetileté války, vzniku nových 
zahrad a polí nebo stavby městkého opevnění. Poslední výraznou připomínkou pěstování 
vína tak zůstal název obce Viničné hory, od roku 1849 upraven na Vinohrady, a od roku 1867 
rozšířen o přídomek Královské. Stále se jednalo o obě dnešní čtvrti, tedy jak Žižkov tak 
Vinohrady. O pár let později, konkrétně v roce 1875, došlo k rozdělení obce, kdy si oba nově 
vzniklé celky zachovaly původní označení a k rozlišení se používaly číslice I. a II. psané za 
názvem obcí.  

Nově vzniklá obec Královské Vinohrady I. se velmi brzy přiklonila ke změně názvu 
a její obyvatelé se rozhodli pro zdůraznění národního uvědomění, a tak byl s odkazem na 
českou historii zvolen nový název Žižkov. Prvním starostou se stal Karel Hartig, mezi jehož 
zásluhy patří především čilý stavební rozvoj a do dnešních dnů patrné pojmenování ulic a 
náměstí po významných osobnostech husitského období i celé české historie. V roce 1881 
udělil císař František Josef I. obci městská práva a konečně v roce 1922 bylo město Žižkov 
součástí zásadního rozšíření královské hlavního města a stalo se nedílnou součástí nově 
vzniklé Velké Prahy.7  

Žižkov je často zmiňován jako čtvrť v rámci Prahy jedinečná a její kolorit je 
připisován jak rychlému růstu počtu obyvatel ve dvacátem století tak kopcovitému terénu a 
specifickému postavení mezi bohatým městským centrem na jedné a zemědělským venkovem 

 
7 Historie území Prahy 3. [online]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://www.praha3.cz/radnicni-

noviny/o-mc-praha-3/historie/z-knihy-praha-3-znama-neznama-1 
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na druhé straně. Výše zmíněné pak přispělo k vytvoření specifické společnsoti a  žižkovkého 
obyvatelstva. 

Čtvrť, jíž bylo nejpozději od konce první světové války místními přezdíváno 
Republika Žižkov přitáhla do svých ulic mnohá jména české kultury, mezi které patřili 
například J. Hašek, J. Seifert, Toyen, V. Nezval, S. K. Neumann či V. Burian.8 

Královské Vinohrady II. v období přejmenování Vinohrad I . na Žižkov v celku 
logicky přestaly používát rozlišovací číslovku II. a tento název platí i dodnes. Také Královské 
Vinohrady byly v roce 1922 přičleněny do Velké Prahy. 

Také v případě Vršovic se jedná o původně velmi staré osídlení, kdy první zmínka o 
obci v okolí potoka Botiče spadá již do 11. století. Teorií o původu názvu obce je více, mezi 
dvě nejběžnější patří "vrše" v geografickém smyslu vrchy, návrší, ale předevím pak "vrše" 
jako tradiční rybářské proutěné koše, použivájící se k říčnímu rybolovu. Zlatá rybářská vrš 
se nachází také na oficiální znaku Vršovic a tato teorie je tak podložena i heraldicky. Z 
hlediska architektury je zajímavé (obodobně jako u Vinohrad a Žižkova) především období 
konce 19. století a století 20. Zatímco na přelomu století se ve Vršovicích stavělo v 
historizujících slozích (neoslozích, slozích začínajících na neo- nebo počeštěně novo-, které 
se vracejí k minulým obdobím evropské architektury), jako to můžeme vidět například v 
oblasti ulic Kodaňská a Moskevská, První republika pak jako by byla ve Vršovicích 
překročena a v Nových Vršovicicích (od Moskevské dál po obou stranách Vršovické) je už 
spíše patrné období socialismu.9 

Taktéž stojí za zmínku, že dnešní oblast Eden (OC, stadion,...) vděčí za své jméno 
výstavnímu lunaparku, který se v mnoha ohledech mohl řadit k evropské špicce tehdejší 
doby. Chloubou byla třeba i obrovská horská dráha jejíž délka podle dostupných zdrojů 
přesahovala pět kilometrů. Jméno je však to jediné, co zde ze zábavního parku zůstalo. Na 
území Vršovic se nedaleko od sebe nachází také stadiony dvou tradičních pražských 
fotbalových klubů, Bohemians 1905 a Slavia Praha. 

Zdrojů na téma pragensia je v on-line i knižním světě takřka nepřeberné množství. Je 
tedy vhodné se v rámci vycházet v tomto ohledu průběžně vzdělávat. Vybrané hlavní 
dominanty a pro procházku významná místa dotčených čtvrtí jsou uvedena v následujícíc 
kapitole.  

 
8 Historie.cs. Epizoda Republika Žižkov, premiéra 10. 11. 2012. Česká televize, publicistika. TV pořad. 

Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400035/ 
9 Vršovice. [online]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://www.prahaneznama.cz/praha-10/vrsovice/ 
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5. Modelová aktivita 
Jak bylo zmíněno výše, klíčová aktivita vyžaduje kromě pozitivního vztahu k práci 

samotné také jistou znalost prostředí. Průvodce má možnost se na každou procházku 
indiviuálně připravit a již před jejím začátkem ji částečně logisticky a obsahovět přizpůsobit. 
Níže navržené modelové itineráře tedy slouží jako vodítko, které průvodce může a nemusí 
plně následovat. 

Pro vytvoření modelových itinerářů bylo použito kritérium přibližného rozmístění do 
projektu zapojených školek a poloha dominant a pro aktivitu zajímavých či vhodných míst. 

 

5.1. Obsah nezávislý na konkrétní lokalitě 

Úvodní část 

Setkání, představení se, navázání vztahu, nastínění programu a cíle cesty, zmínka o 
tématu cesty a pokladu, volitelná aktivita (např. jednoduchá slovní či pohybová hra nebo 
protažení se před fyzickým pohybem - chůzí).  

Jako příklad dialogu rozvíjejícího jako poznatky tak myšlení: 

- Byli jste někdy ve Vršovicích/Vinohradech/Hrdlořezech/Dejvicích,...? 

- Jak daleko to do dané čtvrti asi je? 

- Znáte nějaké místo z dané čtvrti? 

Názorné zastávky a práce s doprovodnými obrázky - úvod 

Hrdinové 

Formou doprovodné grafiky seznámit děti s "hrdiny" brožurky, kterou také obdrží 
(jsou to mladí hrdí obyvatelé zmíněné oblasti - Žižkova, dva kamarádi; chtějí se o ní co 
nejvíce dozvědět a poznat ji; mají kamarády různých etnik i z různých zemí světa, a znají lidi 
nejrůznějších povolání; ví, že za hranicí Žižkova a Vinohrad leží další kulturně i geograficky 
blízké čtrvrti jako jsou Vršovice či Nové Město a chtějí poznávat i ty; učí se příběhy a 
nabývají zajímavé vědomosti o svém blízkém okolí, Praze, společnsoti i světě v nejšiřším 
kontextu). 

Cíl cesty a dominanty v okolí 

Cílem je s použitím obrázků a dalších volitelných materiálů udělat procházku pro děti 
názornější a zábavnější. Mimojiné je tak možné ukázat dětem dominanty relevantní pro jejich 
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čtvť nebo obsah procházky (například Žižkovský vysílač, kostel Nejsvětějšího srdce páně, 
jezdeckou sochu Jana Žižky, kostel Sv. Václava a další) a zjistit jejich znalost těchto míst 
ještě než se k nim fyzicky podívají. 

Obecná fakta historická i současná 

• Cílem je navázat zájem o větší celek Prahy, vyzkoušet znalosti dětí. Jako 
historickou zmínku lze použít třeba legendu o Libuši a založení Prahy 
(vysvětlujíce současně původ jména Praha), legendu o Šemíkovi, golemovi či 
další pražšké legendy (dostupné on-line i v četných publikacích o pražských 
legendách). 

• Je možné zmínit různé pražské črvrti, do jejich vyjmenování v okolí bydliště 
se mohou zapojit i děti. Nabízí se zde možnost vysvětlit, že dříve byly tyto 
čtvrti zpravidla samostatné obce či města a po většinou až na počátku 20. 
století došlo k jejich začlenění do Prahy. V důsledku stěhování lidí do měst se 
s obcí a měst nakonec stal tzv. Velká Praha. Se Žižkovem sousedí tyto 
katastry: Královské Vinohrady, Vršovice, Strašnice, Malešice, Hrdlořezy, 
Vysočany, Libeň a Karlín (de facto téměř také Nové Město). 

• Příklad: Vinohrady vděčí za své jméno pěstování vinné révy, později si daly 
na odiv i přízvisko královské. Žižkov odvozuje své jméno od Jana Žižky. U 
prastaré obce Vršovice máme možností více a jistotu historici stále nemají, a 
například k Hrdlořezům říká Jan Werich toto: "Nic nesplete člověka tolik jako 
jméno vesnice. Třeba Hrdlořezy. Kdo se bojí do Hrdlořez kvůli hrdlu, bojí se 
zcela zbytečně, protože v Hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, hrdla se 
neřežou o nic víc než kde jinde. Nebo nedaleko Konstantinových Lázní je 
vesnice Úterý. Přijeďte tam ve středu a jste zase v Úterý. Šest dní v týdnu to 
jméno lže."10 
 

Obecně vzdělávací zastávky - Dítě a svět 

Tematické zastávky využívá průvodce v místech, kde je možné bezpečně a pohodlně 
se skupinou zastavit a navodit dialog. Jako ideální jsou tak větší prostranství jako parky, 
náměstí, klidnější a prostorné ulice. Témata těchto zastávek jsou obecně vzdělávací a mohou 
dětem přibližovat zajímavosti z velmi širokého spektra oblastí. Jako příklad tak lze uvést: 

 

 
10 WERICH, Jan. Fimfárum. Praha: Albatros, 2008. 192 s. ISBN 978-80-00-02187-4. 
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Příroda ve městě - stromy (možnost učit se listy i dle doprovodných obrázků):  

• Druhy stromů, které rostou běžně ve městě.  
• Lípa. Na náměstích, hřbitovech a hlavních ulicích je běžná lípa, národní strom 

mnoha slovanských národů. Od pradávna se jí připisují ochranné a léčivé 
účinky, čaj z lipového květu ukliďnuje svou vůní i chutí. V moderních 
dějinách si lípa našla cestu i do státního znaku České republiky. Národním 
stromem je lípa srdčitá, jejíž relativně malé listy připomínají svým tvarem 
srdce. Z jejího dřeva vznikly v rukou Josefa Skupy mimojiné loutky Spejbla 
a Hurvínka, které dodnes baví děti i dospělé. V Dejvicích mají také své 
divadlo. Lípu uctívali již staří slované, a to i díky její dlouhověkosti (v ČR 
jsou 500, 600 i 700 leté lípy) stejně jako další běžný strom - dub. Lípa 
představovala element žensnký, dub mužský. Po Praze i po Česku je mnoho 
památných líp (v obastli procházek např. Heroldova v Heroldových sadech) 

• Dub. I tento strom je mezi pražskými památnými stromy hojně zastoupen, 
především v parcích a lesoparcích. Běžní zástupci tohoto rodu jsou dub letní 
a dub zimní, který nikdy úplně neopadá. Odtud název známé pohádky Až 
opadá listí z dubu11 Jana Wericha (V+W studovali a působili mimojiné na 
Novém Městě, jejich hroby symbolicky sousedí na Olšanských hřbitovech na 
Žižkově, zmiňujeme je také v doprovodné brožuře). Památné duby jsou velmi 
často zmiňovány v souvislosti s osobou Jana Žižky, který se podle pověsti pod 
jedním z nich v Trocnově narodil, pod jinými odpočíval pod dalšími 
přivazoval svého koně. 

