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Úvod
V projektu Žijeme spolu v Praze 4 Podolí jsou cílovou skupinou žáci 1. stupně.
Žáci se seznamují s prostředím, ve kterém žijí, nejen geograficky, ale i po stránce historické. Zde
je zastoupena kompetence občanská, která vede ke znalostem o významných místech a orientaci
prostředí. Získávají znalosti okolí svého bydliště a začlenění obce do České republiky. Seznamují
se s lidovými zvyky, získávají poznatky o lidské společnosti v minulosti i současnosti, o soužití
v obci a vytváří se podmínky pro porovnávání minulosti a současnosti. V rámci osobního
rozvoje osobnostní a sociální výchovy (OSV) si rozšiřuje poznatky pomocí informací
o minulosti i přítomnosti během jednotlivých výprav – procházek po obci jednotlivými místy –
lokalitami.
V rámci výchovy demokratického občana (dále VDO) jako občané získávají pocity a povědomí
spoluúčasti o státu, jak jeho vývoje, uvědomění si, jak historické události ovlivňují další rozvoj
státu. V neposlední řadě se vytváří základní podmínky pro environmentální výchovu, naučí se
pojmenovat kulturní významná místa v dané lokalitě, historický význam, politický a správní.
Rozpoznává současnost od minulosti, poznává významné události našich dějin a dokáže rozlišit
pověsti, báje a mýty.
Naučí se využívat knihovny, muzeí, sbírek a dalších zdrojů pro pochopení minulosti
při vyhledávání informací, které využijí při seznamování s lokalitou Prahy 4 a Podolí svým
přátelům a známým, včetně spolužáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Podolí je katastrální území Prahy 4. Je zde evidováno asi 13 000 obyvatel. Na jihu sousedí s obcí
Braník, na severu s Vyšehradem. Naproti, na levém břehu se nachází část Prahy Smíchov
a na východě se k Podolí upíná městská část Pankrác. Podolí úředně spadá pod městskou část
Nusle. Jako obec je poprvé připomínána až v roce 1222.
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1. Vyšehrad
Pověsti
Pověst vypráví, že Vyšehrad založil kníže Krok, když hledal bezpečnější sídlo. V době, kdy
sídlil na Budči, vyslal posly, aby takové místo našli. Na strmé skále nad Vltavou kníže přikázal
vykácet les a vystavět tam hrad. Když Krok zemřel, vlády se ujala jeho dcera Libuše. Jenže muži
si vládu žen nepřáli, a tak Libuše vyslala posly, ať následují jejího koně, který jim najde jejich
nového vládce. Poslové šli dva dny a třetího dne došli do vesničky Stadice, kde na poli oral
s párem volů Přemysl. Kůň se u něho zastavil a poslové poznali, že to je jejich budoucí vládce.
S velikou slávou byl převezen na Vyšehrad, kde ho již vítala Libuše. A tak Přemysl po boku
Libuše usedl na trůn a společně s Libuší vládl českému lidu. Na památku toho, že byl povolán
z pole, byl nazván Oráč a stal se 4. českým vládcem (podle pověsti).
Další pověst vypráví o Horymírovi. Statečný a opatrný rytíř Horymír vládl na hradě "Neumětel"
na úbočí Housiny. Bylo to v dobách knížete Křesomysla, kdy lidé, nechávajíce pole ležet ladem,
stěhovali se do míst, kde se nalézaly kovy. Horymír vida, že počínání toto je neblahé a že nastává
hlad, prosil knížete na Vyšehradě, aby lid vrátil k pluhu. Marně. Navíc se mu horníci z Březových
Hor pomstili tím, že mu vypálili dvůr. Horymír za to zavalil se svými lidmi příbramské doly. Byl
zajat a Křesomyslem odsouzen k smrti. Před popravou si vyžádal, aby se směl projet na svém
koni Šemíkovi třikrát po knížecím dvoře. To mu bylo dovoleno. Při jízdě se jezdec naklonil
koňovi k uchu a něco zvířeti pošeptal. Šemík se vzepjal a mocným skokem se přehoupl
přes vyšehradské hradby, seběhl po skále, skočil do Vltavy, přeplaval na protější břeh, a tak
zachránil pánovi život. Ba donesl ho ještě do Neumětel. Ale tam podlehl vnitřním zraněním,
skonal a byl pohřben pod velikým kamenem u vrat Horymírova dvora. V Neumětelích věří, že
kdykoli hrozí osadě nebezpečí, dává kámen znamení rachotem a klepáním. Když se jím pohne,
jsou Neumětely ztížené ohněm. Říká se, že jen se Horymír dostal na druhý břeh Vltavy, tak se
odtud Křesomyslovi vysmál. Od té doby se začalo levému břehu Vltavy říkat Smíchov.

Obrázek 1 – Horymír
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Také se vypráví pověst podobná pověsti o blanických rytířích: vyšehradské návrší v sobě
skrývá tajné sklepení, kde je ukryt zlatý poklad. Nad poklady bdí starý český lev s dvanácti lvíčaty.
Lev několikrát za rok o půlnoci vychází ven a pátrá, zda české zemi nehrozí nebezpečí. Když
zjistí, že je vše v pořádku vrátí se zpět do sklepení. Pokud by však české zemi hrozilo nebezpečí,
lev zařve tak mocně, až se vyšehradská skála rozlomí a ze lvíčat se stanou mocní lvi, kteří
rozsápou všechny nepřátele.
Historie Vyšehradu
Dějiny Vyšehradu jsou úzce spjaty s vývojem pražských měst a historií českého národa.
Mohutná skála, rýsující se vysoko nad řekou Vltavou, lákala k osídlení již v nejstarších dobách
a stala se předmětem mnoha pověstí (viz pověsti v předchozí kapitole). První spolehlivé doklady
o existenci vyšehradského hradiště však máme až z poloviny desátého století, kdy zde byly
raženy denáry knížete Boleslava II. Od té doby Vyšehrad několikrát změnil svou funkci
a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem
a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem devatenáctého století získal
úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů. Dnes je oblíbeným místem procházek,
nabízejícím úchvatné výhledy na město a řadu významných památek.
Královský hrad
Nejvýznamnější kapitolou v dějinách Vyšehradu je ta, která se začala psát za přemyslovského
knížete Vratislava II. (1061-1092), roku 1085 korunovaného prvním českým králem. Pro své
neustálé spory s mladším bratrem Jaromírem, pražským biskupem, přesunul panovnické sídlo
z Pražského hradu na Vyšehrad a kolem roku 1070 zde založil samostatnou kapitulu,
podřízenou přímo papeži a zajištěnou rozsáhlým majetkem. Vyšehradská kapitula sehrávala
v českých dějinách významnou úlohu, její probošt zastával od roku 1222 funkci královského
kancléře a spoluvytvářel tak zahraniční politiku. Za vlády krále Vratislava a jeho nástupců vládl
na Vyšehradě čilý stavební ruch. V románském stylu byla postavena kapitulní bazilika sv. Petra
a Pavla, bazilika sv. Vavřince a rotunda sv. Martina. Vyšehrad byl obehnán kamennými hradbami
a na skále nad Vltavou byl vymezen královský okrsek s palácem. Po nástupu Vladislava II.
na knížecí stolec v roce 1140 bylo panovnické sídlo přeneseno zpět na Pražský hrad a Vyšehrad
začal pomalu upadat v zapomnění. Zdejší kapitula si však své mimořádné postavení uchovala
a napomohla k uvedení Lucemburků na český trůn.
Nový význam dostal Vyšehrad v období vlády českého krále a římského císaře Karla IV. (1346 –
1378). Vyšehrad pro něj představoval symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie,
z níž po matce pocházel. V novém korunovačním řádu stanovil, aby zde začínal korunovační
průvod českého panovníka jako projev úcty k předkům. V roce 1348 založil Nové Město
pražské a Vyšehrad připojil k jeho hradbám. Do dvou let bylo vyšehradské opevnění rozšířeno,
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zesíleno věžemi a doplněno mohutnou bránou Špička. Celkové přestavby se dočkal královský
okrsek s několika paláci a bazilika sv. Petra a Pavla. Slibný rozvoj však záhy ukončili husité, kteří
roku 1420 Vyšehrad, bráněný královskou posádkou, obsadili a vyplenili. Hradby proti městu
byly strženy a královský okrsek zůstal v ruinách. Začala se psát nová kapitola v jeho dějinách.
Město hory Vyšehrad
Poté, co byl Vyšehrad pobořen husitskými oddíly, se zde začali usazovat chudí řemeslníci
a pomalu osidlovat zpustlé plochy na hradě i v podhradí. Vyšehradská kapitula se zde sice
udržela, ale přišla o většinu majetku a nikdy už nedosáhla takového významu. Po roce 1450
došlo k ustavení Města hory Vyšehrad, rozděleného na dvě části. Plochu Vyšehradu zabralo
Horní Město s tržištěm mezi kostelem Stětí sv. Jana Křtitele a rotundou sv. Martina. Nacházelo
se zde několik desítek domů, škola, sídlo purkrabího, ruiny královské akropole a okrsek
Vyšehradské kapituly. Dolní Město zaujímalo plochu bývalého podhradí s tržištěm v dnešní
Vratislavově ulici, kostelem Pokory Panny Marie, mlýnem a vápenicí u Botiče. Vyšehradské
svahy byly osázeny zahradami a vinicemi. Historie Města hory Vyšehrad však neměla dlouhého
trvání. Po skončení třicetileté války, kdy se pražské opevnění ukázalo jako zastaralé, bylo po roce
1650 přistoupeno k výstavbě nového opevnění, jehož součástí se měla stát vyšehradská pevnost.
Horní město zaniklo a Vyšehrad se zcela proměnil.
Barokní pevnost
Výstavba vyšehradské pevnosti probíhala od roku 1653 podle projektu generála Innocenza
Contiho a Josefa Priamiho. Již předtím byla kolem roku 1639 dokončena na pankrácké straně
ranně barokní Táborská brána s přilehlou rohovou hradbou. Mohutné cihlové opevnění
na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku s pěticí bastionů, vybíhajících z jeho rohů, bylo
dokončeno přibližně do roku 1727. Součástí nového opevnění se stala barokní Leopoldova
brána (1669) a spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska
a uskladnění materiálu. Většina starších objektů byla zbořena a na krátkých čas došlo také
k vysídlení Vyšehradské kapituly. V ploše bývalé královské akropole vznikla impozantní budova
zbrojnice, která však v roce 1927 vyhořela a nebyla obnovena. Vyšehradská pevnost se
při obléhání Prahy nikdy vojensky neuplatnila. Během válek o rakouské dědictví se naopak stala
základnou pro vojska francouzská a posléze pruská. Poslední stavební úpravy pevnosti spadají
do poloviny 19. století, kdy byla dokončena empírová Cihelná brána (1841) a dělostřelecký redan
proti městu.
Národní symbol
V druhé polovině 19. století strategický vojenský význam Vyšehradu ustoupil do pozadí a vzrostl
jeho význam vlastenecký. Zásluhu na tom měla především Vyšehradská kapitula v čele
s probošty Václavem Štulcem a Mikulášem Karlachem, kteří Vyšehrad proměnili v symbol
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nejstarších dějin českého národa. Dopomohly jim k tomu staré české pověsti situované
na Vyšehrad o kněžně Libuši, udatném Bivojovi, bájném koni Šemíkovi nebo o dívčí válce,
popisující mýtické počátky přemyslovského státu. Z jejich popudu byly na Vyšehradě vysázeny
veřejné sady a v novogotickém stylu upravena řada budov v čele s bazilikou sv. Petra a Pavla,
upravenou v letech 1885 až 1903 podle návrhu Josefa Mockera a Františka Mikše. Završením
přeměny Vyšehradu se stalo založení národního pohřebiště v místě bývalého farního hřbitova,
jehož dominanta, monumentální hrobka Slavín, byla dokončena v roce 1893. Místo svého
posledního odpočinku zde od té doby našla řada nejvýznamnějších představitelů českého
politického, kulturního a společenského života. Pevnostní funkce Vyšehradu definitivně
skončila v roce 1911, kdy byl vojenskou správou předán městu Praze.
Dnes je Vyšehrad magickým a tajemným místem, kde se potkávají pověsti, skutečná, dosud ne
zcela probádaná historie, a současnost. Místem, kde nalezneme stopy všech etap jeho dlouhé
a poutavé minulosti. Místem, pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa.
(Kučera, 2019, online)
Bazilika svatého Petra a Pavla
Bazilika svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě je významná církevní a kulturní památka.
Zdejší chrám založil český král Vratislav II. Byla několikrát přestavěna z gotického,
přes renesanční, barokní až po novogotický sloh. V roce 2003 byl chrám povýšen papežem
Janem Pavlem II. na baziliku minor.