• Réva vinná. Ačkoliv dnes roste na mnohem menší rozloze než v minulých 
stoletích, stále je možné na mnoha místech Prahy najít větší i menší - 
připomínkové - vinice (v současnosti je jich přibližně 15). S Ohledem na 
historii Vinohrad, Žižkova i Vršovic je dobré vědět, že se v těchto lokacích 
réva hojně pěstovala a i zde se dnes některé menší vinice nacházejí. V 
souvislosti s lokací vycházek lze zmínit například vinice v Havlíčkových 
sadech či na jižním svahu Vítkova. 

• Další stromy dle uvážení: platan (památný strom je například na Karlově 
náměstí), jírovec zvaný lidově kaštan, a další.12 

• Cílem je kromě konkrétních ukázek a zajímavostí vzbudit zájem o stromy ve 
městě jako jednu z mnoha forem živé přírody. Je na místě vyzdvihnout jejich 

 
11 WERICH, Jan. Fimfárum. Praha: Albatros, 2008. 192 s. ISBN 978-80-00-02187-4. 
12 http://www.prazskestromy.cz 
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význam při ochlazování města v létě, čištění vzduchu, apod. Analogicky ke 
stromům si průvodce může připravit obrázky a zajímavosti k rostlinám,  
vodnímu ptactvu a dalším oblastem. Městská příroda ovlivňuje pozitivně 
kvalitu života a tematické oblasti stromy, parky, co všecho roste ve městě, ... 
představují vhodný způsob jako toto téma udělat dětem bližší. 

 

Příroda ve městě - Koloběhy 

• Kniha Nejlepší hry z lesních školek zmiňuje jednoduchou vyprávěcí techniku, 
kterou lze zapojit, kdykoliv, kdy děti naslouchají. V případě vody například v 
blízkosti řeky, v případě stromu ideálně v parku. Koloběhem se rozumí 
například koloběh vody nebo životní cyklus stromu. Při vyprávění můžeme 
společně s dětmi napodobovat vlastním tělem přírodní prvek, o kterém se 
právě bavíme. Zjednodušeně takto: 

• kde se bere voda? Prší z mraků - kmitáním prstů napodobujeme déšť, 
• vsakuje se do země - hladíme zem, 
• plyne do potoků a řek - napodobujeme tok řek, 
• poté se vlévá do moří a oceánů a odtud se odpařuje do mraků.13 
• Lze vztáhnout i na místní prostředí - pražské potoky (Botič), říčky a Vltava. 

 

Architektura a "městká krajina" - barvy domů, dekorace 

• Kniha Nejlepší hry z lesních školek předkládá pro děti předškolního věku 
jako zajímavou hru v terénu takzvaný lov barev - tedy najdi kolem sebe a 
pojmenuj co nejvíce různých barev. Ačkoliv kniha pracuje s vycházkou do 
přírody, může tato aktivita splnit svoje primární poslaní i ve městě, jelikož 
jednak rozvíjí pozorovací schopnosti dětí a druhak rozvíjí schopnost barvy 
určovat a pojmenovat. Výraznou přidanou hodnotou zavedení tohoto cvičení 
ve městě je fakt, že mimoděk přitahuje zrak dětí k architektuře a její 
pestrosti a zdobnosti (zvláště v případě náměstí, Vinohradských či 
Vršovický zdobných ulic, ale i vybraných oblastí Žižkova a další území).  
Hra se dá pojmout jako cvičení pozornosti a paměti, děti mohou lovit pěkné 

 
13 VALKOUNOVÁ, Tereza., DANIŠ, Petr. Nejlepší hry z lesních školek. Brno: CPress, 2019. str. 136 

- 7. ISBN 978-80-264-2570-0. S 
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a barevné domy v průběhu celé vycházky, hledat konkrétní stavbu dle 
instrukcí průvodce, atp., a tak cvičit pozornost a cit pro detail. 

• Průvodce může v rámci této hry zapojit další vzdělávací prvek a dětem 
vysvětlit středověký princip používání fasádních barev v Praze (až do 18. 
respektive 19. století), tedy fakt, že před zavedením číslovaní domů sloužily 
právě barvy k popisu toho, kdo kde bydlí (adresa mohla tenkrát znít třeba 
takto: Mostecká ulice, ten modrý mezi červeným a žlutým). Nabízí se tak 
například hra "popište svůj dům jako dříve", tedy použitím orientačních 
prvků (kostel, nároží, škola, park, ...) a barvy domů sousedních či 
protilehlých. 

• Krom barev lze upozornit a motivovat děti i na sledování dalších detailů, 
tam, kde je pro takové pozorování relevantní architektura. Takové detaily 
mohou zahrnovat dekorace, sochy a figurální motivy jak lidí tak zvířat, 
busty, kování, portály, dekorativní ploty, schodiště a mnohé další. 

• Pro starší děti a průvodce se zájmem o architekturu může být zajímavým 
tématem pokusit se dětem vysvětlit princip architektonického slohu, tedy 
například velmi zjednodušeně, že v různých historických dobách vznikají 
různě ztvárněné a zdobené stavby reflektující myšlení architektů a umělců 
daného období.  

 

Doprava, bezpečnost dopravy a něco málo historie 

• Městská doprava jako veřejná služba: metro, tramvaj, autobus, přívozy přes 
Vltavu, lanovka, vlak.  

• Z historie městské dopravy například: koněspřežné tramvaje (i na Žižkově) 
nebo trolejbusy (pamětní trolebusová zastávka Orionka na Královských 
Vinohradech dodnes značí místo, odkud v roce 1972 vyjel na svou poslední 
jízdu poslední pražský trolejbus). 

• Individuální doprava: auta, kola, koloběžky, skateboardy, moderní elektrické 
dopravní prostředky. 

• Návrh na dialog: Které dopravní možnosti nás napadnou? Co mají děti rády a 
proč? Co je lepší pro čistotu vzduchu? Co je rychlejší? Co pojme více 
cestujících? Jaké jsou další dopravní prostředky mimo Prahu? Případně s 
přesahem do bezpečnosti: Tedy základní pravidla chování v MHD.  

• Tento tematický okruh lze využít například i při čekání na jeden z dopravních 
prostředků, tedy většinou tramvaj, pro přesun z nebo do místa procházky. 



 32 

 

Zastávka ekologie, případně jako komunitní rozhovor nezávisle na místě 

• Zcela volitelná zastávka, která může upozornit na problematiku produkce 
odpadu člověkem a jeho následné zpracování. Navrhované premisy jsou 
omezení tvorby odpadu formou uvážlivé spotřeby, znovupoužití a recyklace 
materialů i celých výrobku a konečně následné nakládání s a třídění odpadu 
(nerudovské kam s ním) . Možností třídění je dnes na ulicích vidět relativně 
velké množství. 

• Jaké možosti znovupoužití děti napadnou například pro oblečení, papír a 
různé další materiály? Jaké barvy tříděných odpadů děti znají? 

• Téma s velkým přesahem, se kterým se dá spojit i úvaha o zdrojích energie, 
kterou každý den používáme pro své potřeby i zábavu. Ví děti odkud může 
energie pocházet?  

• V případě konání farmářských trhů (ale i bez této okolnosti) je možné zapojit 
také téma potravin, jejich původu a jejich (nad)spotřeby. 

 

Rozhovory v komunitním kruhu - téma interkulturní 

• Lidská rozdílnost (interkulturní, etnická, individuální) - každý jsme jiný. 
Vyprávíme si o různých národnostech, zemích, způsobech oblékání či 
stravování. Nejen na úrovni vizuální, ale především na úrovni osobní jsme 
každý jedinečný a pro druhé zajímavý něčím jiným. 

• Práce s rozkládací mapou (světa, Česka, Prahy) a rozvoj uvažování o 
relativních vzdálenostech, světových stranách či měřítku. 

• Matematické představy - počet kamarádů, počet lidí ve školce, počet lidí v 
Praze... 

• Bydlení snů. Kde by děti chtěli bydlet a proč. V čem je lepší bydlet na vesnici 
nebo v přírodě oproti bydlení ve městě? V čem je lepší bydlení ve městě? 

• Architektura a pozornost - Které domy se mi na daném místě líbí a proč? 
• Příroda a znalosti - Jaké formy živé přírody najdeme i ve městě? 

Sféra dítě a svět je obecně velmi bohatým zdrojem možností a je tedy z velké části 
iniciativou samotného průvodce vybrat taková témata, která jsou pro děti v dané lokalitě 
zajímavá. Průvodce má dále také širokou nabídku pohybových i konverzačních, méně či více 
moderovaných činností a vzdělávacích příležitostí: 
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• volná hra, 
• hra na veřejném dětském hřišti, 
• po domluvě návštěva zajímavých míst a institucí (knihovny, radnice, kostely, 

divadla, galerie, hřiště, ...), 
• slovní cvičení na popis, přání či představivost dětí, 
• dialog, 
• rozcvičky, jednoduché cviky a hry, honičky. 

 

5.2. Obsah závislý na lokalitě 

I v této části se počítá s obecným kulturně-historickým rozhledem u osoby průvodce, 
který zná data a lokality vycházek s předstihem, a může se tak detailně připravovat na 
jednotlivé vycházky. Literatura typu pragensia je nesmírně rozsáhlým a bohatým zdrojem 
poznatků, jehož šíři není možné v rámci této metodiky plně postihnout.  

Níže uvedené příklady jsou snadno použitelné jako základ pro itinerář vycházky v 
dané lokalitě, ježto většina uvedených míst spolu úzce geograficky souvisí. Od průvodce se 
v tomto ohledu očekává schopnost spojit daná místa kontextem, sdělit zajímavé informace 
pro děti poutavým způsobem a doplnit o další, na lokalitě nezávislý, obsah. V druhé části 
kapitoly jsou také návrhy modelových scénářů. 

 

5.2.1. Pomezí Vinohrady-Žižkov  

Ne vždy je nutná fyzická návštěvě daného místa. V některých případech stačí vizuální 
kontakt s památkou či dominantou (výhled na Žižkovskou věž či vrch Vítkov), jindy může 
být zajímavá i pouhá zmínka o blízkosti určitého místa či jevu. Takovým příkladem může 
být například dvojdomek bratří Čapků, jehož fyzická návštěva by znamenala časovou 
investici, která může být v rámci procházky využita jinak. I zde se průvodce řídí logickou 
stavbou vycházky a upravuje obsah výkladu dané vycházce. 

• Dvojdomek bratří Čapků (ulice Bratří Čapků, Vinohrady, lze zmínit například u: 
ZŠ Karla Čapka na Kodaňské, památník bratrů na náměstí Míru, sady bratří Čapků u 
vinohradské vodárny, v blízkosti dvojdomku na Vinohradech, ...) byl sídlem slavného 
výtvarníka a spisovatele Josefa, jakožto i jeho bratra Karla. Základy jejich tvorby jsou 
předmětem obecného rozhledu, tvorba K. Čapka může být nejmladším posluchačům 
zpřístupněna například ve formě knihy Dášeňka čili život štěněte, která v tomto domě 
pod rukou spisovatele také vznikla... Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé 
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nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali 
jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčiečku, dali jsme tomu jméno 
Dášeňka...14 Bratr Josef se zapsal do dějin literatury prostřednictvím svého bratra, pro 
kterého vymyslel slovo robot, jedno z českých slov, které si našlo cestu do většiny 
světových jazyků. Oba významní umělci sdílí dioritový pomník na náměstí Míru, 
přibližně před budovou Vinohradského Divadla, ve kterém také oba působili. 

• Jednou z dominant oblasti, kterou lze označit za pomezí Vinohrad a Žižkova (avšak 
na vinohradské straně) je jistě Náměstí Jiřího z Poděbrad, v jehož středu se nachází 
kostel Nejsvětějšího srdce Páně, unikátní stavba slovinského architekta Josipa 
Plečnika, jenž působil v Praze za první republiky. Režné zdivo s vystupujícími 
cihlami symbolizuje královský hermelín, kovová báň na věži zase vladařské jablko. 
Nepřehlédnutelnou ozdobou jsou však především největší české hodiny o průměru 
více než sedmi metrů. Stanice metra a přilehlá fontána jsou v duchu minulého režimu 
vyzdobeny tématy "Jiří z Poděbrad - český král" a "Sjednocená Evropa". 

• V sousedství se nachází jedna z nejvýraznějších dominant celé Prahy - Žižkovský 
vysílač, či Žižkovská televizní věž. Jeden z ústředních prvků pražského panoramatu, 
nejvyšší stavba ve městě. Svým tvarem může připomínat například kosmickou raketu 
(s tímto tématem pracuje také doprovodná brožurka - viz přílohy), a krom hotelu o 
jednom pokoji, vyhlídkové plošiny a restaurace, plní svou hlavní funkci televizního 
a rozhlasové vysílače. V noci je nasvětlena, nejčastěji v barvách státní vlajky. Její 
vzhled je okořeněn sochami miminek od sochaře Davida Černého. U vysílače je 
zajímavé zmínit i emoce, které stavba vyvolává. Zřejmě každý slyšel jak kritiku jejího 
vzhledu, tak obhajobu jejího nezastupitelného místa při pohledu na Prahu. Tyto 
emoce se nelimitují pouze na české prostředí, ale jak informuje výstava ve vyhlídkové 
plošině věžě, následující instituce zařadily Žižkovský vysílač do svých výběrů 
podivných staveb: australský Virtual Tourist jako druhou nejošklivější stavbu světa, 
americká CNN jako jednu z deseti nejošklivějších na světě a The Telegraph do své 
nejošklivější "dvacítky".15 Jak se asi líbí dětem? 

• Smutnou skutečností je, že stavbě vysílače musel z velké části ustoupit již tak značně 
poškozený židovský hřbitov ve Fibichově ulici. Jeho zrekonstruovanou podobu nýní 
můžeme vidět nedaleko úpatí věže. 

 
14 ČAPEK, Karel. Dášeňka čili život štěněte. Praha: Albatros, 2017. 45 s. ISBN 978-80-00-04730-0. 
15 Informační panely ve vyhlídkové plošině věže, navštíveno na jaře 2020 
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• Mezi náměstím Jiřího z Poděbrad a Věží prochází Ondříčkova ulice, v této části 
města katastrální hranice obou čtvrtí, tedy Vinohrad a Žižkova. Bylo by pro děti 
zajímavé zmínit, nebo i symbolicky vytvořit, "bránu na Žižkov"?16  

• Na území Vinohrad se dále nachází velké množství staveb, parků a dalších míst, jež 
je možné alespoň okrajově (nebo při přesunech) zmínit. Patří mezi ně například 
elegantní věž Vinohradské vodárny, velmi neobyvkle řešená věž Husova sboru na 
Vinohradech, Vinohradská tržnice, Vinohradská knihovna, Škola Na Smetance, 
Riegrovy sady (ve směru od Žižkova při příchodu ulicí Na Švihance se nachází 
dětské hřiště U Draka) a Vinohradská sokolovna, náměstí Míru a kostel svaté 
Ludmily, Národní dům na Vinohradech, Gröbova vila a Havlíčkovy sady a 
mnohé další. O většině těchto staveb se lze dočíst z mnoha zdrojů, například ze série 
Pražské domy vyprávějí... 

 
5.2.2. Vzorový zkrácený scénář ("Expedice: Vinohrady nebo Žižkov?") 

 Setkání 

Dobré ráno, milé děti, 

já jsem "jméno průvodce" a chci s Vámi dnes podniknout výpravu, takovou malou expedici, 
po zajímavých místech v okolí vaší školky a podívat se u toho důkladně na zoubek dvěma 
čtvrtem - Vinohradům a Žižkovu. Než se ale na tu naši výpravu vydáme, chci se vás zeptat, 
odkud vlastně jste?(častá odpověď "z Prahy", lze navázat: Znáte nějaké pražské čtvrtě?) 

Děti mají možnost odpovědět, průvodce podněcuje co nejvíce odpovědí a nakonec 
může shrnout a navázat tím, že žijeme v Česku, v hlavním městě Praze, která ma 
navíc desítky čtvrtí, jako třeba Vinohrady, Žižkov, Vršovice nebo třeba Hrdlořezy. 
Každá má své jméno, jistou pověst či reputaci a svoje příběhy. Nabízí se krátké 
převyprávění pověsti o založení města a vysvětlení původu názvu (Praha - od prahu 
jak je zmiňují četné verze legendy o Libuši, alternativně od prahu ve smyslu říčního 
prahu, jezu, který se historicky mohl nacházet v blízkosti Pražského hradu). 

Na naši výpravě spolu máme dva průvodce (ukazuje obrázky: Pepík, Žofka). Jmenují se 
Pepík a Žofka a myslím, že se Vám budou moc líbit. Co o nich můžu říct? No, oba dva jsou 
žižkováci, myslí se tím, že stejně jako mnozí z vás bydlí na Žižkově. Pepík je prima kluk, to 
se ví, občas možná trochu zazlobí, ale je to spíš proto, že je věčně zvědavý a všechno by rád 
poznal, objevil a vyzkoušel. Rád sportuje, s klukama si často čutne fotbal a baví ho 

 
16 viz Nejlepší hry z lesních školek a "brána do lesa" 
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nejrůznější hry, schovky a hledačky. Nejradši má Žižkov, rád a často chodí do s tátou taky 
do Vršovic, a postupně objevuje i další místa. Nedávnou byl třeba na Pražkém hradě 
(obrázky: Pražský hrad). 

Žofka je jeho sousedka a dobrá kamarádka, teď spolu také chodí do školy. Od malička měla 
ráda knihy. Nejdříve ty obrázkové se zvířátky, potom ty pohádkové a dnes už listuje v 
prvních knihách naučných a ikdyž zatím čte pomalu, občas jí rodiče na prohlédnutí půjčí i 
nějakou tu encyklopedii, kde je také mnoho nejrůznějších obrázků (Víte děti, co to je 
encyklopedie?). Stejně jako Pepík ráda poznává svoje město, kromě Žižkova se jí líbí taky 
Vinohrady, a občas se vydá s rodiči nebo babičkou do muzea nebo divadla. Nedávno byla 
na Starém městě a na Petříně. Schválně jestli ji najdete na Petřínské rozhledně? (obrázky: 
Žofka, Žofka na Petříně)   

S Pepíkem se vídají často ve škole i v sousedství. Na dnešek si pro nás ale připravili 
dobrodružnou cestu, která nás provede parádními místy z Vinohrad na Žižkov a zpátky na 
Vinohrady, a na konci, na konci je pro každého z nás ukrytý malý dárek. Pepík si ale řekl, 
že nic přeci není jen tak samo sebou, a že pokud chceme tenhle malý poklad najít, musíme 
se prý trochu snažit. To je celý on. A tak dali s Žofkou, jak se říká hlavy dohromady, tedy 
společně se nad tím zamysleli, vymysleli pro nás pár úkolů a hádanek a vybrali pár míst, 
která mají rádi. My je teď podle jejich pokynů a rad společně projdeme a až vyřešíme 
všechny hádanky, žižkovský poklad nás nemine! 

Tak co říkáte? Vyrazíme společně po stopách pokladu? 

 Zastavení náměstí Jiřího z Poděbrad (u fontány Sjednocená Evropa) 

Máme tady první místo a hned je to takhle nádharné náměstí. (Co to je náměstí?)  

Víte jak se tohle náměstí jmenuje? Ano. Jmenuje se to tu náměstí Jiřího z Poděbrad, ale 
protože máme v Praze často naspěch, tak to zkracujeme a říkáme prostě Jiřák. Slyšeli jste 
to někdy děti? 

Žofka a Pepík sem občas chodí s rodiči a jednou tady byli i na vycházce se školou a 
pamatují si toho od paní učitelky opravdu dost. No, posuďte sami co nám k tomu říkají: 

"...Jiří z Poděbrad, to musel být někdo důležitý, když se po něm jmenuje takhle velké 
náměstí", zamyslel se tehdy Pepík.  

"Taky že jo", doplnila Žofka. "Byl to český král, někdy se mu také říká Jiřík z Poděbrad a 
nebo taky husitský král. Žil před mnoha lety (více než 500), ale na tehdejší dobu měl moc 
zajímavé nápady. Třeba ho napadlo spojit státy v Evropě, tak aby mezi sebou už konečně 
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přestaly válčit kvůli nejrůznějším věcem..." (pozn.: náboženství; a tak tu máme fontánu 
"Sjednocená Evropa") 

Na tomhle náměstí bývají často trhy s čerstvými potravinami, kam občas chodí Žofčiny 
rodiče pro čerstvé místní potraviny.  

"Ale nejzajímavější je tady určitě kostel," pokračuje Žofka. "Stojí přibliženě uprostřed 
náměstí, při pohledu shora má tvar obdélníku. My se na něj ale koukáme ze strany, a tak 
toho vídíme víc. Třeba dveře kudy se do něj vstupuje a různé sochy, které ho zdobí. Jmenuje 
se kostel Nejsvětějšího srdce Páně."  

Také vidíme barvy (jaké?). A nebo že má všude po stranách takový zvláštní vzor. Z hnědé 
barvy všude vystupují bílé cihly/kameny a celý kostel se tak jeví "flekatě".  

Vysvětlení měla tenkrát paní učitelka: "Je to proto, že ten pán co ho vymyslel a navrhnul (a 
těm se říká architekti; tenhle architekt byl ze Slovinska a jmenoval se Josip Plečnik), chtěl 
znázornit nějakou vzpomínku na dobu, kdy tady v Praze skutečně ještě byli králové. Králové 
jako třeba ten Jiřík z Poděbrad, po kterém se celé náměstí jmenuje. Králové totiž nosili 
spoustu šperků a zláštních klenotů." 

Určitě všichni znáte ten nejznámější. (možno ukázat obr. Pražský hrad, kde má Pepík na 
hlavě korunu). 