Obrázek 2, 3 – Bazilika sv. Petra a Pavla
Hřbitov
Od středověku existovaly na území Vyšehradu čtyři zjištěné hřbitovy - u rotundy svatého
Martina, u baziliky svatého Vavřince, u kostela Stětí svatého Jana Křtitele a u baziliky svatého
Petra a Pavla, který sloužil nejdéle. Za josefínských reforem nebyl zrušen, protože byl dostatečně
vzdálen od města (přes 500 kroků) a dostal tak roku 1785 výnosem úřadu zvláštní povolení.
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Hřbitov byl rozdělen na několik částí. Kněží, jeptišky a vyšších duchovní hodnostáři byli
pohřbíváni v západní části v devíti samostatných sekcích. Později zde nalezly poslední
odpočinek sestry školské a nemocniční. Tato část u vchodu na západní straně, kde jsou
pohřbeny řádové sestry (voršilky, bartolomějky, redemptoristky), se dochovala a má samostatné
oddělení. Východní část měli vyhrazenu jezuité. Nejstarší místo hřbitova je ohrazeno barokní
mříží a jsou zde pohřbeni ošetřovatelé malomocných a nakažených morem.
Národní pohřebiště
O přeměnu hřbitova na národní pohřebiště se zasloužil člen vyšehradské kapituly probošt
Václav Štulc, přestavbu navrhl František Ladislav Rieger. K prvnímu rozšíření došlo roku 1869.
Slavín – byl postaven v letech 1889–1893 ve východní části.
Slavín (hrobka)
Hrobka Slavín je součást Vyšehradského hřbitova, nachází se na jeho východní straně. Koncem
80. let 19. století vznikla myšlenka založení pantheonu – společného místa posledního
odpočinku vynikajících českých osobností. Iniciátory byli vyšehradský probošt Mikuláš Karlach
a smíchovský starosta Petr Matěj Fischer.

Obrázek 4, 5 – Slavín
Rotunda svatého Martina
Rotunda svatého Martina je nejstarší zachovaná stavba nacházející se v oblasti Vyšehradu
a současně i nejstarší zachovaná rotunda na území hlavního města Prahy.
Rotunda je menší stavba kruhového půdorysu, ke které je na východě připojena apsida přibližně
půlkruhového tvaru. Vnitřní průměr rotundy je 650 cm a síla zdiva 95 cm. Apsida vystupuje
ze stavby o 220 cm.
Byla postavena za krále Vratislava II. (panoval v letech 1061 až 1092), tedy v poslední třetině
11. století. Zřejmě sloužila jako farní kostel vyšehradského předhradí.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
7

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ
Po vítězství husitů nad císařem Zikmundem v roce 1420 byly všechny církevní stavby
na Vyšehradě zbourány. Uchoval se jen kapitulní chrám sv. Petra a Pavla a tato rotunda.
Osudu zbourání těsně unikla ještě jednou a to v roce 1841, kdy měla ustoupit stavbě silnice
z Nového Města na Pankrác. Musela však být částečně přestavěna, když byl původní vchod
od dnešní silnice zazděn a nový probourán a upraven na jiném místě do dnešní podoby, aby
nezasahoval do silnice, která byla zahloubena hluboko pod původní ráz terénu.

Obrázek 6 – Rotunda svatého Martina
Staré purkrabství
Staré purkrabství je jednou z palácových staveb, které byly postaveny v královském okrsku
za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Jako jediná přečkala plenění husitských oddílů
v roce 1420 a to pravděpodobně proto, že zde bylo sídlo hospodářského správce Vyšehradu.
V novodobé historii prošlo Staré purkrabství významnou obnovou v letech 2003–2005, kdy zde
vznikl sál pro 90 diváků a kavárna.

Obrázek 7 – Staré purkrabství
Galerie Vyšehrad
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Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí
na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna
Libuše věštila slávu městu Praze.
Galerie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory, přičemž její prioritní orientace je
na malbu, tvorbu obrazu a příbuzná média.

Obrázek 8 – Galerie Vyšehrad
Cihelná brána
Cihelná brána byla postavena v empírovém stylu v roce 1841 v souvislosti se stavbou nové
táborské silnice přes Vyšehrad. Brána je tvořena průjezdem a dvěma průchody pro pěší, které
jsou po stranách doplněny prostory strážnice. Dnes je zde Infocentrum a hlavní vstup
do kasemat s multimediální projekcí o Vyšehradu.

Obrázek 9 – Cihelná brána
Kasematy a Gorlice
Spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu
17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Vyšehradské
kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším
podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13m. V případě válečného
ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
9

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ
ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno
šest originálních sousoší z Karlova mostu. Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn
veřejnosti v 90. letech 20. století.
Sál Gorlice je součástí prohlídky kasemat a je zde umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu:
•

sousoší sv. Bernard s Madonou od M. V. Jackla (1709)

•

sousoší sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského od J. B. Kohla (1708)

•

socha sv. Vojtěcha od F. M. Brokoffa (1709)

•

socha sv. Anny od M. V. Jackla (1707)

•

sousoší sv. Ludmily s malým Václavem od M. B. Brauna (1720–1724)

V jarních a letních měsících je Gorlice využívána pro netradiční výstavní a divadelní projekty.

Obrázek 10 – Gorlice
Gotický sklep
Gotický sklep je torzem jedné ze čtyř palácových staveb, postavených v rámci královského
okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Prostor sloužil pravděpodobně
k uskladnění zásob, zatímco v dnes již nedochovaném prvním patře se nejspíše nacházel
hodovní sál s arkýřovou kaplí. Gotický sklep byl zrekonstruován pro stálou expozici
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Obrázek 11 – Vstup do Gotického sklepa
Letní scéna
Letní scéna se nachází na ploše tzv. redanu, vybudovaného v letech 1849-50 jako předsunutá
pozice pro odstřelování města hmoždíři. Jednalo se o reakci vídeňské vlády na potlačené
povstání, které v Praze propuklo v červnu 1848. Podobné pozice pro kontrolu města byly
zřízeny také na Klárově a na Petříně. Nikdy však nebyly pro zamýšlený účel využity. Jejich
funkce zanikla spolu se zrušením pevnostního statutu Vyšehradu v roce 1911. Letní scéna
Vyšehrad – amfiteátr uprostřed hradeb je v provozu od 90. let 20.stol. Můžete zde zažít
vynikající kulturní zážitky. Divadelní léto – Letní Shakespearovské slavnosti a divadelní
představení Studia dva.

Obrázek 12 – Letní scéna
Opevnění Vyšehradu
Táborská brána – první brána z pankrácké strany, v ulici V pevnosti
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Obrázek 13 – Táborská brána
Leopoldova brána – nebo také Francouzská brána, třetí brána v ulici V pevnosti

Obrázek 14 – Leopoldova brána
Cihelná brána – na severní straně ve Vratislavově ulici

Obrázek 15 – Cihelná brána
Brána Špička – gotická brána pražského Vyšehradu dodnes ve zlomku zachovaná.
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Mohutná věžovitá stavba pevnostního charakteru byla nejvýraznější částí středověkého
vyšehradského opevnění a bránila přírodním terénem nejméně chráněný přístup na ostrožnu
od jihovýchodu. Rekonstrukce předpokládaného gotického vzhledu brány Špička byl inspirací
architekta Quida Bělského pro pavilon Klubu českých turistů na Jubilejní výstavě roku 1891,
který po přenesení slouží jako zrcadlové bludiště na Petříně.

Obrázek 16 – Brána Špička
Libušina lázeň – ve směru k Vltavě

Obrázek 17 – Libušina lázeň
Kvíz – Vyšehrad
Na jakém břehu Vltavy se Vyšehrad nachází?
a)

na levém

b)

na pravém

c)

uprostřed

Kdo podle pověsti Vyšehrad založil?
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a)

kníže Krok

b)

Karel IV.

c)

Přemysl Oráč

Jak se podle pověsti jmenoval rytíř, který z Vyšehradu unikl?
a)

Čestmír

b)

Neklan

c)

Horymír

Jak se jmenovalo zvíře, na kterém rytíř z Vyšehradu unikl?
a)

Jurášek

b)

Šemík

c)

Maximus

Podle pověsti zvíře na následky pádu uhynulo, nebo přežilo?
a)

Ano, přežilo

b)

Ne, uhynulo

Kde je dodnes zvíře pochováno?
a)

na Vyšehradě

b)

v Neumětelích

c)

v Nuslích

Který panovník si Vyšehrad zvolil za své sídlo?
a)

kníže z Chropyně

b)

kníže Vratislav I.

c)

kníže Vratislav II.

Jaký významný kostel zde nechal postavit?
a)

kostel Sv. Mikuláše
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b)

kostel Sv. Petra a Pavla (bazilika)

c)

kostel Sv. Václava

Jak se jmenovala královna, která na Vyšehradě, v domě svého nevlastního bratra
zemřela?
a)

Eliška Přemyslovna

b)

Blanka z Valois

c)

Adléta Mišeňská

Kdo na Vyšehrad 1.11 1420 vnikl?
a)

kočovníci

b)

husité

c)

Turci

Co s Vyšehradem udělali?
a)

obydleli ho a žili zde

b)

vyplenili ho a promněnili v ruiny

c)

přestavěli ho

Jak se jmenuje hřbitov a kdo je na něm pochován?
a)

hřbitov Sv. Petra a Pavla

b)

hřbitov Sv. Václava

c)

Slavín

V přibližně jakém století tento hřbitov vznikl?
a)

18.

b)

19.

c)

17.
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Vyšehrad je?
a)

hrad

b)

hřbitov

c)

pevnost a hradiště

Proč byl Vyšehrad během třiceti leté války přestavěn?
a)

rozpadal se, nutná rekonstrukce

b)

měl sloužit jako obrana pro Prahu

c)

byl zmodernizován

Jak se jmenuje známý obraz, dochován dodnes z roku 1360?
a)

obraz Ježíše

b)

Vyšehradská Madona

c)

poslední večeře Páně

Roku 1249 postihl jednu z památek Vyšehradu požár, kterou?
a)

kostel Sv. Mikuláše

b)

kostel Sv. Petra a Pavla (bazilika)

c)

kostel Sv. Václava

Který panovník zahájil druhý vrchol s rozsáhlou pracovní činností?
a)

Karel IV.

b)

Václav VI.

c)

Eliška Přemyslovna

Stanice Vyšehrad je na lince metra?
a)

A

b)

B

c)

C
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Který zákaz byl v roce 2015 vydán v souvislosti s Vyšehradem?
a)

zákaz kouření

b)

zákaz segwayů

c)

zákaz fotografování

Kompostárna Vyšehrad
Málokdo z občanů Prahy ví, že na Vyšehradě je v provozu kompostárna, která zpracovává
odpady, které vznikají během údržby parků a zahrad národní kulturní památky Vyšehrad.
Do kompostárny je možné zavítat a prostřednictvím krátké exkurze se žáci mohou naučit, jakým
způsobem se zpracovávají biologicky rozložitelné odpady z této krásné lokality. Dále se dozvědí
základy kompostování a využití kompostu při údržbě parků a trávníků. V rámci exkurze je též
možno zajistit 1,5hodinovou prohlídku NPK Vyšehrad s průvodcem. Žáci se při této příležitosti
dostanou do jinak nepřístupných míst jako například kasematy či kostel sv. Stětí. Termíny
exkurze: vždy všední den dle dohody Doprava: individuálně MHD stanice metra Vyšehrad
Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut + 90–120 minut včetně procházky s průvodcem Věková
skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ bez omezení

Obrázek 18 – Kompostárna Vyšehrad
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2. Jedličkův ústav

Obrázek 19 – Jedličkův ústav
Jedličkův ústav a školy v Praze je unikátní a nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným
postižením, které se dodnes věnuje vzdělávání, rehabilitaci, sociálním službám, komplexnímu
rozvoji dovedností, využití tvůrčího potenciálu a zlepšení kvality života lidí s tělesným
postižením.
Historie Jedličkova ústavu
Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě byl založen v roce 1913, prof. MUDr. Rudolfem Jedličkou,
velmi zručným a odvážným chirurgem, který začal i jako jeden z prvních pracovat v českých
zemích s rentgenem, a kterých působil spolu se svým bratrem v soukromém Sanatoriu v Podolí
(současná Podolská porodnice). Přes čtyřicet let byl provozován Spolkem pro léčbu a výchovu
rachitiků a mrzáků v Praze.
Ústav zahájil svoji činnost v malém domečku ve dvorním traktu budovy zvané Polsko v ulici
V Pevnosti 4 (celá budova byla v té době nájemním bytovým domem). Ještě před první světovou
válkou spolek pro JÚ dokoupil celou budovu V Pevnosti 4. V březnu 1922 byla v již dříve
zakoupeném objektu v ulici Na Pankráci 13 zřízena ortopedická ambulance a nemocnice
s 2 operačními sály a 42 lůžky. Těsně před smrtí Rudolfa Jedličky (1926) se začala před
vyšehradskými hradbami na Pankráci stavět nová budova, kde byla a doposud je škola.
Za druhé světové války se část Jedličkova ústavu na čas vystěhovala a v budově školy byla
zřízena ubytovna pro personál německé SS nemocnice. V návaznosti na velký úspěch činnosti
Jedličkova ústavu byl v roce 1945 byl vybudován obdobný ústav v Liberci, nynější Domovy
dr. Jedličky a jejich škola.
Nad umístěním Jedličkova ústavu se několikrát během jeho existence spekulovalo. Naštěstí
Jedličkův ústav zůstal tam, kde byl založen.
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V posledních patnácti letech, kdy je zřizovatelem Jedličkova ústavu a škol město Praha, se
podařilo prosadit koncepci rozvoje a dostavby dnešního Jedličkova ústavu a škol (teprve od
roku 1996 např. nebydlí studenti ve stejné budově, ve které se vzdělávají). Služby, které Ústav
poskytuje, jsou komplexní, ambulantní i residenční, v oblasti speciálního vzdělávání i léčebné
rehabilitace, a tak všichni vnímají tento komplex nejen za bezbariérovou školu, ale především
jako zcela unikátní zařízení.
Dnes tedy Jedličkův ústav a školy používají čtyři kamenné budovy. Dům Na Topolce 1 byl
přestavěn a dostavěn jako domov mladších dětí, kdysi nemocnice. Dům Na Pankráci 13, byl
zrekonstruován na domov studentů. V roce 1990 byla zřízena střední škola při JÚ se studijním
oborem gymnázium, obchodní a rodinná škola. O tři roky později dostala střední škola ještě
další budovu Na Pankráci 11, která byla opravena a přeměněna na tento moderní školní objekt,
v roce 2002 k ní byl přistaven bazén (budova Na Pankráci 11 se musela vrátit restituentům –
dobrý dar!). V roce 2004 byla zahájena výstavba rehabilitačního pavilonu. Mimo to Jedličkův
ústav
využívá
i
rekreační
zařízení
v
Bukové
u
Nových
Hradů.
Síla myšlenky
V prvních letech pomáhal Jedličkovi s prací pedagog František Bakule. Měl na starost především
ústavní školu, která byla od samého počátku významnou součástí celého zařízení. Jeho
umělecko-výchovné pokusy konané s dětmi maloskalskými a jejich výsledky, stejně jako
Bakuleho přednášky, budily živý zájem a rozruch mezi pedagogy počátku minulého století. Poté
až do roku 1945 vedl Jedličkův ústav Augustin Bartoš, neméně významný pedagog.
Všichni tři výše zmínění pánové se zasloužili o věhlas ústavu v době první republiky, o jeho
moderní pojetí. Všichni měli velkou snahu o propojení odborné léčby s výchovou a vedením
lidí s postižením k maximální možné samostatnosti. Myšlenka, že je pro lidi samotné i společnost
kolem nich mnohem lepší, když se povede z „mrzáků žebrajících o almužnu vychovat plátce
daní” byla stále zdůrazňována a šířena.
Spolu se snahou o co největší kvalitu výrobků z cvičných i ortopedických dílen, otevřenost
Ústavu vůči okolí vybudováním ambulantní poradny i účastí chovanců ústavu na mnoha
prospěšných společenských aktivitách dostali důvěru a věhlasné jméno, pod kterým tato
organizace v době první republiky úspěšně pracovala.
Dílny
Nejznámější byl v té době Jedličkův ústav díky svým dílnám, kde se provozovaly tyto činnosti:
strojní truhlářství, krejčovství, zahradnictví, výroba ručně vázaných koberců, vyšívání praporů
a stuh, šití prádla a čtyři dílny ortopedické, kde se vyráběly protetické pomůcky. Že nešlo pouze
o dílny, kde se chovanci, absolventi či váleční invalidé zabaví, ale o dílny mimořádné
profesionální úrovně svědčí nejen poptávka, která po výrobcích byla a tím rozpočtové příjmy
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ústavu, ale i prestižní ocenění z výstav. Jedličkův ústav se pyšní nejvyšší cenou Grand Prix,
kterou dílna na výrobu ručně vázaných koberců získala na mezinárodní výstavě dekorativních
umění v Paříži v roce 1925, či stříbrného poháru z výstavy v Exeteru v Anglii z roku 1926.
Pozornost veřejnosti si Jedličkův ústav získal i té druhé strany, a to v roce 1968 po uvedení
velmi emočního a neradostného dokumentu o své činnosti v československé televizi, který
poukázal na velmi špatné podmínky chovanců, ale i personálu, který se i přesto velmi obětavě
a poctivě snaží pomáhat. Na podzim 1968 bylo založeno konto Akce Dluh na pomoc dětem
z Jedličkova ústavu a rozvoji celého ústavu. A do současnosti se všichni zainteresovaní snaží
držet úroveň a kvalitu Ústavu na tom nejvyšším možném stupni.
Vedle Jedličkova ústavu začalo pozvolna a nenápadně vznikat a stále se rozvíjet Centrum služeb
Vyšehrad, tj. volné sdružení státních i nestátních, velkých i malých, strukturovanějších i málo
strukturovaných subjektů, které poskytují služby nejen mladým lidem s tělesným postižením, ale
i jejich rodinám a lidem, kteří s nimi pracují. Jedná se např. o služby osobní asistence,
volnočasové aktivy, dopravu atd.
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3. Porodnice Podolí

Obrázek 20 – Ústav pro péči o matku a dítě
Nádherný areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy patří Ústavu pro péči o matku
a dítě (Podolské porodnici).
Historie Porodnice Podolí
Ten vznikl již před 1. světovou válkou na popud myšlenky jedné z nejvýznamnějších postav
českého lékařství, chirurga a rentgenologa prof. MUDr. Rudolfa Jedličky, který chtěl založit
ústav podle vzoru ústavu bratří Mayů v USA.
Areál prošel řadou proměn a dlouhodobě patří ke špičkám českého a evropského porodnictví.
Například operace nenarozených dětí s vývojovými vadami v těle matky provádí jako jediné
pracoviště ve střední Evropě, orientuje se i na speciální léčbu onemocnění sítnice nedonošených
dětí. Architektem budovy byl významný architekt prof. R. Kříženecký. Po čtyřleté výstavbě byl
komplex v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, otevřen. Tato nákladná stavba byla
realizována především díky aktivitě předních českých lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení
“Pražské sanatorium” akciová spol. s r.o. Za l. světové války byla část sanatoria dána k dispozici
Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po I. Světové válce patřilo Pražské sanatorium
mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války jej Němci přeměnili v lazaret
jednotek SS. Po válce pak budova sloužila jako nemocnice pro nemocné vězně z nacistických
koncentračních táborů. V průběhu Pražského květnového povstání v r. 1945 byla budova
poškozena dělostřeleckými zásahy a po následně provedené rekonstrukci budovy byla přidělena
III. gynekologicko-porodnické klinice a Kojenecké klinice. V roce 1951 tak vznikl spojením
těchto klinik Ústav pro péči o matku a dítě, ve kterém byla zhmotněna pokroková myšlenka
přímé spolupráce porodníka a pediatra již na porodním sále, nikoliv až po propuštění
z porodnice.
Díky vysoké porodnosti musel ústav zajišťovat každoročně více než 3000 porodů. Vysoký byl
i počet gynekologických operací (2 000 operací mezi roky 1951-54). Vybudována byla oddělení
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jak pro patologické tak pro nedonošené novorozence, jako první v ČSR při porodnici. Byly
vypracovány metody léčby o nedonošené novorozence od prvních minut po porodu, kdy
pediatři přebírali péči o tyto novorozence ihned na porodním sále.V následujícím období
v ÚPMD působila řada významných osobností lékařské vědy, které se zásadním způsobem
zasloužily o rozvoj v oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie v České republice
a postupně vytvořili špičkové pracoviště, které patří ke špičce i v mezinárodním srovnání.
Současnost Porodnice Podolí
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se
specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví
a neonatologie a v řadě doplňujících oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se
o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České
republice. ÚPMD má velmi kvalitní tým porodníků, gynekologů, neonatologů a lékařů dalších
odborností, ale i zkušeného nelékařského zdravotnického personálu a je vybaven
nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi. Pražané toto zařízení tradičně pojmenovávají
Porodnicí v Podolí, tento název ale zdaleka neodpovídá šíři poskytované lékařské péče.

Obrázek 21 – Prof. MUDr. Rudolf Jedlička

Obrázek 22 – T.G.Masaryk zavítal na špičkové pracoviště
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4. Vilové Podolí
V malebné části Podolí, té horní části, jen malý kousek od Kavčích hor a budovy České televize
můžeme narazit na významnou architekturu rodinných domů a vil z období dvacátých
a třicátých let, které vynikají neobyčejnými kvalitami.
Podolí do roku 1922 fungovalo jako samostatná obec. Až v tomto roce bylo připojeno k Velké
Praze a od roku 1923 tvořilo spolu s Hodkovičkami a Braníkem samostatný městský obvod
s číslem XV. V této době se také Podolí nejvíce rozrůstalo. Vzniklo zde mnoho rodinných
domů, na které navazuje rozsáhlá činžovní zástavba zejména ze třicátých let a také architektura
poválečná. Ta nezřídka vzniká na místech původních malých chaloupek ve „starém“ Podolí.
Dodnes tu však na tuto historii nalezneme upomínku v podobě nízké barokní budovy s číslem
popisným 1, jež je známá jako katovna. Nachází se nedaleko kostelíku svatého Michaela.
Směrem do kopce ke Kavčím horám, můžeme cestou vidět několik unikátních
funkcionalistických vil od nejlepších architektů té doby. Každá vila má za sebou také ojedinělou
minulost, což bylo zapříčiněno zejména osobou stavebníka, jež si vilu objednal. Naši procházku
začneme nenápadnou uličkou za podolskou vodárnou. Dáme se ulicí Pravou, která se napojuje
na ulici Na Podkovce.
Hned první architektonicky cenná vila, na kterou můžete v této ulici narazit, je vila Karla
Stráníka z roku 1935-36 v duchu pozdního funkcionalismu. Další podobné realizace se nachází
hned za rohem v ulici Pod Klaudiánkou, kde je jich hned několik. Za povšimnutí stojí zejména
vila obložená keramickým obkladem od dvojice architektů Arnošta Műhlsteina a Victor Fűrtha.
Tito pražští němečtí architekti mají v Praze na svědomí mnoho činžovních domů, ale
soukromých realizací spíše pomálu.