Paní učitelka dětem tehdy vysvětlila: "Ale není to jenom koruna. Králové se také oblékali 
do nejvybranějších kousků oblečení. Byly to oděvy často dosti drahé a vzácné. Jeden takový 
královský oděv se jmenuje hermelín."  

"Počkat, počkat", Pepík sebou trhnul a probral se z myšlenek na všechny krále, jejich 
koruny a velké rytířské výpravy a vybavil si hermelín, jak ho zná on. Mají ho doma v 
lednici, má ho rád, to ano, ale je to druh sýra a ne nějaký kus královského oblečení.  

Paní učitelka tenkrát Pepíkovi i ostatním vysvětlila, že hermelín není jenom sýr, ale dříve se 
tak říkalo oděvu, tak vzácnému a drahému, že si ho mohli dovolit jenom králové - 
"královský hermelín". No a tenhle oděv byl z kožešiny, na které byly právě malé puntíky (z 
kožešiny hranostajů). Králové nosili tenhle zvláštní bílo-černý kousek oblečení kolem krku 
a dávali tak všem na odiv svou moc a bohatství. Proto jsou na kostele ty světlé cihly. 
Připomínají nám dobu, kdy tu byli králové a nosili puntíkováný hermelín. Ty bílé cihle nám 
tedy něco skrytě ukazují, jsou takový symbol. 

"Tihle králové měli fakt zvláštní oblečení" zauvažoval Pepík a hned dodal: "Ale taky vím, že 
kromě koruny nosili při vládnutí další klenoty. V Praze to byly aspoň tři." (Víte které?). 
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Ano, jsou to královská (svatováclavská) koruna, žezlo a jablko. Žežlo je hůl dlouhá většinou 
na jeden loket a obvykle je z drahých kovů. Trochu připomíná palcát a možná z něho 
skutečně vychází. A jablko...no, stejně jako ten královský hermelín ani královské jablko není 
k jídlu. Tohle jablko je totiž celé ze zlata a drahých kamenů, sníst by se tedy určitě nedalo, 
a na vršku mělo ještě zlatý kříž. Králové ho drželi v ruce a mělo představovat celý kulatý 
svět. (Ukázat obrázek královského jablka). S žezlem v jedné a jablkem ve druhé ruce měli 
králové toho vládnutí doslova plné ruce.  

"Někteří toho měli možná i plné zuby", dodává rád s úsměvem Pepík. 

Pepíkova hádanka u fontány 

Pepík si při vycházce po Jiřáku všimnul, že stejně jako na mnoha náměstích jsou i tady 
hodiny. V Praze je díky mnoham hodinám v ulicích vždycky jednoduché zjisti kolik je. Tyhle 
hodiny jsou ale speciální. Dokážete je najít (a případně poznat kolik je hodin?)  

Jsou to největší hodiny, které v Praze a celém Česku máme. Ty nejde přehlédnout! Měří 
více než 7 metrů, tedy nad sebou by v nich mohli stát klidně čtyři vysocí dospělí! 

Hodiny byly jednoduché, ty skutečně nejde přehlédnout. Dokážete ale najít i královské 
jablko? (nápověda: původně bylo nazlátlé, ale zub času - oxidace - mu změnil barvu) 

Směr: 

Při pohledu od vodní fontány za kostelem, najděte vzrostlý košatý strom (lípu). Pod ním si 
můžete poslechnout další zprávu od Pepíka a Žofky. 

 Zastavení lípa za kostelem (závislé na ročním období) 

Jsme tu správně?Pojďme se podívat na to co nám říkají naši průvodci: velká lípa na straně 
u kostela. 

Žofka si všimla, že na Jiřáku i na dalších náměstích rostou pěkné stromy. Začala se 
vyptávat doma a zjistila spoustu věcí. Tak třeba: "Lidé z vedení města je tam nechají 
vysazovat, protože se pak na celé náměstí lépe kouká a v létě, když je skutečně vedro, taky 
stromy ochlazují ulice, protože poskytují příjemný stín. A navíc tím, jak stromy dýchají, čístí 
ve městě vzduch a vytváří kyslík, který pak dýcháme my, lidé." 

"Stromy jsou zkrátka super a je dobře, že je ve městě taky máme, ikdyž to není jako v 
pořádném lese" dodal Pepík. 

Na pražských náměstích, hlavních ulicích a hřbitovech, ale nejčastěji roste jeden druh 
stromu. Jmenuje se lípa. Žofka se rozhodla, že zjistí víc, a u babičky a dědy si listovala 
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encyklopedií o rostlinách a přírodě a objevila tam zajímavou věc. A to, že tahle lípa se 
jmenuje srdčitá a že to má svůj důvod! Uhodnete jaký (obrázek: list lípy)?  

No jasně, je to proto, že její lístky připomínají svým tvarem srdce. Žofčin dědeček jí pak 
řekl, že lípa srdčitá je český národní strom. To znamená, že lípy zasazujeme na důležitých 
místech, třeba na hlavních ulicích, náměstích nebo i na hřbitovech a vlastně tak pomocí 
těch líp ukazujeme, kterých míst ve městě si vážíme. Takovým důležitým a pěkným místem je 
i náměstí Jiřího z Poděbrad. A Česko není zdaleka jediné, kdo má lípu v oblibě. Mnoho 
dalších evropských států si lípu také zvolilo za svůj symbol nebo národní strom.  

Žofčina babička zase přidala svou zkušenost. V létě se všechny ulice a náměstí s lípami 
krásně rozvoní, to proto, že lípy rozkvetou. Její květy se už od nepaměti sbírají, protože čaj 
z lipového listí nejenom že voní a má příjemnou chuť, ale má také spoustu léčivých účinků a 
pomáhá nám se léčit z celé řady onemocnění. Třeba i při nachlazení. Ostatně už od dob 
starých slovanů se traduje, že lípa má ochrannou sílu (a že je symbolem ženské energie). A 
taky už odpradávna udivuje svou dlouhověkostí. Taková lípa může žít i 500 a více let! 
Některé z nich tak možná pamatují i krále Jiříka z Poděbrad. Ale tahle je určitě mladší. 

Tak to tu asi jsme správně. Tohle je rozhodně lípa, co myslíte? 

Pepíkova hádanka pod lipou u kostela 

Pepík: "Už asi děti víte o lípě všechno možné. Že žije dlouho, že se z jejích květů dělá 
výborný léčivý čaj nebo že je to statní symbol České republiky. Je tu ale ještě jedna důležitá 
věc. Dřevo z kmene a větví lípy je oproti jiným stromům měkké. Tedy rozumějte... pořád je 
to tvrdé...no asi jako špalek dřeva. Ale pokud máte správné nástroje, pak jde do lipového 
dřeva dobře vyřezávat. Takový člověk, co něco vyřezává do dřeva se jmenuje (?) řezbář a 
může vyrábět všechno možné. Třeba dřevěné vařečky, sochy (jedna taková socha z lipového 
dřeva je i uvnitř vedlejšího kostela), dřevěné hračky nebo loutky pro loutkové divadlo. A 
právě dvě takové loutky z lipového dřeva vznikly před asi 100 lety z nápadu divadelníka 
pana Skupy. Jsou to tatínek a jeho syn. Tatínek je občas trochu bručoun a jeho syn je moc a 
moc (někdy až neodbytně) zvídavý, a tátovi neřekne jinak než "taťuldo?!". Víte se jak se 
české loutky, které poznal celý svět jmenují? (je-li třeba obrázek Hurvínka) 

V Praze mají ti dva taky "své" divadlo, v Dejvicích. I další postavičky z této pohádky jsou z 
lipového dřeva. Dokážete je vyjmenovat? 

 Televizní vysílač (Milešovská, Ondříčkova) 

Všichni jsme asi někdy slyšely o tom, že má někdo přezdívku. Přezdívku mají také celá 
města. Hlavně ta stará a historická, tedy tak, kde se toho hodně odehrálo. A mezi ně naše 
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Praha rozhodně patří. A tak občas můžeme zaslechnout jak různé přezdívky vyzdvihují 
různé vlastnosti našeho města. Praze se třeba říká "zlatá Praha", "matka měst" nebo 
"stověžatá". Která přezdívka Prahy se líbí Vám? A proč?  

Pepík se rozhodl, že zjistí jak je to s tou "stověžatou" - tedy Prahou sta věží. Umí do sta 
napočítat, to ano, ale spočítat pražské věže není tak jednoduché, jak by se mohlo stát. 
Posuďte sami, kde všude se můžou věže nacházet: věže kostelů, brány Starého Města, věže 
na Hradě, na mostě, věžičky na palácích a honosných domech, vodárenské věže, zvonice, 
rozhledny a vysílače. To všechno po celé Praze. Pepík se spokojil s tím, že jich možná bude 
i víc než 100, ale spočítat je do poslední věžičky by dalo pořádně zabrat. Můžete to někdy 
zkusit!  

Za to Pepík i Žofka moc dobře ví, která z nespočtu pražských věží je ta nejvyšší. Rádi se na 
ni koukají a je pravda, že tahle věž jde vidět i z velké dálky. Vlastně jde kolikrát vidět 
nejlépe z dálky, protože v jejím okolí je to samý činžák. Víte, která je ta ze všech nejvyšší? 

Nejvyšší věží v Praze je věž Žižkovská. A není to věž ani na obranu, není to věž od kostela a 
není to ani zvonička nebo vodárna. Víte, proč tu žižkovská televizní věž stojí? (abychom 
doma chytaly televizní vysílání a v autě rádio) 

Přes den na ní jdou vidět sochy miminek (cca 350 cm na délku a cca 350 kilo každé), 
taková moderní ozdoba, v noci naopak vyniknou barvy světel. Viděli jste ji někdy v noci? 
Kdo ví, jakými barvami většinou svítí. Jsou to barvy, které jsou i na české státní vlajce. 
(které to jsou?) 

Pepík a Žofka se vás chtějí zeptat 

Tentokrát to není hádanka. Pepík a Žofka slyšely, že Žižkovská věž se některým lidem hodně 
líbí a některým...no některým právě naopak - ani trochu! Prve je to trochu překvapilo, 
protože pohled na ni mají oba moc rádi, občas jim připadá jako vesmírná raketa, ale potom 
si řekli: "a co na tom, vždyť tak je to tak se vším, jednomu člověku se něco líbí a jinému 
zase ne. Každý jsme nějaký a každému se líbí něco jiného, důležité je, si o všem umět 
povědět." 

Jak se Vám líbí a co se vám na ní líbí? Znáte i jiné pražské věže? 

Směr - hádanka 

Jedno z batolat, které po věži lezou, se nám trochu zatoulalo, nebo zabatolilo, chcete-li. 
Půjdeme teď chvilku dolů a na rohu doleva (Ondříčkova, na rohu do leva po ulici 
Čajkovského) a až najdem to batole, uděláme si u něho pod velkým stromem (kaštan / 
jírovec) další zastávku. (Atrium na Žižkově, ul. Čajkovského) 
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 Zastavení na dvoře atria Žižkov, pod kaštanem u kostela (otvírá kolem 10:00) 

Protože je Praha velké město, má každá menší oblast také svoje jméno. To proto, abychom 
se lépe orientovali, našli to, co hledáme a dokázali ostatním říct, kde vlastně najdou nás. Já 
třeba bydlím ve Vršovicích, Žofka na Žižkově. Víte, kde bydlíte vy? (obrázek: obrys mapy 
Prahy) 

...takže máme na Pravém břehu řeky Vltavy různé čtvrti. Jméno každé čtvrti má potom svůj 
příběh. Často je tohle jméno velmi staré a pochází z dob, kdy Praha nebyla jedno město, 
ale spíše několik menších měst a mnoho vesnic v blízkém sousedství a vůbec tu nikde 
nestály takové domy jako dnes. Mezi těmi vesničkami byly pole, vinice a lesy, které se 
postupně tenčily až se vesničky a město uprostřed propojily a vznikla Praha jak ji známe 
dnes - jedno velké město. Slyšeli jste někdy o dalších částech Prahy? Co Hradčany, Malá 
Strana, Dejvice nebo snad kousek od Žižkova Hrdlořezy? 

 (Možnost citace z Werichovy Lakomé Barky) 

Kostel s jablkem a hermelínem, lípa a celé náměstí, které jsme právě viděli jsou na 
Vinohradech. Ten název připomíná, že před dávnou dobou, když byla Praha mnohem 
menší, byla tahle oblast plná vinic - pěstovalo se tu víno - a lidí tu tehdy bydlelo jen málo. 
Potom tu vznikla vesnice a vinice postupně ustupovali domům(a usedlostem) a zahradám. 
Ta vesnice se jmenovala Vinohrady (=vinice, kde se pěstuje víno) a postuplně se rozrůstala 
až se jednou její obyvatelé dohodli na tom, že už je dost velká na to, aby z ní byly vesnice 
dvě. Jedna se i nadále jmenovala Vinohrady, pro jméno té druhé posloužila česká hisorie a 
jeden známý vojevůdce, podle kterého se dnes celá tahle čtvrť jmenuje. Ten vojevůdce 
(mimochodem kvůli všem těm valkám přišel o oko a měl tedy jenom jedno) se jmenoval Jan 
Žižka (z Trocnova). Žižka tady na kopci jménem Vítkov vyhrál jednu z nejslavnějších bitev, 
když společně se svými vojáky a Pražany zahnali cizí vojáky. (obrázek: Žižka). A aby se na 
to nezapomnělo, tak tu novou vesnici vedle Vinohrad pojmenovali ...? No jasně, Žižkov, 
přece. 

(A ještě jedna zajímavost. Na Žižkov, kde jsme teď, se v té době jezdilo tramvají, ale na 
rozdíl od těch dnešních, nejezdili první tramvaje na elektřinu, ale poháněla je koňská 
spřežení. Takovým starým tramvají se říká koněspřežné tramvaje nebo zkrátka pražská 
koňka. Několik zastávek této tramvaje bylo i tady, na Žižkově.) 

Pepíkova hádanka o Janu Žižkovy 

No a Jan Žižka tady taky má sochu. Je to socha jezdecká a je jedna z největších jezdeckých 
soch na celém světě.  
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Na čem ale Jan Žižka na své pražské soše jede (koloběžce, oslíkovi, koni)? To bylo asi 
příliš lehké. Pepík přidává ještě jednu. Jak se jmenuje slavný kopec, na kterém socha stojí? 

 Zastavení křižovatka Kubelíkova - Čajkovského (opatrně na provoz) 

Jan Žižka je tady vidět, tedy jeho socha. Je sice daleko a není poznat, že má jen jedno oko, 
ale vidět ho jde - kdo ho uvidí?  

Směr ulice Na Švihance 

 Zastavení Na Švihance 

Barvy domů. Dnes se používají čísla, ale dávno předávno, se používali barvy nebo jména. 
Tak třeba místo téhle třináctky se muselo říkat: (ulice třeba U Zahrady) ten zelený nárožní 
dům vedle žlutého naproti modrému. To je taková středověká adresa. Jak myslíte, že by se 
mohl jmenovat tenhle dům (Na Švihance jsou krom barev i dekorace např. u dvou pávů 
nebo u jelena)? Jaká by mohla být středověká adresa domu, ve kterém bydlíte? 

 Zastavení "pod dubem" - Riegrovy sady, nedaleko hřiště Dráček 

Svižné zopakování všeho dle obrázků i bez. Vinohrady, Žižkov, kostel, jablko, 
hermelín, nejvyšší věž, stověžatá, Jan Žižka, barevné adresy domů,...  

A ještě před tím, než si rozdělíme poklad od Žofky a Pepíka, pojďme se podívat znovu na ty 
stromy. Řekli jsme si, jak jsou stromy důležité. Čistí nám vzduch ve městě, pomáhají nám 
dýchat, v létě poskytují příjemný stín, ve kterém můžem odpočívat, číst si nebo si hrát. 

Žofčina hra na stromy 

Žofka vymyslela hru. (upravený koloběh přírody viz Nejlepší hry z lesních školek). 
Představte si, že jste semínko (ve dřepu na zemi). A jak čas plyne pomalu rostete 
(napřimování). Rostou vám větve (roztahujeme ruce). A stejně jako lidé, i vy, stromy, z 
hluboka dýcháte. Máte pevné kořeny, takže se ani nehnete. A to ani když pořádně fouká 
(kývaní, kroucení trupem). A každý rok na koncích větví vyrostou listy a potom květy 
(symbol květu dlaněmi, prsty, ...). Z květů jsou potom plody a z plodů semínka, co spadnou 
dolů do trávy a z některých semínek vyrostou další stromy...  

Kdo chce může si představit i jaký je strom. Třeba můžete rozkvést na nějakém náměstí jako 
voňavá lípa, být zdraví jako buk, můžeme se třást jako...osika, být jako vrba (svěšené větve, 
mlčet, naslouchat, "léčit", pozn. z vrby se vyráběl první aspirin) nebo růst do výšky jako 
topol. Nikdo z nás se narad plete, ale občas můžeme být vedle jako ta jedle. 
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Pak tu máme další strom, a to tak zajímavý a pěkný, že se dostal i do pohádky. Možná ji 
znáte, jmenuje se "Až opadá listí z dubu". (četba úryvku nebo převyprávění vlastními 
slovy).  

V téhle pohádce je jistý pán, jmenuje se Čupera, a ten má problém tak velký, že už na jeho 
řešení nestačí sám. A tak když se jednoho dne setká s čertem, přijme nakonec Čupera jeho 
po všech čertech drahou pomoc a uzavřou spolu dohodu - čert pomůže Čuperovi od 
hospody a Čupera mu za to dá svoji duši! Čupera si však může sám vybrat, kdy si čert pro 
jeho duši přijde. A tak když se ho po čase čert zeptá "Kdy byste tak myslel, pane Čupero?", 
tu ho něco napadne a odpoví: "řekněmě tak..až opadá listí z dubu".  

Když se ti dva potkají na podzim, kdy ze všech stromů opadá listí, čert uvidí, že ačkoliv jsou 
všechny stromy již dávno bez listí, dub má svoje lístky stále na větvích. Listí z dubu nikdy 
úplně neopadá.  

A tak se přísloví zažilo, a když chceme říct, že se něco nikdy nestane, můžeme říct "až 
opadá listí z dubu". 

Duby měl ve velké oblibě také sám Jan Žižka. Podle pověstí se pod jedním z nich narodil, u 
jiného zase přivazoval svého věřného koně a pod dalším prý zase rád (zavřel oko a) 
odpočíval. 

Poslední hádanka - poznejte dub v okolí (možno v létě i v zimě), poklad 

Poslední úkol vymysleli Pepík a Žofka společně a určitě nám nedá zabrat, oba naši 
kamarádi ví, že nejsme hlavy dubové a bude to pro nás brnkačka! Stačí poznat dub tady v 
parku (obrázek: list dubu zimního), no a pod dubem je konec naší expedice a poklad! 

 

5.2.3. Oblast Vršovic 

Náměstí Svatopluka Čecha 

• Dominantou je jednoznačně kostel Svatého Václava od J. Gočára (stavitele 
slohů funkcionalismu, kubismu a rondokubismu, jehož Dům U Černé Matky 
boží bývá často uváděn jako zřejmě první kubistická stavba na světě; jeho 
vršovická kostel je výrazná realizace funkcionalistické sakrální architektury v 
rámci celé republiky, dominanta čtvrti). Poukázat na jeho rozdílnost oproti 
jiným kostelům, především fakt, že oproti jiným kostelům je méně zdobný 
(funkcionalistický). 

• Komplex budov Koh-i-noor Waldes, je významnou kulturní památkou 
připomínající slavnou éru vršovické společnosti. Je zde vhodné zmínit 
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celosvětovou produkci patentek a knoflíků a význam firmy především v 
meziválečném období. Při pohledu ze spodní části náměstí směrem k továrně 
je dodnes patrné velké logo firmy na jedné z budov. Také toto logo má svůj 
příběh a své jméno. Dívka s patentkou přiloženou před levé oko se nazývá 
Miss KIN (první písmena z koh-i-noor) a autorem olejomalby, na základě 
které bylo logo vytvořeno, je velikán českého umění František Kupka (Waldes 
byl jeho sběratelem a mecenášem). 

• S Waldesovou továrnou souvisí také nárožní, stavebně zajímavá budova č. p. 
262, která svého času sloužila jako Waldesovo muzeum. Waldesovy sbírky 
zde úzce souvisely s jeho předmětem podnikání a k vidění tak byly nejrůznější 
moderní i historické sponky, knoflíky, gombíky, spínadla a podobné 
exponáty. Všechny děti jistě používají knoflíky či jiná spínadla, je tak na místě 
připomenout, že tato část Vršovic svého času vyráběla nejrůznější spínadla 
"takřka pro celý svět". 

Ulice Moskevská - lipové stromořadí 

Vršovické náměstí - Staré Vršovice 

• Stadion Bohemians - "vršovický Ďolíček". Známý pražský stadion 
tradičního fotbalového klubu. Jméno klubu odkazuje na slavnou cestu 
fotbalistů až do daleké Austrálie v roce 1927. Právě pro tuto cestu si původně 
pouze propůjčili název bohemians (Češi). Do Čech se vrátili i s dvojicí 
darovaných klokanů, na základě kterých si klub ihned osvojil nové logo. 
Tisíce kilometrů od břehů Austrálie, pro klokany přirozeného prostředí, tak 
již takřka 100 let existuje fotbalový tým se zeleným klokanem ve znaku - 
Bohemians 1905. V doprovodné brožuře určené zúčastněným dětem je 
fotbalu věnovaný jeden oddíl, konkrétně se věnuje mimojiné pravidlům 
kopané a klubovým barvám Žižkovské Viktorky. V případě Bohemians jsou 
jimi bílá a zelená.17 

• Dominantami náměstí jsou budova vršovického Sokola (v brožuře je zmíněn 
mimojiné hrob spoluzakladatele a ideového vůdce Sokola Miroslava Tyrše) a 
především z mnoha míst viditelný a díky své 26 metrů vysoké věži dobře 
rozpoznatelný Husůs sbor. Na jeho věži spočívá tradiční husitský kalich. V 
zázemí budovy Husova sboru také sídlí jediné repertoární profesionální 
divadle v celé oblasti Prahy 10 - vršovické Divadlo MANA, v jehož 

 
17 Virtuální Ďolíček. Dostupné online na: https://www.bohemians.cz/klub/historie-klubu. 
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repertoáru najdeme díla často spojená s kutlurním prostředím Vršovic stejně 
jako díla klasická nebo aktivity pro děti.18 

• Kostel Svatého Mikuláše je nejstarší stavbou celých Vršovic. Kaple je tu 
zmiňována již v období kolem roku 1000, současný barokní vzhled kostela se 
datuje do 17. století. Na kostelní věži jsou hodiny, u stěny kostela k náměstí 
je socha tradičního českého patrona sv. Jana Nepomuckého (možnost zmínit 
legendu). 