Obrázek 23 –Vila Karla Stráníka v ulici Na Podkovce
Mateřská školka Voráčovská je z původně letní sídlo významného továrníka a byla předělána
na konci 40. let na mateřskou školu.
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Obrázek 24 – Vila dvojice Arnošta Műhlsteina a Victor Fűrtha.
Když budeme pokračovat do kopce, v ulici Vápencová se na vyvýšeném svažitém pozemku
nachází další krásná stavba. Tuto stylově čistou funkcionalistickou stavbu vyprojektovali bratři
Jaroslav a Karel Fišerové v roce 1939. Zajímavostí je, že od roku 1957 si ji pronajal slavný český
výtvarník Jiří Trnka pro svou bývalou manželku a své tři děti. Sice tenkrát již bydlel na Pohořelci,
ale sem do Podolí pravidelně chodíval své blízké navštěvovat.
Když budeme pokračovat navazující ulicí Nad Cementárnou, dostaneme se k jedné z vůbec
nejznámějších podolských vil. Tato vila byla postavena ve třicátých letech architektem Karlem
Honzíkem (spoluautor budovy Všeobecného penzijního ústavu) a je to jedna z jeho nejlepších
realizací. Průčelí vily se do ulice obrací jednoduchou fasádou s předstupujícím rizalitem
a pásovými okny, které do interiéru přiváděla dostatek světla. Objednavatelem byl, původní
profesí lékař, František Langer. Již po první světové válce se ale pan Langer věnuje také literární
a dramatické tvorbě. Zpočátku přispíval do Lidových novin, ale postupem času se stal i autorem
divadelních her a několika knih.

Obrázek 25 –Zahradní průčelí vily Františka Langera
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Obrázek 26 – Interiér vily Františka Langera

Obrázek 27 – František Langer na výletě s přáteli z kavárny Union (zprava: J. Čapek, K.
Čapek, J. Gočár, V. Hofman, F. Langer, V. V. Štech)

Obrázek 28 – Průčelí vily Františka Langera – pohled z ulice.
V jeho vile byste pravidelně mohli potkat Karla Čapka, jeho dlouholetého kamaráda a další
persony z legendárního okruhu takzvaných „pátečníků“. Pátečníci byli vlastně taková
diskutérská skupinka intelektuálů, kteří se každý pátek scházeli u některého ze svých členů
k pravidelným debatám nad kulturním a politickým děním. Dříve spolu tito přátelé a souputníci
chodívali každou neděli tancovat, buď do Podolí nebo přilehlého okolí. Nezřídka se ale stávalo,
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že místo tancování pánové celou zábavu prodiskutovali, a tak musel být zaveden institut
pravitelných pátečních schůzek.
Jenom o kousek dál v ulici Na Hřebenech I. nalezneme další podobnou vilu ze třicátých let
od architekta Václava Podzimka s číslem patnáct. Odtud se vydáme směrem k místnímu
hřbitovu. V ulici U podolského hřbitova na nás čeká další vila období třicátých let. Projektoval
ji architekt Karel Hannauer, který má v Podolí i několik dalších realizací, většinou činžovních
domů. Tato střídmá stavba hledí do ulice jednoduchou fasádou členěnou různě velkými
okenními otvory a štukovým povrchem. Co ale na první pohled diváka zaujme, je detail tělesa
vystupujícího z objemu vily, které kryje vstup a délkou sahá až téměř k chodníku.

Obrázek 29 – Vila od architekta Karla Hannauera

Obrázek 30 – U podolského hřbitova
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Obrázek 31 – Detail od architekta Karla Hannauera
Odsud se nám ale už otevírá pohled na areál vysokoškolských kolejí pro České vysoké učení
technické. Najednou můžete mít pocit, že jste se ocitli v docela jiných končinách, snad i v jiném
městě. Valí se tu na nás totiž smršť sorely, neboli socialistického realismu. Trochu nečekaný
areál v rámci klidného Podolí. Vedle umírněných vil z dvacátých a třicátých let toto území tvoří
jasný protipól. Vše je nadsazené a obrovské.
Jedno socialistické architektuře jistě nelze upřít, a to její monumentálnost. Dýchne na Vás
v každém detailu areálu, od korunních říms po bohaté plastické dekorace, samozřejmě s národní
a budovatelskou tematikou. Výstavba celého tohoto komplexu započala v roce 1953. Projekt
byl vytvořen kolektivem pod vedením Ing. Krásy na fakultě ČVUT, pro celkový počet tisíc pět
set studentů.

Obrázek 32 – Studentské koleje v Podolí
Když se divák nabaží, popřípadě vzpamatuje z tohoto zážitku, je dobré se oklikou napojit
na Lopateckou ulici. Cestou nelze minout zdejší hřbitov. Ten zde vznikl v roce 1885 a nahradil
starší hřbitov u kostela svatého Michaela. Původně byl zamýšlen pro obyvatele Podolí
a nedalekých Dvorců, postupem času ale sloužil i obyvatelům z Nuslí a okolí.
Nyní už ale pokračujeme do Lopatecké ulice. V ní nalezneme modernistickou vilu ze dvacátých
let. Je snadno rozpoznatelná, neboť je nyní opatřena vínovou fasádou. Obýval ji pan Karel
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Hoffmann, houslový virtuos a člen proslulého Českého kvarteta. Tato vila tedy jistě pamatuje
zejména mnoho hudebních zážitků. V minulosti byl její osud velmi nejasný. Investor, který ji
koupil před rokem 2011 si přál ji zbourat a nahradit jiným objektem. Naštěstí se proti tomuto
rozhodnutí postavili odborníci z památkové péče, kteří vilu právem shledali jako unikátní a nyní
je již zapsána na seznamu kulturních památek. Nedávno byla také na fasádu umístěna plaketa
vzpomínající na osobu pana Hofmana. Jen o kousek dále na sebe již strhává pozornost vila
architekta Antonína Mendla ve stylu art deco. Tento pozoruhodný architekt začal v tomto stylu
ve dvacátých letech projektovat nejen rodinné domy, ale i veřejné stavby, například tělocvičny
v několika českých městech. Postupně ale, stejně jako řada jeho dalších kolegů dospěl až
k funkcionalistickému pojetí architektury.

Obrázek 33, 34 – Hoffmannova vila – pohled z ulice

Obrázek 35 – Hoffmannova vila dnes s přístavkem garáže
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Obrázek 36 – Antonín Mendl a jeho art deco...
Když budeme pokračovat touto ulicí, narazíme na další architektonicky cenou realizaci s čp. 11
z počátku dvacátého století. Projekt pochází od dvojice architektů Mendla a Šantrůčka. Původně
v ní bydlel rodák z Nové Paky Josef Jiřičný. I toto jméno je v architektuře známé, jen poněkud
přeneseně. Vzpomeňme si na současnou architektku Evu Jiřičnou, která za svého života
spolupracovala s předními světovými architekty, mimo jiné i s J. Kaplickým. I ona nějaký čas
vilu obývala.
Lopatecká ulice vyúsťuje v křižovatku s ulicí Sinkulovou. Na dohled odsud je vidět malebná
dominanta barokního kostelíčka svatého Pankráce a jak již název připomíná blížíme se
k pankrácké pláni. U kostelíku dnes naši vycházku také ukončíme. Na závěr ještě ale jednu
zajímavost. Uvnitř zdejší zvonice se nachází jeden z nejstarších zvonů na našem území, pochází
z období kolem roku 1700. Když budete mít štěstí, možná ho i uslyšíte…

Obrázek 37 – A takto krásný výhled na Prahu se nám naskytne z horního Podolí...
Samozřejmě, že vycházku také můžete začít odsud a potom již jen terénem klesat do Podolí.
Pokud se nechcete procházet sami, můžete se s námi vypravit na komentovanou vycházku
po této lokalitě, kde se zastavíme ještě u mnoha dalších zajímavostí. A protože jsou naše
vycházky zejména odpočinkové, my zvolíme variantu s klesáním.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
29

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ

5.

Muzeum pražského vodárenství – vodárna

Většina z Pražanů si při zmínce o lokalitě Podolí vzpomene zejména na dvě hlavní dominanty
této pražské čtvrti. Na krásnou vodárnu od architekta Antonína Engela, které se někdy přezdívá
také „katedrála“, a na plavecký areál. V následujících kapitolách se budeme právě těmto
podolským dominantám věnovat.

Obrázek 38 – Podolská vodárna
Podolská vodárna je monumentální vodárenské zařízení, které v současnosti patří mezi velice
cenné historické a technické stavby v Praze. Tato novoklasicistní budova v současnosti slouží
jako záložní vodní zdroj a pomocná úpravna vody, ale především se v areálu vodárny
nachází Muzeum pražského vodárenství, které nám chod vodárny přiblíží.
Historie muzea

Expozice Muzea pražského vodárenství je pro návštěvníky připravena v objektu staré
filtrace vodárny Podolí v Praze 4. Vodárenské muzeum v Praze bylo otevřeno již v roce 1952.
Tehdy se muzeum nacházelo v suterénu jedné z budov na Národní třídě. Po nějaké době
přestaly prostory na Národní třídě vyhovovat, a proto v roce 1992 začala generální rekonstrukce
staré filtrace vodárny v Podolí. Stavební práce, pod vedením architektů ČVUT Navrátil – Páv –
Frýdecký, byly dokončeny v roce 1996 a roku následujícího bylo Muzeum zpřístupněno
veřejnosti.
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Obrázek 39 – Podolská vodárna
Expozice pražského vodárenství
Prostor pro expozici v Podolské vodárně zaujímá celkovou plochu kolem 800 m2. Nacházejí se
zde nejen depozitáře, ale také přednáškový sál. Při prohlídce si máte možnost za skleněnou
stěnou prohlédnout např. Engelovu filtrační stanici se zcela fungujícími filtry.
Stanice slouží pro filtrování vody z řeky Vltavy na pitnou vodu, která je následně rozváděna
do pražských vodojemů. Při prohlídce se návštěvníci také seznamují s historickým vývojem
vodárenství v Praze. Součástí expozice jsou velice vzácné sbírky historických potrubí a dalších
předmětů. Prohlédnout si tak můžete například vodovodní potrubí z antického období, část
hradního vodovodu, pocházejícího z období císaře Rudolfa II. či množství historických
vodárenských zařízení. Dále je pro návštěvníky připravena unikátní sbírka vodoměrů,
trojrozměrných předmětů, kopie unikátních archivních materiálů či vzácných dobových
fotografií.
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6. Plavecký stadión Podolí