• Bezpochyby jednou z nejreprezentativnějších budov náměstí a celých Vršovic 
je bývala občanská záložna či spořitelna (pro další informace o této i dalších 
stavbách se nabízí množtví odborné literatury, např. série knih Pražské domy 
vyprávějí I - VI19). 

Ranherka a Heroldovy Sady 

• Ač je tato stavba v povědomí (nejen) vršovických obyvatel zapsána jako 
Vršovický zámeček, historicky přesnější je v tomto případě její označení 
odkazující na rodinu, která se o její výstavbu zasloužila, tedy Rangherka. O 
tom, že většina svahů, které dnes tvoří čtvrti Žižkov, Vinohrady a Vršovice, 
byly od středověku ve velké míře osety vinicemi jsme se již zmínili. Italská 
rodina Rangheri (především Giuseppe - Josef a jeho syn Enrico - Jindřich) se 
však v oblasti Vršovic a de facto celé Praze zasloužila na přelomu 18. a 19. o 
značný rozvoj hedvábnictví. Rangherka případně zámeček tedy není zámkem 
v pravém slova smyslu, tato budova sloužila k chovu bource morušového, 
nočního motýla a současně tvora schopného produkce přírodního hedvábí. 
Přilehlé Heroldovy sady pak sloužily k pěstovaní moruší, ovocných stromů, 
jejichž listy jsou jedinou přirozenou potravou bource morušového. Ke konci 
19. století se vlastníkem usedlosti Rangherka stala obec Vršovice, došlo k 
vykácení morušového sadu a přejmenování na Heroldovy sady. Stalo se tak k 
poctě starosty, místního rodáka a zvelebitele Vršovice, Josefa Herolda. 20 

Ulicí Smolenskou k Havlíčkovým sadům ("Grébovka") 

• Havlíčkovy sady byly původně zahrada vily přezdívané po svém staviteli a 
majitely Moritzi Gröbem. Na jižním úpatí kopce se dnes pěstuje vinná réva. 

 
18 Vršovické Divadlo MANA. Dostupné online na: https://www.vrsovickedivadlo.cz/o-divadle/historie/ 
19 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí...V. Praha: Academia, 1999. 258 s. 

ISBN 80-200-0790-3. 
20 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí...II. Praha: Orion, 1996. 203 s. ISBN 

80-900287-9-9. 
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V parku se dále také nachází jezírko, grotta a dětské hřiště a je tak vhodným 
a bezpečným místem pro ukončení vycházky. 

 
5.2.4. Vzorový zkrácený scénář ("Expedice: Od knoflíků přes hedvábí 

za pokladem starých Vršovic") 

Setkání 

Dobré ráno, milé děti, 

já jsem "jméno průvodce" a chci s Vámi dnes podniknout výpravu, takovou malou expedici, 
po zajímavých místech v okolí vaší školky a podívat se u toho důkladně na zoubek téhlé krásné 
části Prahy - Vršovicím. Než se ale na tu naši výpravu vydáme, chci se vás zeptat, odkud 
vlastně jste?(odpověď "z Prahy" lze dále rozvinout: Znáte nějaké pražské čtvrtě?) 

Děti mají možnost odpovědět, průvodce podněcuje co nejvíce odpovědí a nakonec 
může shrnout a navázat tím, že žijeme v Česku, v hlavním městě Praze, která ma 
navíc desítky čtvrtí, jako třeba Vinohrady, Žižkov, Vršovice nebo třeba Hrdlořezy. 
Každá má své jméno, svou pověst a svoje příběhy. Nabízí se krátké převyprávění 
pověsti o založení města a vysvětlení původu názvu (Praha - od prahu jak je zmiňují 
četné verze legendy o Libuši, alternativně od prahu ve smyslu říčního prahu, jezu, 
který se historicky mohl nacházet v blízkosti Pražského hradu). 

Na naši výpravě spolu máme dva průvodce (ukazuje obrázky: Pepík, Žofka). Jmenují se 
Pepík a Žofka a myslím, že se Vám budou moc líbit. Co o nich můžu říct? No, oba dva jsou 
žižkováci, myslí se tím, že stejně jako mnozí z vás bydlí na Žižkově. Pepík je prima kluk, to 
se ví, občas možná trochu zazlobí, ale je to spíš proto, že je věčně zvědavý a všechno by rád 
poznal, objevil a vyzkoušel. Rád sportuje, s klukama si často čutne fotbal a baví ho 
nejrůznější hry, schovky a hledačky. Nejradši má Žižkov, rád a často chodí do s tátou taky 
do Vršovic, a postupně objevuje i další místa. Nedávnou byl třeba na Pražkém hradě 
(obrázky: Pražský hrad). 

Žofka je jeho sousedka a dobrá kamarádka, teď spolu také chodí do školy. Od malička měla 
ráda knihy. Nejdříve ty obrázkové se zvířátky, potom ty pohádkové a dnes už listuje v 
prvních knihách naučných a ikdyž zatím čte pomalu, občas jí rodiče na prohlédnutí půjčí i 
nějakou tu encyklopedii, kde je také mnoho nejrůznějších obrázků (Víte děti, co to je 
encyklopedie?). Stejně jako Pepík ráda poznává svoje město, kromě Žižkova se jí líbí taky 
Vinohrady, a občas se vydá s rodiči nebo babičkou do muzea nebo divadla. Nedávno byla 
na Starém městě a na Petříně. Schválně jestli ji najdete na Petřínské rozhledně? (obrázky: 
Žofka, Žofka na Petříně)   
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S Pepíkem se vídají často ve škole i v sousedství. Na dnešek si pro nás ale připravili 
dobrodružnou cestu, která nás provede parádními místy Starých Vršovic a na jejím konci je 
pro každého z nás ukrytý malý dárek. Pepík si ale řekl, že nic přeci není jen tak samo 
sebou, a že pokud chceme tenhle malý vršovická poklad najít, musíme se prý trochu snažit. 
To je celý on. A tak dali s Žofkou, jak se říká hlavy dohromady, tedy společně se nad tím 
zamysleli, vymysleli pro nás pár úkolů a hádanek a vybrali pár míst, která mají rádi. My je 
teď podle jejich pokynů a rad společně projdeme a až vyřešíme všechny hádanky, vršovický 
poklad nás nemine! 

Tak co říkáte? Vyrazíme společně po stopách pokladu?  

Zastavení náměstí Svatopluka Čecha (roh při ulici Kavkazské) 

Máme tady první místo a je to hned moc pěkné náměstí (co je to náměstí). Náměstí je to 
Svatopluka Čecha, ale my to zkracujeme a říkáme prostě "čecháč". Právě v těchhle místech 
kdysi dávno (19. stol.) končila vesnice Vršovice (i proto od koh-i-nooru dál jsou to Nové 
Vršovice). A byla to vesnice pěkně stará - o těchhle Vršovicích se psalo již před tisíci lety! 

Pepík si všimnul, že v okolí "čecháče" se často objevuje jeden zvláštní obrázek. Je na něm 
obličej pěkné hnědovlasé dívky. Ona se na něm usmívá až jí jdou vidět horní zuby. Co je na 
tom obrázku ale zvláštní je to, že před jedním (levým) okem má jakousi kulatou věc, která 
připomíná...no snad je to... knoflík (obrázek: Miss KIN). Pepík se začal vyptávat rodičů a 
zjistil spoustu věcí. No však si to poslechněte... 

Tyhle velké budovy (koh-i-noor: mezi Kavkazskou a Vršovickou) jsou součást jedné 
obrovské továrny (co je to továrna, jaké továrny známe, kromě té filmové na čokoládu). V 
celé téhle továrně se pracovalo o sto šest a vyráběly se tu knoflíky a stiskací knoflíky, takové 
jaké bývají třeba na zimních bundách, a pracovalo se tu taky šikovně a chytře, takže knoflíků 
se tady vyrábělo dost nejen pro celou Prahu, ale vyvážely se odtud do celého světa! Dnes se 
tu knoflíky pořád vyrábí, ale je ji mnohem míň než dříve. Ta továrna se jmenuje Koh-I-Noor 
(říkáme jí kohinorka).  

To ale pořád nevysvětlilo ten zvláštní obrázek dívky. Alespoň je teď už jasné, že má před 
okem asi opravdu knoflík, když se tady vyrábí. Ale Pepík pátral dál... Tuhle továrnu totiž 
založil jistý pán, byl to pan Waldes (někdy se též továrna označuje waldeska), který kvůli své 
práci a zásilkám knoflíků hodně cestoval. Tenkrát se nelétalo a na druhý konec světa, třeba 
do Ameriky, se tak člověk dostal jen lodí. Na jedné takové plavbě lodí si jistá dívka jménem 
Elisabeth od Waldese půjčila jeden z jeho knoflíků z téhle továrny, a snad z dobrého rozmaru 
nebo žertem, si ho na chívli přiložila před oko. Waldes na nic nečekal a Elisabeth s knoflíkem 
před okem si vyfotil (foťákem, protože mobilní telefony tehdy nebyly). No a  z téhle fotografie 
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se nakonec stal hlavní znak (co je znak) celé naší vršovické továrny na výrobu knoflíků, který 
dodneška zná mnoho lidí z celého světa. Když budete pozorní, uvidíte ho na mnoha místech 
v okolí. 

Pepíkova hádanka o Miss KIN 

Pepík zjistil, že Miss KIN (slečna KIN, Elisabeht, ...) je k vidění na mnoha různých místech 
továrny. Když ji celou obešel a už si myslel, že viděl všecny obrázky dívky s knoflíkem před 
okem, zahlédl v dálce ještě jeden a ten mu málem vyrazil dech. Je ze všech největší, je pěěěkně 
vysoko a vědí o něm většinou jenom místní vršovičáci. Najdete ho taky? 

Směr 

Jděte směrem ke zvláštní budově s vysokou věží, na které hlídá rytíř. 

 Zastavení u kostela svatého Václava 

"To je mi teda prazvláštní kostel", prohlásil Pepík na jedné vycházce po Vršovicích. "Většina 
kostelů má zvenčí více ozdob, různé barvy, více oken nebo menší kapličky... Tenhle má 
vysokou věž s křížem a jen jednu sochu."  