Obrázek 40 – Plavecký stadión Podolí
Plavecký stadion důvěrně znají všichni žáci naší školy, která se již 50 let specializuje na sportovní
plavání a v podolském bazénu vychovala nejednoho vrcholového sportovce.
Jedná se o velké centrum plaveckých sportů, které zahrnuje krytý bazén 50m se skokanskou věží
a dva venkovní bazény, z toho jeden 50m dlouhý, druhý se skokanskou věží 33m dlouhý. Oba
padesátimetrové bazény mají 8 plaveckých drah a rozměrově by vyhovovaly možnosti pořádat
zde olympijské hry. Praha totiž tehdy pomýšlela kandidovat jako pořadatelské město
olympijských her v roce 1980. Menší venkovní bazén je určen pro vodní pólo. Teplota
v bazénech nikdy neklesá pod 26 C. Za den se voda v bazénu o objemu 2,5 tisíce kubíků vymění
až pětkrát a vypouští se jednou ročně. Budova venkovních bazénů slouží jako tribuna pro 5 000
sedících. Nachází se zde i velký tobogán, dětské brouzdaliště, sauny, solária, fitness apod.
Historie
Výstavba
V roce 1956 bylo rozhodnuto realizovat výstavbu plaveckého bazénu v místě, které bylo
celodenně ozařováno sluncem, v areálu bývalé podolské cementárny, vápencovém lomu, který
po ukončení těžby vápence sloužil jakožto provizorní skládka popela a stavebního odpadu.
V jeho areálu se nachází přírodní památka Podolský profil.
Variant, jak řešit dispozice bazénů v dané lokalitě bylo mnoho. Nakonec zvítězila koncepce
významného českého architekta Richarda Podzemného a na podzim roku 1959 byla výstavba
areálů zahájena. Stavba přišla na 48 miliónů korun. Provoz stadionu byl zahájen velkými
mezinárodními spartakiádními plaveckými závody 24. – 27.6. 1965. Veřejnosti se jeho brány
otevřely den poté. O dva roky později byl otevřen i třiceti tří metrový bazén s vodou o teplotě
26°C, který zůstal v provozu po celou zimu. V roce 1968 byly dobudovány finské sauny a
později i prádelna.
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Energetický zdroj
Další roky byly provázeny energetickou krizí (omezení dodávek plynu), na kterou muselo
reagovat vedení urychlenou vybudováním topení naftou. Tato forma dotápění byla velmi
nákladná, nicméně se používala až do roku 1976. Poté byla parní plynová kotelna, původně na
svítiplyn přebudována na zemní plyn a díky energetickým krizím byl zimní provoz otevřeného
bazénu několikrát přechodně přerušen.
Od poloviny 80.let (1985) je plavecký areál spojen unikátním potrubím s nedalekou Českou
televizí na Kavčích horách. Tam studenou vodu z Podolí využívají k chlazení, klimatizaci studií
a Podolský stadion naopak zdarma získává část tepla na ohřívání bazénů.
Venkovní bazén byl z úsporných důvodů uzavřen v zimním období i o 7 let později, v roce
1992–93. Energetické zajištění stadionů se řešilo výrazně i v roce 2000, kdy se plynová kotelna
upravila na plně automatický provoz (montáž 2 kogeneračních jednotek Buderus s el. výkonem
každé 120Kw, jež zajistil samostatný zdroj el. energie pro stadion.
Rekonstrukce
V roce 1995 přišla rekonstrukce střechy a prosklené kryté haly. Do dnešního dne pak byly
nahrazeny ve všech bazénech přelivné žlábky moderními finskými horními přelivy. Byly
položeny nové dlažby, jak kolem venkovních bazénů, tak i v krytém bazénu. Na téměř
dvojnásobek byla zvýšena intenzita cirkulace bazénové vody, opraveny tribuny v krytém bazénu.
A také nové osvětlení v krytém bazénu bylo realizováno, rozšířeno dětské brouzdaliště,
opraveny prostory zimních šaten můžu i žen apod. V září 2001 byla dokončena rekonstrukce
vstupní haly a uveden do provozu moderní turniketový systém návštěvníků pracující na principu
magnetických karet a čipů. O rok později se pak kompletně předělaly dámské sprchy a šatny.
Bohužel, ani Podolskému plaveckému stadionu se nevyhnuta 100letá srpnová povodeň v roce
2002 a zaplavila úpravnu vody, pískové filtry, kotelnu, kogenerační jednotky, strojovnu,
rozvodnu el. energie a nově zrekonstruované dámské sportovní šatny. Proto byl celý stadion
dočasně na pár měsíců uzavřen. Po znovuotevření pak začal provoz rehabilitace, bufetu,
posilovny pro sportovce a vstup do areálu byl navíc upraven pro handicapované občany
vybudováním rampy a výtahu.
Soutěže
V roce 1997 se na stadionu konalo dosud největší sportovní klání – VI. Mistrovství Evropy
Masters v plavání a skocích do vody, věkových kategorií nad 25 let. Na tuto akci se sjelo 3 255
plaveckých závodníků z 32 států a z 856 klubů, kteří měli 11 853 startů jednotlivců a dále pak
148 skokanů do vody. V jednotlivých kategoriích byly překonány 3 světové rekordy a 59
evropských.
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I v dalších letech uvítal stadion akce jako bylo Mistrovství světa juniorek ve vodním pólu
a prestižní vrcholnou soutěž – Evropský pohár v synchronizovaném plavání. Poslední
významnou akcí, která skončila organizačním úspěchem bylo uskutečnění Mistrovství Evropy
juniorů v plavání v roce 2009.
Největší návštěvnost plaveckého stadionu byla zaznamenána v roce 1973, kdy roční návštěvnost
činila 2 321 000 osob, tj. denní průměr byl cca 6 394 osob. V současnosti navštěvuje areál asi
2 500 návštěvníků denně, tedy zhruba milion za rok.
Kvíz k plaveckému stadionu
Kvíz k plaveckému stadionu
1. Co bylo na místě plaveckého stadionu? K čemu původně místo sloužilo?
a) park
b) farma
c) skládka popela a stavebního odpadu
d) vápencový lom, cementárna
e) loděnice
2. Kolik má plavecký stadion bazénů?
a) 5
b) 3
c) 1
d) 4
3. Jaká přírodní památka se v místě plaveckého stadionu nachází?
a) Dvorecké stráně
b) Podolský profil
c) Prokopské údolí
d) Modřanské tůně
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4. Ve které městské části je plavecký bazén postaven?
a) Pankrác
b) Podolí
c) Braník
d) Vyšehrad
5. Ve kterém roce byl plavecký stadion dostavěn?
a) 1840
b) 2008
c) 1981
d) 1965

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
35

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ

7. Podolský profil

Obrázek 41, 42, 43 – Podolský profil
Podolský profil je od roku 1988 vyhlášen významnou přírodní památkou Prahy. Jedná se
o plochu ve tvaru podkovy, o bývalý stěnový lom, jehož původ je odhadován až do období
prvohor (hranice siluru a devonu). Je mezinárodně uznávaným nalezištěm zkamenělin mlžů,
trilobitů, ramenonožců, korálů a dalších. Je zde též naleziště nejstarších zbytků ryb v České
republice.
V jeho spodní části se nachází plavecký stadion, který tato přírodní památka obklopuje. Je
unikátní nejen z geologického hlediska (sediment z prvohor, tvořen z několika souvrství), který
utváří jedinečný krajinný ráz dané oblasti, jež v horních partiích sousedí s parkovou úpravou
na Kavčích Horách, která slouží k rekreaci občanů.
Ale Podolský profil slouží i jako útočiště mnoha druhů ptactva a je domovem drobné fauny.
Vyskytují se zde vzácné druhy živočichů a rostlin, což je dáno především jedinečností
jednotlivých biotopů na daném území. Obzvlášť unikátním nálezem je kutilka (blanokřídlý
hmyz podobný vose), která je novým druhem v ČR a na Slovensku. Poletuje zde více než 491
druhů motýlů. Z ptáků sem zaletuje lovit silně ohrožený krahujec obecný, ťuhýk obecný, žluna
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zelená, slavík obecný a mnohé další druhy. Útočiště zde nachází také desítky druhů mandelinek,
ježků, ropuch a dalších drobných živočichů.

Obrázek 44 – Žluna zelená

Obrázek 45 – Krahujec obecný

Obrázek 46, 47 – Ťuhýk obecný
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Obrázek 48 – Slavík obecný

Obrázek 49 – Kutilka
Z hlediska ochrany nelze opomenout, že horizont přírodní památky tvoří pouze vegetace, což
vytváří jedinečný krajinný ráz této lokality. Na strmých skalních stěnách je lesostep, kde se
vyskytují traviny jako je kostřava siva a další suché traviny. Z dřevin pak vysazená nepůvodní
borovice černá, jalovec, javor, jírovec maďal, žanovec měchýřník. Dlouhodobým cílem péče
o tuto památku je snížení počtu nepůvodních druhů rostlin a jejich nahrazení původními, např.
trnkou, šípkem, meruňkou, třesní a dalšími a rovněž prosvětlit lesostep. Seznam všech druhů
rostlin i živočichů žijících na tomto unikátním místě je k dispozici v Plánu péče o přírodní
památku Podolský profil na období 2010–2024.
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8. Dvorecké stráně

Obrázek 50 – Dvorecké stráně
Nově vyhlášená (r. 2017) přírodní památka, která přímo navazuje na Podolský profil, a kde se
nachází lipový háj, v němž roste ohrožená rostlina Okrotice bílá, která patří mezi orchideje, tudíž
je na seznamu CITES.

Obrázek 51 Okrotice bílá

Obrázek 52 Památný strom

CITES
Je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin, která byla sjednána v USA, ve Washingtonu v roce 1973. Jejím cílem je
ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu
nadměrného využívání pro komerční účely. Kontroluje obchod s exempláři ohrožených druhů
získaných z volné přírody, ale i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem
vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. ČR přijala úmluvu v roce 1993.
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Důvodem zřízení této přírodní památky je zachování této z ekologického hlediska velmi cenné
lokality a její ochrana před možnými negativními zásahy (výstavbou atd.). Jedná se rovněž
o unikátní místo, kde se eviduje mnoho vzácných živočichů a rostlin. Dvorecké stráně leží
v katastrálním území Podolí, ve svahu nad ulicí Jeremenkova. Má rozlohu přibližně 3,8 ha
a chráněni jsou zde především stepní bezobratlí živočichové spolu s cennými teplomilnými
rostlinami. Není vůbec jednoduché vyhlásit území přírodní památkou. Proto si je třeba tohoto
kroku a vůle mnohých vážit. V posledních 10 letech byla vyhlášena za přírodní památku jen
oblast Modřanské tůně a Malé skály v areálu ZOO Praha. Pražská příroda je mimořádně pestrá
v porovnání se stejně velkými městy Evropy.
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9. Pracovní list – přírodovědný
1)

Jak se jmenují dvě unikátní přírodní památky Podolí?
•

Podolský stadion

•

Podolské lázně

•

Podolský profil

•

Podolské stráně

•

Dvorecký les

•

Dvorecké stráně

2)

3)

V jaké geologické éře přírodní památky v Podolí vznikly?
•

druhohory

•

sedmihorky

•

třetihory

•

prvohory

Vyjmenuj 3 druhy živočichů, kteří v těchto přírodních památkách žijí?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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4)
K obrázkům doplň jména chráněných živočichů a rostlin, jež právě v lokalitě
Podolského profilu žijí a rostou: (pokud si nevíš rady, využij nápovědu)*

a)……………………

b)………………………

c)……………………......

d)…………………….

e)………………………

f)………………………

*Nápověda k otázce č. 4.

Vylušti šifry. Mobilní telefon tlačítkový nemá tlačítko pro každé písmeno abecedy zvlášť. Proto
při psaní písmene L, musíš 3x zmáčknout tlačítko, na němž je prvním písmenem J.--> Stisknešli tedy JJJ, dostaneš písmeno L.
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a)

wwww – jjj – tt – mm – a

wwww – dd – jjj – dd – mm – a

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
b)

jj – ppp – a – gg – tt – j – dd – aaa

mmm – aa – dd- aaa – mm – www

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
c)

mmm – jj – ppp – mmm – t – ggg – aaa – dd

aa – ggg – jj – a

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
d)

t – tt – gg – www – jj

mmm – aa – dd- aaa – mm – www

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

e)

jj – tt – t – ggg – jjj – jj – a

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
f)

pppp – jjj – a – ttt – ggg – jj

mmm – aa – dd- aaa – mm – www

5)
Vyjmenuj 3 druhy původních rostlin, které v přírodních památkách Podolí
rostou, a které je třeba zachovat a vysazovat tyto druhé stále dál.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

6)

Které druhy rostlin jsou v lesostepích Podolského profilu vysazovány uměle?

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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7)

Jaké jsou dlouhodobé cíle v péči o tuto přírodní památku?
•

snížení počtu nepůvodních druhů rostlin a jejich nahrazení původními

•

vykácet borovice a nahradit je akátem

•

postavit rodinné domy

•

prosvětlení lesostepi (lesostep je kombinací listnatých stromů a travnatých stepí)

8)

Jak se značí přírodní památka v České republice?
•

modrý podklad, červený erb a bílý lev s textem PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

•

zelený podklad, červený erb a bílý lev s textem PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

•

červený podklad, zelený erb a bílý lev s textem PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

9)

Ve kterém roce byly Dvorecké stráně vyhlášeny přírodní památkou?
•

1954

•

2017

•

1980

•

2007

•

1818

10)

Zakroužkuj jen pravdivá tvrzení o zkratce „CITES“?
•

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin

•

ČR přijala úmluvu CITES v roce 2003

•

Podepsáním této úmluvy lze chránit ohrožené druhy živočichů a rostlin před hrozbou
vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely

•

CITES kontroluje obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, ale
i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami
druhů, které jsou v přírodě ohroženy.
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10. Žluté lázně „žlutky“
Areál Žlutých lázní je unikátním prostorem s nezaměnitelnou polohou a bohatou historií, který
leží v jižní části pražské čtvrti Podolí, v místě osady Dvorce. Spojení s protějším břehem
zajišťuje přívoz. Ve 20. století zde po krátký čas fungovala i železniční zastávka Žluté lázně.
Nyní v blízkosti prochází tramvajová trať. Je to místo, kde lze všestranně trávit volný čas nejen
ve společnosti přátel a rodiny, ale také při pořádání firemních party, teambuildingů, soukromých
oslav nebo hudebních a kulturních akcích.
Celková denní provozní kapacita areálu se pohybuje v rozmezí 8–10 000 tisíc návštěvníků.
Každému z nich nabízí optimální podmínky ke sportovnímu vyžití, rekreaci a odpočinku,
s odpovídajícím zázemím v oblasti občerstvení, doprovodných služeb a hygieny. Součástí areálu
je i veřejné parkoviště pro 80 vozů a celoplošná wifi. Celý areál, včetně toalet, je bezbariérový.

Obrázek 53 – Žluté lázně v sezóně
První podolské lázně
Žluté lázně (První podolské lázně) byly založeny na bývalém překladišti a kotvišti vorů
kroužkem podolských usedlíků v roce 1910 jako říční lázně o kapacitě 9 000 návštěvníků. Staly
se nejpopulárnějšími, nejnavštěvovanějšími říčními lázněmi. Jsou jedním z mála pozůstatků
prvorepublikové tradice pražských plováren. Jejich kouzlo poprvé objevovali příznivci
víkendových pikniků v přírodě. V té době se začínalo organizovaně sportovat, vznikaly
turistické spolky a v módě byla „léčba sluncem“. Přibývaly atrakce, gymnastické vyžití, nabídka
občerstvení i holičských služeb. Později se zde návštěvníci i koupali. Mnoho z nich však
neumělo plavat, a proto jich i velmi mnoho utonulo. Z bezpečnostních důvodů byly plochy
k plavání ohraničeny kůly a vznikaly tak první plovárny. Celodenní pobyt ve Žlutých lázních byl
v novinách inzerován jako plnohodnotná náhrada za letní byt. Plovárna musela často kvůli
přeplněnosti omezit vstup dalším příchozím. Ti ale mnohokrát prolomili oplocení a vnikli
do „chrámu příměstské rekreace“ i bez vstupného. Rozloha Žlutých lázní se stále zvětšovala
a ve 40. letech 20. stol. pojmula až 10 000 návštěvníků denně. Dobou největšího rozkvětu lázní
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byla 30. – 60. léta minulého století. Lidé tehdy takřka nejezdili na chaty a chalupy, drželi se
v Praze a právě plovárny byly letním společenským centrem. Řada návštěvníků měla
předplacenou kabinku na celou sezónu a celoroční permanentku.
Místo pro relaxaci všech obyvatel
Provozovatelé lázní nežadonili o žádné podpory, ale byli finančně soběstační. I po povodních
aj. pohromách se ze zlých situací dokázali sami zotavit. Kromě toho poskytovali provozovatelé
i volný vstup chudým dětem, školním a prázdninovým výpravám nebo postiženým z nedalekého
Jedličkova ústavu.
Kolébka nohejbalu
Plovárnu rádi navštěvovali i fotbalisté z různých pražských klubů, kteří si zde krátili dlouhou
chvíli kopáním přes tenisovou síť. Tak se zrodil původní český sport nohejbal a právě ve Žlutých
lázních se pořádaly jedny z prvních nohejbalových turnajů.
Modré lázně
V sousedství Prvních podolských lázní fungovaly také Železniční lázně, které prý dříve nabízely
ještě větší komfort a byly původně pro bohatší návštěvníky. Aby se obě plovárny od sebe
odlišily, natřely si dřevěné ohrady jinými barvami – Žluté (První podolské lázně) a Modré lázně
(původně Železniční lázně). Lázně se však v roce 1949 spojily a tím se navýšila kapacita
návštěvníků na 17 000. Lázně byly na vrcholu i v období bikin, které přišly do módy a známé
herečky sem velmi rády chodily a tuto módu přiživovaly.
Otevření Podolského „plavečáku“
Žlutky byly po válce znárodněny komunisty. Ti zde pořádali velkolepé veselice. Od šedesátých
let návštěvnost lázní postupně klesala a areál začal chátrat. Konaly se zde jen burzy zimních
věcí. Tomuto úpadku z velké části přispělo otevření podolského „plavečáku“ v roce 1965. Voda
v bazénu byla teplá, na rozdíl od Vltavy, která nabízela mnohem chladnější zážitek. V roce 1955
vltavskou vodu totiž ochladila nově vybudovaná Slapská přehrada. Do udržování Žlutých lázní
se investovaly jen minimální prostředky a chodili tam už jen pamětníci a nudisté, kteří zde měli
vyhrazený koutek.
Nové Žluté lázně
Nová éra paradoxně začala až po ničivé povodni v roce 2002. Původní dřevěné lázně nápor
pětsetleté vody nezvládly, bylo zničeno více jak 350 kabinek, které zde stály desítky let. Na jejich
troskách však vyrostl v roce 2005 nový areál, který do míst opět přivedl život. Žlutky tedy jako
jediná říční plovárna fungují dodnes a jsou velmi vyhledávaným místem odpočinku. Jejich
vybavenost a různorodost nabízených aktivit tak přispívají k obrovské oblibě veřejnosti i po více
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než 100 letech. Kromě tradičních letních sportů nyní nabízí i zimní vyžití (dětskou sjezdovku,
tratě pro běžkaře a snowboardisty).

Obrázek 54 – Mapa areálu z r. 2018

Žluté lázně Praha je unikátní přírodní sportovně relaxační areál se širokým sportovním a gastro
zázemím. Realizují se zde velké areálové projekty z oblasti sportu, kultury, volného čas. Pořádají
se tu také veřejné kulturní a společenské akce, mimo jiné i akce soukromé a firemní v podobě
různých eventů.
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11. Po stopách pražských pověstí
A právě v letošním roce, tj. únor 2019 byl zahájen projekt „Po stopách pražských pověstí“, který
chce formou zábavné a vzdělávací hry přiblížit dějiny Prahy od doby Přemyslovců až
po současnost veřejnosti. Je to areálová zábavná a společenská hra připravena pro žáky základní
a středních škol, rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Školy si budou moci vybraný termín předem
rezervovat. Jedná se o interaktivní, vědomostní hru, která nabízí hráčům kombinaci pohybu
v atraktivním prostředí přírodního areálu Žlutých lázní, ve spojení se společnou zábavou
a možností získat nové vědomosti. Pomocí kvízů, hádanek, šifer a přesmyček, hráči postupují
v mapě a plní úkoly. Mapa a indicie provází hráče zábavnou a intuitivní formou českou historií
a poskytuje jim řadu informací i o méně známých příbězích a pověstech. Koncepce a zaměření
hry přináší žákům škol rozšíření znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti prvouky, dějepisu,
přírodopisu a zeměpisu. Ideální formou je hra ve dvojici nebo skupině, která násobí společný
zážitek a podporuje vzájemnou spolupráci mezi hráči v kolektivu. Doporučeným herním
modelem je společná, spolupracující skupina 1–5 osob. Princip hry je jednoduchý. Na startu
obdrží hráč či skupina velkou herní mapu a základní instrukce k celé hře. Během procházky
po areálu nachází postupně jednotlivé indicie, které mu pomáhají při řešení úkolů. Součástí
některých indicií je nápověda vážící se k dané otázce, součástí jiných indicií, je přesná instrukce,
jak daný úkol či hádanku řešit. Cílem hry je zodpovězení všech otázek a splnění dílčích
úkolů, které se na mapě skrývají pod očíslovanými klíči. Indicie jsou rozmístěné v areálu
na viditelných, bezpečných a snadno přístupných místech. Časová náročnost hry záleží na počtu
hráčů a vybrané úrovni náročnosti. K celému absolvování hry doporučujeme počítat
s časem minimálně 2-3 hodin. Doporučujeme počítat s minimálním časem na absolvování hry
a začít ji s dostatečným předstihem! Hra bude pro návštěvníky k dispozici dle uvedené otevírací
doby.
Provozní doba hry: (únor–duben 2019)
Školy
čt, pá
09.00 – 12.00
Družiny
čt, pá
13.00 – 16.00
Veřejnost
čt- ne
09.00 – 16.00

250,-Kč/mapa/skupina 1 -5 osob
250,-Kč/mapa/skupina 1 -5 osob
500,-Kč/mapa/skupina 1 -5 osob

Obrázek 55 – Po stopách pražských pověstí
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12. Mejzlíkárna
Mejzlíkárna byla jedna z dalších plováren v místě původního podolského přístavu, zvaného
„Háfn“ a dnešní restauraci Podolka.
Podolský přístav (řečený mezi Podoláky „Háfn“) vznikl v druhé polovině 19. století jako vorový
přístav a zimoviště parníků. S postupným utlumováním voroplavby a výstavbou velkorysého
smíchovského přístaviště však přestal plnit svůj původní účel a místo toho se stal Mekkou
pražských sportovců. Jachtařům a kanoistům velel Josel Rössler Ořovský, zatímco plavce měl
na starosti František Mejzlík. Rodák z jihočeského Týna n. Vltavou, který se po přestěhování do
Prahy v letních sezónách živil jako plavčík na vyšehradských a podolských plovárnách. V roce
1922 postavil na ochranné hrázi podolského přístavu převlékárny a na hladinu řeky spustil
typické dřevěné plato.