Je fakt, že kostel svatého Václava je na první pohled jiný. Líbí se vám? Je jiný, protože v 
různých dobách stavěli architekti různě zdobené stavby. Používali se jiné materiály (kdysi 
dávno kámen a dřevo, potom spíše kámen a sklo, dále třeba cihly, a dnes třeba beton, železo 
a sklo), jiné barvy, jiná výzdoba. Proto různé kostely z různých období vypadají různě. A 
stejně tak je to i u domů. Tenhle kostel byl postavený (Gočárem) tak, že jeho architekt 
záměrně použil co nejméně ozdob. Ale jednu sochu venku přeci jen umístil. Ta socha je rytíř 
a kníže svatý Václav (kdo byl kníže). Podle starých pověstí je to ochránce české země. A 
společně s ním prý podle těchto pověstí hlídají také jeho rytíři. Pověst vypráví, že rytíři 
svatého Václava spí (už hodně dlouho spí) v hoře, která se jmenuje Blaník. Oni už tam spí né 
dny nebo týdny, ale celé roky a století. A vzbudí se prý jenom tehdy, pokud by nám tu bylo 
hodně zle a celé zemi hrozilo velké nebezpečí. Jen tehdy se probudí a vyjedou ze svého úkrytu 
v hoře Blaník. A v jejich čele, jako první rytíř, pojede právě tenhle svatý Václav (obrázek: 
blaničtí a Václav). V Praze má mnoho soch, někdy je na koni, někdy pěšky. Ale vždycky ho 
poznáte podle zbroje, meče a praporu. No a tenhle kostel se jmenuje podle něho - kostel 
svatého Václava. 

 Zastavení u lípy na čecháči 

Jsme tu správně? Pojďme se podívat na to co nám říkají naši průvodci: velká lípa u 
zastávky pod kostelem. 
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Žofka si všimla, že na Jiřáku i na dalších náměstích rostou pěkné stromy. Začala se 
vyptávat doma a zjistila spoustu věcí. Tak třeba: "Lidé z vedení města je tam nechají 
vysazovat, protože se pak na celé náměstí lépe kouká a v létě, když je skutečně vedro, taky 
stromy ochlazují ulice, protože poskytují příjemný stín. A navíc tím, jak stromy dýchají, čístí 
ve městě vzduch a vytváří kyslík, který pak dýcháme my, lidé." 

"Stromy jsou zkrátka super a je dobře, že je ve městě taky máme, ikdyž to není jako v 
pořádném lese" dodal Pepík. 

Na pražských náměstích, hlavních ulicích a hřbitovech, ale nejčastěji roste jeden druh 
stromu. Jmenuje se lípa. Žofka se rozhodla, že zjistí víc, a u babičky a dědy si listovala 
encyklopedií o rostlinách a přírodě a objevila tam zajímavou věc. A to, že tahle ta lípa se 
jmenuje srdčitá a že to má svůj důvod! Uhodnete jaký (obrázek: list lípy)?  

No jasně, je to proto, že její listy připomínají svým tvarem srdce. Žofčin dědeček jí pak řekl, 
že lípa srdčitá je český státní strom. To znamená, že lípy zasazujeme na důležitých místech, 
třeba na hlavních ulicích, náměstích nebo i na hřbitovech a vlastně tak pomocí těch líp 
ukazujeme, kterých míst ve městě si vážíme. Takovým důležitým a pěkným místem je i tenhle 
Čecháč. A Česko není zdaleka jediné, kdo má lípu v oblibě. Mnoho dalších evropských 
států si lípu také zvolilo za svůj symbol nebo národní strom.  

Žofčina babička zase přidala svou zkušenost. V létě se všechny ulice a náměstí s lípami 
krásně rozvoní, to proto, že lípy rozkvetou. Její květy se už od nepaměti sbírají, protože čaj 
z lipového listí nejenom že voní a má příjemnou chuť, ale má také spoustu léčivých účinků a 
pomáhá nám se léčit z celé řady onemocnění. Třeba i při nachlazení. Ostatně už od dob 
starých slovanů se traduje, že lípa má ochrannou sílu (a že je symbolem ženské energie). A 
taky už odpradávna udivuje svou dlouhověkostí. Taková lípa může žít i 500 a více let! 
Některé z nich tak možná pamatují i krále Jiříka z Poděbrad. Ale tahle je určitě mladší. 

Tak to tu asi jsme správně. Tohle je rozhodně lípa, co myslíte? 

Pepíkova hádanka pod lipou u kostela 

Pepík: "Už asi děti víte o lípě všechno možné. Že může růst pěkně dlouho, že se z jejích 
květů dělá výborný léčivý čaj nebo že je to statní symbol České republiky. Je tu ale ještě 
jedna důležitá věc. Dřevo z kmene a větví lípy je oproti jiným stromům měkké. Tedy 
rozumějte... pořád je to tvrdé...no asi jako špalek dřeva. Ale pokud máte správné nástroje, 
pak jde do lipového dřeva dobře vyřezávat. Takový člověk, co něco vyřezává do dřeva se 
jmenuje (?) řezbář a může vyrábět všechno možné. Třeba dřevěné vařečky, sochy, dřevěné 
hračky nebo loutky pro loutkové divadlo. A právě dvě takové loutky z lipového dřeva 
vznikly před asi 100 lety z nápadu divadelníka pana Skupy. Jsou to tatínek a jeho syn. 
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Tatínek je občas trochu bručoun a jeho syn je moc a moc (někdy až neodbytně) zvídavý, a 
tátovi neřekne jinak než "taťuldo?!". Víte se jak se české loutky, které poznal celý svět 
jmenují? (je-li třeba obrázek Hurvínka) 

V Praze mají ti dva taky "své" divadlo, v Dejvicích. I další postavičky z této pohádky jsou z 
lipového dřeva. Dokážete je vyjmenovat? 

Směr 

Pepík a Žofka vzkazují: Pokračujte z náměstí po široké hlavní ulici (kde jezdí i tramvaj, 
možnost zmínit koňku) lemované po obou stranách lipovým stromořadím. Hledejte zastávku 
tramvaje a až u ní na některém z domů zahlédnete kříž, pod ním kalich (co to je kalich?) a 
pod ním půl slunce, zastavte a vyslechněte si, co jste objevili. 

 Zastavení Husův sbor 

Tak ta budova, kterou jste správně poznali podle kříže, kalichu a polovičního slunce se 
jmenuje Husův Sbor a je to zase kostel. A i tentokrát je to tak trochu zláštní kostel, hlavně 
díky své věži. Co se vám na něm líbí? Ten kalich nahoře nám dává na vědomí jaký druh 
obřadů a modliteb se v tom kostele koná. A kromě kostela je to taky vršovické divadlo, kde 
mají čas od času program taky pro děti! Jaké divadelní představení znáte? (např. jedno je 
součástí programu Hravě a zdravě a děti z vycházek by jej již mohly znát) O čem je? 

Směr (například takto): 

Od kostela s kalichem dolů z kopce se dejte, 
na opatrné přecházení přes cestu však dbejte. 
Až pod vysokým sloupem zeleného klokana najdete, 
vršovickému pokladu zase o krok blíže budete. 

 Zastavení "klokani v Ďolíčku" (u vstupu na stadion)  

Žofka se tuze podivila, když byla jednou ve Vršovicích a objevila obrázek klokana. Ten přece 
žije daleko odtud. V Praze ho máme možná tak v zoologické zahradě. Klokan žije až v daleké 
Austrálii, tak proč ty obrázky klokanů tady ve Vršovicích? Pepík tohle ví. A ví to proto, že se 
vyzná ve fotbale. S tátou fandí žižkovské Viktorce. Byl rád, že může svojí kamarádce říct něco 
z toho co se od tatínka naučil o fotbale 

"To máš tak, milá Žofko, tohle je fotbalové hřiště, tak velké, že mu říkáme stadion. Tenhle 
stadion se jmenuje Ďolíček. A hráči tohohle fotbalového týmu, "Bohemky", co tu ve 
Vršovicích hraje, podnikli před mnoha lety (1927) velkou cestu lodí... " 

"Jako ten pán z továrny na knoflíky? Z té kohinorky?" zeptala se rychle Žofka. 
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"Jo, trochu podobnou, takže taky pěkně dlouhou, ale tohle byly fotbalisti, a tak nejeli 
prodávat knoflíky, ale hrát fotbal. A je vlastně kam až nejdál kam to jen jde. Až do daleké 
Austrálie. Australané ("protinožci", možnost pohrát si s tímto termín a zapojit základy 
zeměpisu) měli z takové návštěvy radost, navíc naši fotbalisti z Vršovic uměli do míče pěkně 
kopnout a hráli dost dobře, a tak když odjížděli z Austrálie zpátky do Prahy, dostali od 
australanů darem dvojici živých klokanů, které přivezli do Prahy. Takový dárek se jen tak 
nevidí! No a ty klokany si potom nechali namalovat do znaku svého týmu a mají ho tady všude 
vystavený na domácím hřišti dodnes." 

Tak vidíte, město, továrna i fotbalový tým můžou mít svůj znak. 

 Zastavení Vršovické náměstí  

 Infotabule může posloužit k zopakování (obvykle jsou zde fotky kostelů, kohinorky, 
starého lunaparku Eden, znak MČ, i dalších vršovických památek) 

(Kdo má rád kolotoče? Kdo zná Eden? Málokdo totiž dnes ví, že kousek odtud, kde je dnes 
spousta obchodů v obchodním centru, stával dříve obří zábavní park plný kolotočů a atrakcí. 
Jmenoval se Eden a horská dráha, kterou tam měli byla nejdelší široko daleko! (obrázek: lze 
použít městkou infotabuli) Až příště maminku nebo tatínka uslyšíte říkat "jdeme nakupovat 
do Edenu", vzpomeňte si, že tam stávala parádní horská dráha a spousta dalších kolotočů.) 

A kdo ví, co je to hedvábí? Hedvábí je taková moc jemná, hebká látka, která se na kůži nosí 
tak  příjemně, že je to jako pohlazení. A protože je celkem těžké ji vyrobit a je tak příjemná, 
je i celkem vzácná. No a proč je tak těžké ji vyrobit? To si poslechněte. 

V daleké Číně kdysi zjistili, že jeden noční motýl, taková můra, který se jmenuje bourec 
morušový ("hedvábník"), vytváří vlákno, takovou tenoulinkou nit, jako pavučina, a z toho 
vlákna se spřádá ta jemná látka, hedvábí. Tomu motýlovi se tak občas říká hedvábník. 

No a pokud jste někdy viděli housenku (?), tak víte, že než se stane motýl motýlem, je prvně 
housenkou. Potom se housenka zakuklí a když se vykuklí, je z ní motýl. A stejné je to i s tímhle 
hedvábníkem. 

Tak a teď si představte, že tu byl jeden pán (Rangheri) a jeho syn a začali tady ve Vršovicích 
vyrábět hedvábí. A chtěli ho vyrábět hodně a měli hodně motýlů hedvábníků. Měli jich tolik, 
že pro ně postavili celý dům a ne ledasjaký. Vypadá skoro jako zámek, ale původně to byl 
dům na chov motýlů! (přilehlé Heroldovy sady byly morušový sad, tedy zdroj potravy pro 
housenky bourců) 
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Směr: Heroldovy sady 

 Heroldovy Sady  

Žofka vymyslela hru, hru na stromy. má je totiž moc ráda a ví, že jsou pro nás užitečné a 
důležité. Jen si to vemte, dýchají a čistí tak vzduch, poskytují stín, voní, dávají nám ovoce a 
další plody, z jejich dřeva můžem vyrábět všechno možné od hraček až po nábytek a celé 
domy...  