Obrázek 56 – Plovoucí bazén s mělkým dnem pro neplavce
Jako vášnivý plavec měl František Mejzlík velmi dobré vztahy s pražskými sportovními kluby.
Záhy po otevření se tedy domluvil s nedalekým ČSK Vyšehrad 1907, že plovárna bude zároveň
fungovat jako klubové tréninkové centrum. Sportovní plavci tu měli vyhrazeny vlastní kabinky
a nad jejich přípravou bděl olympionik Alois Hrášek. Není tudíž divu, že podnik nesl oficiální
název Sportovní plovárna. Už za pár let jí ale nikdo neřekl jinak než Mejzlíkárna.
František Mejzlík však čtyři roky po otevření plovárny zemřel a její provoz převzaly jeho děti.
Syn Josef a dcera Marie, která byla vynikající československou sprinterkou. I další Mejzlíkovy
dcery se prosadily ve sportu. Jedna závodně plavala a druhá hrála házenou.
Mejzlíkárna prošla ve 30. letech rozšířením a modernizací, aby obstála v konkurenci ostatních
říčních plováren. Zásluhu na tom nesl především Josef, syn zakladatele Josefa Mejzlíka st. neboť
dcera Marie přijala v roce 1939 nabídku na místo ředitelky nově vybudovaného koupaliště
v Prachovských skalách. Každopádně v tomto období probíhala na podolském břehu zlatá léta.
Po druhé světové válce však došlo ke znárodnění a Mejzlíkárna přešla do správy Lázeňské
a rekreační služby hl. m. Prahy
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Mejzlíkárna fungovala až do začátku 60. let, kdy definitivně zanikla. K tomu významnou měrou
přispěla výstavba Vltavské kaskády, kvůli které se voda v řece nestačí cestou do Prahy pořádně
ohřát. Dnes na místě bývalé plovárny kotví soukromé jachty a k posezení zve gastronomicky
velmi kvalitní restaurace Podolka.
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13. Špačkárna (Vyšehradské říční lázně)

Obrázek 57 – Vyšehradské říční lázně
Špačkárna nebo-li lidové lázně pod Vyšehradem byly nejstaršími lázněmi v Praze, jejichž
historie se začala psát už na sklonku 19. století.
V Praze do té doby fungovalo šest veřejných plováren – Občanská, Vojenská, na Františku,
pod Křížovníky, na Střeláku a na Žofíně. Zejména první tři však trpěly tím, že stály níž po
proudu Vltavy, takže voda v řece bývala v těch místech už řádně špinavá. Neexistovala moderní
kanalizace, natož čističky odpadních vod, a tak nebývalo výjimkou, že si člověk z koupání přinesl
tyfus nebo úplavici. Vyšehradské říční lázně měly v tomto ohledu výhodu – nacházely se v místě
mezi železničním mostem a vyšehradskou skálou, kde Vltava bývala ještě čistá. Dokonce i Botič
se do řeky vlévá až o několik desítek metrů níže.
O vznik lázní se roku 1894 zasadil Jan Podlipný, pozdější pražský primátor. A třebaže šlo o
obecní říční lázně, od svého vzniku se pravidelně pronajímaly soukromým provozovatelům.
Tím prvním byl hostinský Václav Paul, který podepsal nájemní smlouvu na tři roky za roční
poplatek 550 zlatých. Osud mu ovšem dopřál jen jednu sezónu. V říjnu téhož roku zasáhla
Prahu povodeň, která plovoucí dřevěnou konstrukci strhla od břehu a hnala napříč městem.
Větší část plovárny se naštěstí zachytila za pilíř Palackého mostu, ale zbytek byl vyloven až v
Holešovicích a Libni.
Následujícího roku se museli Vyšehradští obejít bez plovárny. Čekalo se na rozhodnutí speciálně
ustavené komise, která měla za úkol posoudit bezpečnost dalšího provozu. Její verdikt zněl:
posunout lázně zhruba o 30 metrů dále po proudu řeky a nahradit čtvercový půdorys
obdélníkovým. Zároveň se výrazně zlepšilo ukotvení dřevostavby, neboť do pobřežní navigace
byly zabudovány žulové kvádry s železnými kruhy, kterými se provlékaly kotevní řetězy. O
správnosti takových opatření všechny přesvědčila další povodeň roku 1896, kterou už lázně
přečkaly bez potíží.
Nové lázně patřily k největším v Praze. Sestávaly ze tří prostorných bazénů (zvlášť pro muže,
chlapce a ženy) a 33 koupadel (uzavřených kabinek), ve kterých se zájemci mohli oddávat
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koupeli v soukromí a bez okukování ostatních. Ostatně snad všechny plovárny bývaly v těch
dobách obehnány ohradami, aby nikdo zvenčí nebyl pohoršován polonahými koupajícími.
Spádovou oblastí Vyšehradských lázní byla větší část Nového města, Vyšehrad, Vinohrady,
Nusle a Podolí. Není proto divu, že během vrcholící letní sezóny občas přeplněná plovárna
nevydržela nápor zájemců a pod jejich tíhou se začala potápět. Z toho důvodu hlídal před
vstupem v kritických dnech policista, kontrolující počet návštěvníků a dbající na bezpečnost
vodních radovánek spolu s plavčíkem.
Přesto se v Praze k pobavení vyprávěla hádanka: „Jaký je rozdíl mezi podmořským člunem a
Vyšehradskou plovárnou? Žádný. Oba jsou ponorné!“
Plavecký závod Napříč Prahou
V roce 1907 musela plovárna na čas změnit místo působnosti kvůli výstavbě nového nábřeží
pod Vyšehradem. Dočasný azyl našla na protějším smíchovském břehu u vorového přístavu.
Už rok předtím se ale v lázních zrodila sportovní tradice, která s drobnými přestávkami vydržela
přes 30 let. A sice plavecký závodu Napříč Prahou, který se odehrával každoročně mezi
Vyšehradskou a Občanskou plovárnou, potažmo Čechovým mostem.
Inspirací mu bylo podobné distanční zápolení na Seině s názvem Napříč Paříží. Délka trati
měřila zhruba 3500 metrů a soutěžící museli během závodu překonat dva jezy. Jelikož se
soutěžilo v tekoucí vodě, výhodu měl ten, kdo dobře znal vltavské proudy. Tatáž skutečnost ale
zároveň znemožňovala objektivně porovnávat výsledky jednotlivých ročníků. Vltava pokaždé
tekla jinak rychle, a tak se do výsledkových listin zaznamenával také její aktuální průtok podle
podskalského vodoměru.

Obrázek 58 – Medaile Rudolfa Richtera za 2. místo v plaveckém závodě Napříč Prahou. (Ze
sbírky Národního muzea)
Soutěžilo se o putovní stříbrný pohár, který po první světové válce věnoval nestor českého
plavání Alfred Nikodém. Na startu se pravidelně objevoval výkvět českého plaveckého sportu,
doplněný mezinárodními účastníky. Hned prvním vítězem se stal Srb Bogdan Žagar,
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reprezentující klub AC Sparta. Tradice závodu překonala dokonce i útrapy druhé světové války,
takže poslední zdokumentovaný ročník se odehrál roku 1946.
Ačkoliv lázně patřily městu, bývaly pravidelně pronajímány soukromníkům. Například mezi lety
1915-18 plovárnu provozoval František Mejzlík, pozdější majitel nedaleké Mejzlíkárny na
opačné straně vyšehradské skály. Až v roce 1935 se magistrát rozhodl Vyšehradskou plovárnu
prodat z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na provoz. Majitelem se stal tehdejší nájemce
Antonín Špaček z Podolí, který za ni nabídl víc než 50 tisíc korun. Po něm pak plovárna získala
své neformální pojmenování „Špačkárna“.
Krátce po válce stihnul plovárnu stejný osud jako ostatní její pražské sourozence – znárodnění
a postupný zánik. V provozu zůstala až do šedesátých let. Poté její dřevěná konstrukce sloužila
jako loděnice vodáckého oddílu.
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14. Metodika k procházkám
•

Každá procházka má svou trasu a cíl. Úkolem je seznámit žáky s Prahou 4 – Podolím a
těsně přiléhajících částí, které s Podolím souvisejí. (Vyšehrad, Kavčí Hory, Pankrác)

•

Přivítání účastníků na předem určeném místě (místo srazu). Vysvětlení činnosti –
stanovení a popsání trasy, rozdání plánku cesty se zajímavými místy (stanovišti) a
přednášky.

•

Ujasnění pravidel a postupu při vycházce (poučení o BOZP)

•

Během vycházky budou na vyznačených stanovištích vedeny přednášky o zajímavých
místech, prostřednictvím kterých získají žáci informace o jednotlivých objektech.

•

V závěru proběhne shrnutí celé vycházky, zdůraznění nabytých nových znalostí a
celkové zhodnocení samotné vycházky.

•

Následnými činnostmi bude kreslení, kreativní stavba z krabic, papírových rolí a
malování poznaných objektů. Ukotvení získaných znalostí bude podpořeno kvízy a
soutěžemi.

Očekávané výstupy:
Český jazyk: – čtení pověstí, historických skutečností, vyprávění. Práce s textem, příběhy
s vyjmenovanými slovy týkající se Podolí a jeho okolí. Za každou kapitolou kontrolní otázky –
k obsahu kapitoly podporující čtení s porozuměním. Kvíz znalostní – vyhledávání odpovědí
v textu s cílem upevnit si nové znalosti žáka. Tvorba básniček, rýmů, které se týkají nových
znalostí z projektu. Představení významných osobností z Podolí. Orientace v čase, porozumět
běžně užívaným termínům, znakům, symbolům. Rozšiřování slovní zásoby. Vyslechnout
výstupy spolužáků, porozumět a položit otázku. Orientovat se v textu a obrázcích. Práce ve
skupině, vedení ke slušnému chování a znalosti k okolí a významných míst.
Žáci se dokážou orientovat v čase, rozumí běžně užívaným termínům a symbolům, čímž se
rozšířila i jejich slovní zásoba. V daných knihách se umí orientovat v textu a obrázcích. Při práci
ve skupině posílili umění spolupráce a vzájemného respektu.
Matematika – výpočet vzdálenosti na mapách, měření té nejdelší a nejkratší trasy, používání
měřítek, převod jednotek délky, výpočty – sčítání obyvatel jednotlivých MČ, práce
s jednoduchým grafem, kreslení do čtvercové sítě, Geometrie – rýsování geometrických tvarů,
převést obrázky dle osové souměrnosti, stavby a práce s geometrickými tělesy (kvádr, krychle,
válec, kužel, koule apod.)
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Žáci již ovládají převody jednotek délky a použití měřítek při práci s mapami. Dokážou pracovat
s jednoduchým grafem při značení do čtvercové sítě. Převedou obrázky dle osové souměrnosti.
V praxi umějí identifikovat rovinné útvary a tělesa.
Hudební výchova – Má vlast – Vyšehrad, Vltava
Tělesná výchova – rychlá chůze, protahování těla na cvičebních stanovištích, orientační závod
na Vyšehradě, orientační závod na Kavčích horách v parku, plavání, duševní hygiena – relaxace,
odpočinek, sport (využití). Naučit děti dennímu harmonogramu – vyznačit barevně relaxační
stanoviště v mapách (plavecký stadion, Žluté lázně, parky, sportoviště, aktivní cvičební
stanoviště pro seniory apod.
V rámci všech mimoškolních poznávacích a dobrodružných aktivit žáci posílili sportovní
kondici a koordinaci těla.
Výtvarná výchova – tvoření koláží (historické fotografie míst vyznačených na jednotlivých
trasách s doplněním kresby skutečného vzezření), tvorba 3D maket historických budov, kreslení
map. Kresba Podolí z druhého břehu Vltavy. Následnými činnostmi bude kreslení, kreativní
stavba z krabic, papírových rolí a malování poznaných objektů
Žáci znají nové výtvarné techniky. Je rozvinuta zručnost při vytváření historických maket a
kreslení map.
Člověk a jeho svět
Příroda – přírodní památky – kvíz, pozorování fauny a flory s lupou, výlety do areálů. Zkoumání
a vyhledávání zajímavých rostlin a živočichů žijících v okolí, specifika skály pod Kavčími
Horami (Podolský profil, Dvorské stráně). Kompostárna Vyšehrad.
Zakreslování stanovišť do map jednotlivých tras, orientace v mapě, orientace a procvičování
světových stran, práce s kompasem, buzolou.
Změna krajiny Podolí, výstavba, zástavba, zeleň, řeka Vltava, …
Infrastruktura – vývoj
Žáci dokážou pracovat aktivně s lupou a pozorovacími kelímky, zkoumají rostliny a živočichy v
okolí. Orientují se v mapě a světových stranách. Umí zakreslit stanoviště tras do map a dokážou
pracovat s kompasem. Rozšířili si znalosti o lesostepní fauně a floře a dalších chráněných
endemitů Podolí. Znají již téma chráněných přírodních památek, dokážou je identifikovat a mají
po vědomí o mezinárodní úmluvě CITES, která nám pomáhá chránit ohrožené druhy.
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První třídy by měly být schopny vyznačit místo svého bydliště, uplatnit poznatky a na příkladech
porovnat minulost a současnost.
Vyšší ročníky by měly uplatnit své poznatky o lidské společnosti a plány, využívat knihovny,
sbírek v muzeu pro pochopení minulosti.
Umění a kultura (vede žáky k pochopení umění prostřednictvím instrumentálních prostředků,
seznamování s hudební tvorbou a díly nejvýznamnějších českých a světových skladatelů...).
Seznamovat se s výtvarnou tvorbou, využít získaných dovedností, motivace k osobitému
tvůrčímu přístupu k zadaným tématům, vnímat a chápat a chránit národní kulturní hodnoty.
Schopnost interpretace na základě svých schopností.
Plánované exkurze:
Výlety k přírodním památkám (Podolský profil a Dvorské stráně), návštěva Podolské vodárny,
Plaveckého stadionu, Žlutých lázní a dalších míst, kde existovaly Podolské lázně, Podolská
porodnice, exkurze Vyšehradu, Kompostárny Vyšehrad, návštěva Kavčích Hor – České televize
a v souvislosti s prvkem laskavosti a dobrovolnictví ve vztahu k pomoci potřebným i návštěva
Jedličkova ústavu.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
56

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ

Seznam použitých zdrojů
Antonín Mendl a jeho art deco... [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/Anton%C3%ADnMendl_Lopateck%C3%A1-ul.JPG>
Czech Atlas. Jedličkův ústav [online] 2007–2011[citováno 2.5.2019]. Dostupné z:<
http://www.czechatlas.com/prague/jedlickuv-ustav/>
ČUS, Žluté lázně v sezóně [online]2019[citováno
<https://iscus.cz/kraje/praha/pasport/18815>

10.5.2019]

Databáze známých míst [online] 2019[citováno 2.5.2019].
http://databazeznamychmist.cz/wp-content/uploads/2018/08/800pxPevnost_Vy%C5%A1ehrad_3.jpg>

Dostupné

Dostupné

z

z:<

Detail od architekta Karla Hannauera. . [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/KarelHannauer_detail_U-podolsk%C3%A9ho-h%C5%99bitova-ul.JPG>
Fotoaparát.cz
Žluna
zelená.
[online]2019[citováno
23.5.2019]
<https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/353592/>

Dostupné

z

František Langer na výletě s přáteli z kavárny Union (zprava: J. Čapek, K. Čapek, J. Gočár, V.
Hofman, F. Langer, V. V. Štech) [online]2019[citováno 11.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/franti%C5%A1eklanger-a-%C4%8Dapkov%C3%A9.jpg>
Hlavní město Praha zřizovatel Národní kulturní památky Vyšehrad. Vyšehrad [online] 2018
[citováno 13.4.2019] Dostupné z: <http://www.praha-vysehrad.cz/Objekty>
Hoffmannova
vila
[online]2019[citováno
11.5.2019]
Dostupné
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/Hoffmannovavila_3.jpg>

z

Hoffmannova
vila
[online]2019[citováno
3.5.2019]
Dostupné
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/hoffmanovavila.jpg>

z

Hoffmannova
vila
dnes
[online]2019[citováno
23.5.2019]
Dostupné
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/Hofmanovavila_Lopateck%C3%A1-ul.JPG>

z

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
57

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ
ChovZvířat.cz, Ťuhýk obecný [online]2019[citováno
<http://www.chovzvirat.cz/zvire/1529-tuhyk-obecny/>

23.5.2019]

Dostupné

z

Interiér vily Františka Langera. [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/interier-nadcementarnou_langerova-vila.jpg>

z

Komunální technika. Kompostování v Ekocentru Vyšehrad [online] 2013[citováno 2.5.2019].
Dostupné z:< https://www.komunalweb.cz/kompostovani-v-ekocentru-vysehrad/>
Kutilkovití
–
Wikipedie
[online]2019[citováno
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutilkovit%C3%AD>

11.5.2019]

Dostupné

z

Mapa
areálu
Žluté
lázně
[online]2019[citováno
11.5.2019]
Dostupné
z
<http://www.ctyrkazije.cz/2015/04/vyrazte-ve-ctvrtek-do-podoli-ve-zlutych-laznich-na-vasceka-carodejnicky-den/>
Památný
strom
[online]2019[citováno
<http://www.enviweb.cz/108336>

23.5.2019]

Dostupné

z

Plavecký stadion Podolí [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z <https://www.svobodawilliams.com/lifestyle/praha/clanek/1059-plavecky-stadion-podoli>
Plovoucí bazén s mělkým dnem pro neplavce [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://vysehradskej.cz/z-historie-prazskych-plovaren-mejzlikarna/>
Po stopách pražských pověstí [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné
<https://www.informuji.cz/akce/praha/117946-po-stopach-prazskych-povesti/>

z

Podolská
vodárna
[online]2019[citováno
23.5.2019]
Dostupné
<http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/muzea-muzeum-prazskehovodarenstvi/podolska-vodarna.jpg>

z

Podolská
vodárna[online]2019[citováno
23.5.2019]
Dostupné
<http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/muzea-muzeum-prazskehovodarenstvi/podolska-vodarna-muzeum-prazskeho-vodarenstvi-05.jpg>

z

Poprach Karel, Krahujec obecný [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné
<http://naturephoto.tyto.cz/?page=gallery&cat=5824&style=foto&backid=6>

z

Prague City Tourism. Prague.eu oficiální turistický portál Prahy. [online] 2019[citováno
11.3.2019]. Dostupné z: <https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1059/galerie-vysehrad>

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
58

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ
Prague City Tourism. Prague.eu oficiální turistický portál Prahy. [online] 2019[citováno
11.3.2019]. Dostupné z: <https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/14/bazilika-sv-petra-apavla-na-vysehrade>
Praha – Vyšehrad. [online] 2019[citováno 14.3.2019]. Dostupné z: <http://www.prahavysehrad.cz/image/x800.y496/R3/CB.jpg>
Praha – Vyšehrad. [online] 2019[citováno 14.3.2019]. Dostupné z:< http://www.prahavysehrad.cz/image/x800.y496/I3/letni-scena.jpg>
Praha – Vyšehrad. [online] 2019[citováno 14.3.2019]. Dostupné z:< http://www.prahavysehrad.cz/image/x800.y496/L3/goticka-sklep-ext.jpg>
Pražské obrázky: Okrotice bílá [online]2019[citováno
<https://botany.cz/cs/okrotice-bila-praha/>

23.5.2019]

Dostupné

z

Průvodce okolo Brd: Neumětely. Prostor – architektura, interiér, design. [online] [citováno
16.4.2019].
Dostupné
z:
<https://www.prostorad.cz/pruvodce/okolobrd/neumetel/horymir.htm#0>
Přírodní památka Dvorecké stráně (Chráněné území) [online]2019[citováno 23.5.2019]
Dostupné
z
<https://mapy.cz/zakladni?x=14.4207459&y=50.0473201&z=18&source=base&id=211856
6>
Slavík obecný – Luscinia megarhynchos - PŘÍRODA.cz [online]2019[citováno 23.5.2019]
Dostupné z <https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=2332>
Studentské koleje v Podolí [online]2019[citováno 23.5.2019]
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilovepodoli/studentske_koleje_cvut_podoli-10.jpg>

Dostupné

z

U
podolského
hřbitova.
[online]2019[citováno
23.5.2019]
Dostupné
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/vila-arch-KarlaHannauera_U-podolsk%C3%A9ho-h%C5%99bitova-ul.JPG>

z

ÚPMD, Praha.eu. , Celkový pohled na Ústav pro matku a dítě. [online]2019[citováno 2.2.2019]
Dostupné
z:<
http://www.praha.eu/public/ae/fe/66/1840074_478807_upmd_3_pohled.jpg>
ÚPMD, Praha.eu. Na špičkové pracoviště zavítal mezi válkami i T.G.M. [online]2019[citováno
2.2.2019]
Dostupné
z:<http://www.praha.eu/public/37/3a/41/1840093_478808_upmd_2_masaryk.jpg>

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
59

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ
ÚPMD, Praha.eu.Prof. MUDr. Rudolf Jedlička, zakladatel ÚPMD. . [online]2019[citováno
2.2.2019]
Dostupné
z:<
http://www.praha.eu/public/5c/be/51/1840112_478809_upmd_1_zakadatel.jpg>
Vila dvojice Arnošta Műhlsteina a Victor Fűrtha. [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/arch-Muhlstein-aFurth-Pod-Klaudi%C3%A1nkou.JPG>
Vila od architekta Karla Hannauera. [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/karelhannauer_vila.jpg>
Výhled [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z <https://www.prahaneznama.cz/wpcontent/fotogalerie/vilove-podoli/v%C3%BDkled-z-horn%C3%ADhopodol%C3%AD.JPG>
Vyšehradské říční lázně, Medaile Rudolfa Richtera za 2. místo v plaveckém závodě Napříč
Prahou. (Ze sbírky Národního muzea) [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://vysehradskej.cz/z-historie-prazskych-plovaren-vysehradske-ricni-lazne/>
Wikimedia commons. Podolský profil [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podolsky_profil_fall_2011_Jan_Bendl_1.jpg>
Wikimedia commons. Podolský profil [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podolsky_profil_fall_2011_Jan_Bendl_6.jpg>
Wikimedia commons. Podolský profil [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Podolsk%C3%BD_profil#/media/Soubor:Podolsky_profil_f
all_2011_Jan_Bendl_6.jpg>
Wikipedie. Rotunda svatého Martina. [online] 2019[citováno 26.4.2019]. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Martina_(Vy%C5%A1ehrad)>
Wikipedie. Soubor Praha, Vyšehrad, Leopoldova brána [online] 2019[citováno 14.3.2019].
Dostupné
z:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Vy%C5%A1ehrad,_Leopoldova_br%C3%A
1na.jpg>
Wikipedie. Soubor:089 Cihelná Brána (porta de Maons) [online] 2019[citováno 14.3.2019].
Dostupné
z:<
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:089_Ciheln%C3%A1_Br%C3%A1na_(porta_de_Maon
s).jpg>

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
60

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
ŽIJEME SPOLU V PRAZE 4 A V PODOLÍ
Wikipedie. Soubor:Praha, Vyšehrad, Táborská Brána [online] 2019[citováno 14.3.2019].
Dostupné
z:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Vy%C5%A1ehrad,_T%C3%A1borsk%C3%
A1_Br%C3%A1na,_11.jpeg>
Wikipedie. Špička (brána). [online] 2018[citováno 11.5.2019].
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pi%C4%8Dka_(br%C3%A1na)>

Dostupné

z:<

Wikipedie. Vyšehradský hřbitov. [online] 2019[citováno 17.5.2019]. Dostupné
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_h%C5%99bitov>

z:

Yelp. Vyšehradský hřbitov. [online] 2004–2019[citováno 1.2.2019]. Dostupné
<https://www.yelp.cz/biz_photos/vy%C5%A1ehradsk%C3%BD-h%C5%99bitovpraha?select=Iy4oh-SnXE-epvhK4tTMcw>

z:

Zahradní průčelí vily Františka Langera. [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/KarelStr%C3%A1n%C3%ADk_Na-podkovce-ul.JPG>
Zahradní průčelí vily Františka Langera. [online]2019[citováno 23.5.2019] Dostupné z
<https://www.prahaneznama.cz/wp-content/fotogalerie/vilove-podoli/vila-f_langera.jpg>

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. LUDMILA PETRÁKOVÁ, ING. ZUZANA CIHELKOVÁ
61