Představte si, že jste semínko (ve dřepu na zemi). A jak čas plyne pomalu rostete 
(napřimování). Rostou vám větve (roztahujeme ruce). A stejně jako lidé, i vy, stromy, z 
hluboka dýcháte. Máte pevné kořeny, takže se ani nehnete. A to ani když pořádně fouká 
(kývaní, kroucení trupem). A každý rok na koncích větví vyrostou listy a potom květy 
(symbol květu dlaněmi, prsty, ...). Z květů jsou potom plody a z plodů semínka, co spadnou 
dolů do trávy a z některých semínek vyrostou další stromy...a vše se opakuje.  

Kdo chce může si představit i jaký je strom. Třeba můžete rozkvést na nějakém náměstí jako 
voňavá lípa, být zdraví jako buk, můžeme se třást jako osika, být jako vrba (svěšené větve, 
mlčet, naslouchat, "léčit", pozn. z vrby se vyráběl první aspirin) nebo růst do výšky jako 
topol. Nikdo z nás se narad plete, ale občas můžeme být vedle jako ta jedle. 

Žofčina hádanka:  

Najdi vzrostlou lípu, s vlastním malým plotem z provázku a s velkým kamenem. Je na něm 
něco napsáno?(Heroldova lípa, na počest starosty a zvelebitele Vršovic) 

Směr: 
Už jsme toho viděli dost. Taky dva kostely s věží, na jednom byl (?) svatý Václav a na druhém 
(?) kalich. Nápověda nám říkát toto: 
Do třetice všeho dobrého 

další kostel z vyhlídky najdi, 
tenhle chrám, to je něco hodně starého, 

po mnoha schodech k němu sejdi. 
 

 Zastavení kostel  Mikuláše a vršovická Záložna   

Pepík s Žofkou by měli radost jak nám to jde. Tak teď už zbývá poslední část - poklad. A 
abychom ho mohli dostat, je třeba jít do největšího parku, který tu máme. Ikdyž už leží na 
území Vinohrad, vršovičáci tam chodí rádi. Jmenuje se grébovka. 
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Směr: ulice Smolenská a Havlíčvovy sady 

 Zastavení u Botiče a Havlíčkovy sady 

Botič: Tenhle potůček se jmenuje Botič. A ikdyž to není žádná velká řeka, poskytoval 
rybářům v dřívějších dobách možnost chytat tu ryby. Jak se chytají ryby? (do sítí, na udici, 
...) Jeden způsob je položit do řeky takový proutěný koš, do kterého ryby v plavou a on se 
potom vytáhne, podobně jako síť. Takovému koši se říká "vrš". A nejspíš podle tohoto 
rybářského náčiní se celá naše čtvrť jmenuje - rybářské vrše - Vršovice. 

Slyšeli jste někdy o dalších částech Prahy? Co Hradčany (po čem se asi jmenjí), Malá 
Strana, Dejvice, Hrdlořezy (co tam slyšíme?)? (možný přednes úvodu Werichovy Lakomé 
Barky). 

Často jsou jména čtvrtí velmi stará a pochází z dob, kdy Praha nebyla jedno město, ale 
spíše několik menších měst a mnoho vesnic v blízkém sousedství. Mezi němi byly pole a 
vinice a lesy, které se postupně tenčily a tenčily, až to postupně všechno srostlo a 
vzdálenosti mezi jednotlivým vesnicemi a starou Prahou zmizeli, vznikla Praha jak ji známe 
dnes - jako jedno velké město. 

Grébovka: Hra "stromy" nebo "koloběh vody" či jiná pohybová, zopakování pojmů 
z vycházky s obrázky nebo bez a ukončení například u pěkného stromu případně v 
blízkosti dětského hřiště. Předání brožurek všem dětem. 

 

5.2.5. Oblast Žižkova ("Expedice Republikou Žižkov") 

• Jedním z tradičních pražských parků je žižkovská Parukářka, pokrývající Vrch 
svatého Kříže. I tato oblast byla v dřívějších dobách plna viničních svahů, název 
parku potom odakazuje na usedlost, kterou svého času vlastnil známý parukář. 
Lesopark poskytuje možnost volné hry i pohybových aktivit. Z různých části vrchu 
je potom dobrý výhled na část Prah a především na Žižkovský vysíláč, vrch Vítkov,  
ale také třeba na Pražský Hrad. Obě tyto dominanty Žižkova, tak lze zahrnout do 
názorného vyprávění bez nutnosti vydat se přímo k jejich úpatí. Na Parukářce jsou 
mimo jiné dětská hřiště. V závislosti na itineráři procházky se nabízí jako možné 
místo ukončení procházky. 

• Nenápadný kostelík, který se nachází na okraji hřbitova přilehlému k Olšanskému 
náměstí je zasvěcen svatému Rochovi, tradičnímu patronu a ochránci proti morovým 
epidemiím. Jak je z dedikace danému patronovi patrné, i původ kostela a všech 
žižkovských hřbitovů, je spjat s morovými epidemiemi pozdního 17. století. Autorem 
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návrhu kostela je zřejmě známý pražský architekt období baroka J. B. Mathey a jedná 
se o nejstarší kostel v katastru Žižkova. 21 

• Neopomenutelnou dominantou celé oblasti jsou zcela jistě hřbitovy. Kompex celkem 
12 hřbitovů sestává z Olšanských hřbitovů a na druhé straně ulice Želivského z 
hřbtitova Židovského a vojenského. Jedná se o největší pohřebiště v Praze a v célé 
České repulice. Celkový počet pohřbených přesahuje dva miliony osob a je zde 
pohřbena řada významných osobností uplynylých století.  

• V bezprostřední blízkosti parku Parukářka se nachází na první pohled nepříliš 
nápadná budova, na jejíž zvláštní historii upozorňuje jen plaketa u vstupu a kovový 
nápis v úrovni druhého patra. Milíčův dům je dnes mateřská školka, která dodnes 
pečuje o odkaze muže, který stavbu této prvorepublikové vzdělávací a společenské 
instituce určené všem dětem bez rozdílu, inicioval. Přemysl Pitter, kazatel, publicista, 
pacifista a humanista, je mimo svou před i poválečnou práci s dětmi znám také jako 
jeden z nositelů čestného titulu Spravedlivý mezi národy, uděleleného státem Izrael. 
Na jeho založení a provozu se podílela mimojiné i významná dětská pedagožka a 
autorka švýcarského původu Olga Fierzová. Společně s Pitterem vytvořili založením 
Milíčova domu ve své době ojedinělou a pokrokovou sociální a vzdělávací instituci.22 

• Výraznou dominantou nejen Žižkova, ale celé východní části pražské kotliny je vrch 
Vítkov, který se nesmazatelně zapsal do knih historie v roce 1420, kdy zde husité 
pod Žižkovým vedením a s přispěním Pražanů odrazili křížovou výpravu. Nebylo tak 
náhodou, že byl právě tento památný vrch za první republiky vybrán pro stavbu 
národního památníku. Záhy po svém otevření v roce 1938 byl však Památník 
národního osvobození zabrán nejrpve nacisty a poté režimem komunistické strany. V 
roce 1950 došlo k osazení monumentální sochou Jana Žižky. Pro zajímavost: výška 
sochy včetně podstavce 22 m, váha jedné Žižkovy ruky 195 kg, hlavy 105 kg, meče 
110 kg a ocasu koně cca 400 kg.23 

• Havlíčkovo náměstí je na první pohled bez velkých dominant. Středobodem tohoto 
čtvercového náměsti s poloparkovou úpravou je pomník Karla Havlíčka Borovského. 
Na severní straně se však nachází kulturní památka - žižkovská radnice, v jejímž 
přízemí jsou z pravidla veřejnosti otevřeny výstavní prostory. Budova radnice je 
zdobná, ve stylu neorenesance. Na věži jsou hodiny, jako výzdoba figuruje například 
i znak Žižkova. 

 
21 Kostel svatého Rocha. Dostupné online na: http://farnost-zizkov.cz/?p=3486. 
22 Olga Fierzová. Dostupné online na: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PO/881/OLGA-

FIERZOVA.html/ 
23 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí...III. Praha: Academia, 2000. 236 s. 

ISBN 80-200-0123-9. 
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• Beltémská kaple na Žižkově (Prokopova ulice, č. o. 4) je zcela jistě jedním z klenotů 
této městké části. Ačkoliv si mnozí pod pojmem Kaple Betlémská vybaví svatyni na 
Starém Městě Pražském, má i Žižkov svoji Kapli. Navíc ukrytou v nádvoří jednoho 
z typických žižkovských domů. Unikátní není jenom její poloha, ale také její interiér 
v duchu unikátního českého kubismu. Jedná se patrně o jediný skutečně dochovaný 
kubistický interiér v Česku.24 

• Pouze o pár metrů dále se na téže ulici jako radnice a Betlémská kaple nachází také 
velmi atypická "jezdecká" socha spisovatele Jaroslava Haška. Dílo sochaře Karla 
Nepraše, které v těchto místech Žižkova připomíná fakt, že právě zde vznikal pod 
Haškovým perem jeho Dobrý voják Švejk. 

• Z mnohých dalších zajímavých míst a pohledů, případně míst vhodnýh pro ukončení 
či zastavení vycházky na území Žižkova lze zmínit například 303 metrů dlouhý 
Žižkovský tunel pod vrchem Vítkov; Atrium na Žižkově, svého času (počátky 18. 
století) barokní kostel Povýšení svatého Kříže, dnes kulutrní a výstavní prostor a 
občerstvení, to vše ukryté mezi Žižkovskými činžáky; husitské reliévy Martina 
Velíška v ulici U božích bojovníků; 40 metrů vysoká malba vodopádu na fasádě 
panelového domu na rohu ulic Kubelíkova a Táboritská; parkově upravné Žižkovo 
náměstí s  dětským hřištěm; Palác Akropolis na rohu Kubelíkovi a Nejedlého; 
jednou z dominant čtvrti je také 73 metrů vysoká věž neogotického kostela svatého 
Prokopa; nedaleko Kostnického náměstí, v ulici Štítného, sídlí Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana; dále podél Seifertovy ulice blíže k Novému Městu Stadion FK 
Viktoria Žižkov, (jeden z tradičních pražských klubů, který je zmíněn i v 
doprovodné brožuře) na kterém domácí Viktoria Žižkov začíná z úcty k tradici svoje 
domácí zápasy v dnes již velmi netradičním a ve vyšších soutěžích ojedinělém čase, 
vždy v neděli v 10:15 dopoledne. 

• Téměř na samé hranici katastru Žižkova stojí dům Radost, donedávna zvaný Dům 
odborových svazů - jedno z významných děl československého funkcionalismu a 
první český mrakodrap. Na jeho místě dříve stávala Žižkovská plynárna, která však 
musela ustoupit potřebám Všeobecného penzijního ústavu (demolici předchozí 
stavby a "cestu" jedné zbloudilé cihly při odstřelu ekrazitem popisuje velmi poutavou 
formou citát v publikaci Pražské domy vyprávějí...III).  

 

 24 Betlémská kaple na Žižkově. Dostupné online na: 
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2989/betlemska-kaple-na-zizkove 
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Analogicky k předchozím dvěma procházkam lze snadno vytvořit další scénářové 
kombinace pro Žižkov i další čtvrti. Obsah lze vzájemně propojovat a doplňovat o vhodné 
místní zajímavosti.  
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Přílohy  
Obsah doprovodné brožury 
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