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Abstrakt

Závěrečná práce je věnována regionální vlastivědě Vršovic pro žáky na 1. stupni 
základní školy. Práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu především ze 
dvou jeho částí: “ Místo, kde žijeme“ a „Lidé a čas“. Dále se snaží poukázat na vývoj 
krajiny daného regionu v závislosti na jeho historii a historických událostech.
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Abstract

This bachelor thesis deals with local geography of Vršovice for primary school 
children. The paper is based on the Framework Educational Program’s two main 
parts: „Place where live“ and „People and time“. It futher tries to point out the 
landscape evolutin of local region depending on its history and historical events.
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1 ÚVOD 
Pro svou práci jsem si zvolila region města, ve kterém žiji se svou rodinou, 

které se stalo mým domovem. Cílem mé práce bylo shromáždit informace o tomto 

regionu a následně je použít ve výuce. Jsem toho názoru, že člověk by měl 

nejdříve poznat svůj domov a své okolí, než se rozhodne poznávat svět. Svou 

prací bych chtěla rozvíjet u žáků kladný vztah k městu, ve kterém žijí. Zaměřila 

jsem se na to, aby poznali blíže místo svého bydliště, jeho historii i současnost. 
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Cílem této práce je snaha získat a zpracovat co nejvíce informací o 

Vršovicích, o jejich významných objektech, o životě v této pražské čtvrti, ale také o 

zdejších přírodních poměrech tak, aby bylo možné vytvořit komplet základních 

faktografických údajů, které by sloužily jako podklad pro učitele vlastivědy. A 

zároveň dále nabídnout náměty vycházek pro žáky prvního stupně.

Prvouka a vlastivěda jsou předměty, které jsou velmi důležité nejen z hlediska 

vzdělávacího, ale i výchovného (jedná se především o výchovu k vlastenectví). 

Právě zde v těchto předmětech a při vycházkách získávají žáci mnoho praktických 

i teoretických znalostí a dovedností. Učí se spolupracovat ve skupinách, 

komunikovat mezi sebou navzájem i mezi žáky a dospělými, vyjádřit svůj názor. 

Všechny tyto skutečnosti mají velký vliv na rozvoj rozumových, citových, mravních 

a volních vlastností žáků. Postupným získáváním poznatků (v duchu Komenského 

– od známého k neznámému a od blízkého ke vzdálenému) o svém bydlišti si  

vytváří kladný vztah nejprve k tomuto místu, ke svému domovu a tím následně i k 

vlasti. A co může být krásnější, než to, že budou žáci na své místo narození pyšní 

a budou se do míst svého dětství rádi vracet.

Díky současnému přístupu ve vzdělávání má učitel volnější ruce při výběru 

témat, která by se týkala jeho žáků. Proč tedy nevyužít znalostí regionu - bydliště 

žáka, místa které, je mu blízké a má k němu citový vztah. Učitel se může opřít o  

přímou žákovu zkušenost a činnost. Nabízí se zde možnost probudit v něm touhu 

po poznání. Záleží jen na učiteli, na jeho vztahu k regionu, znalostech a způsobu 

jakou formou zařadí učivo regionu do výuky.

Mým osobním cílem byla snaha rozšířit si vědomosti o místě, ve kterém 

vychovávám své děti.  Díky tomu jsem se sama dostala do míst, kam bych jako 

prostý turista nezabloudila. Objevila jsem nová zákoutí, která by se mohla stát 

vhodným námětem pro tvorbu vlastivědných vycházek. Vytvořila jsem 

fotodokumentaci a sesbírala obsáhlé množství informací o historii této části 

hlavního města. Tím jsem získala dostatečné množství materiálů k vypracování 

souboru vlastivědných vycházek pro žáky prvního stupně základní školy, které se 

dají doplnit o pracovní listy.
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2 CÍLE
První část je zaměřená na objasnění pojmu regionálních prvků a na jejich 

uplatnění ve výuce. Dále se zabývám pojetím výuky vlastivědy. Poté se podrobněji 

zaměřuji na geologické podmínky regionu a jejich vliv na postupné osídlování 

daného místa. Dále mapuji historický vývoj pražské městské části Vršovice 

v souvislosti se zástavbou a jejím vlivem na místní faunu a flóru.

Cílem bylo shromáždit informace o urbanistickém vývoji dané oblasti a 

následně je rozdělit do historických období. Pomocí různých vědních disciplín 

poukázat na důležitost historie a vývoje lidské činnosti ve vztahu k přírodě. Dalším 

cílem je ukázat, jaký vliv na vývoj krajiny mělo vznik zemědělství, řemeslná 

výroba, průmysl či vznik dopravy.

Druhá část, praktická, se snaží zanést alespoň kousek historie a ekologické 

výchovy do výuky žákům prvního stupně. Zdůrazňuje význam toho, aby žáci 

pochopili vztah prostředí, člověka a jeho činnosti. Práce je situována na malou 

část pražských Vršovic, aby si žáci lépe dokázali představit propojení lidského 

poznání a snažili se ho aplikovat do dnešní doby. Součástí je i malý projekt, který 

se soustřeďuje na lokalitu potoka Botič. Zde je možné dané souvislosti žákům 

vysvětlit.
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3 ZÁKLADNÍ POJMY
Vymezení základních pojmů je nesporně důležitou součástí této práce. 

V úvodu práce bych nejdříve zmínila pojem krajina, jelikož je základním pilířem 

celé bakalářské práce. Definicí krajiny je velké množství, já bych však uvedla tuto: “ 

Krajina je obrazem lidí, kteří ji obývají.”1 Vědecká definice krajiny by mohla znít, že: 

“Krajina je dlouhodobě stabilizovaný soubor přírodních a antropogenních  

charakteristik vázaných na určitý relief a mající nějaký společenský historický  

základ. Krajina je však víc – zcela reálný základ našich životů i po generace  

dotýkaný a proměňovaný kus země, který pro nás – její obyvatele – byl vždy  

předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu. Rozmanitost evropských krajin je tak  

výrazným rysem tohoto kontinentu, že je výslovně zmiňován v řadě mezinárodních  

dokumentů, například v Evropské úmluvě o krajině.”2

V české legislative je pojem krajiny upraven v zákonu 114/1992 Sb. a definuje 

jej takto: “krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem tvořená 

souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.”3

Krajina kulturní a krajina přírodní jsou další pojmy, které je potřeba v práci 

zmínit. Kra- jina přírodní je ten typ krajiny, který je přirozený, původní a bez 

jakéhokoliv zásahu lidské civilizace. Osobní vývoj přírodní krajiny je zcela 

ponechán na procesech samotné přírody. Krajina kulturní je typ krajiny, který není 

původní a z části je ovlivněn lidskou činností. Její vývoj se odráží v potřebách 

společnosti žijícím na určitém místě.4

K pochopení problematiky je nutné uvést i pojem krajinný ráz. “ Krajinný ráz,  

kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či  

oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.  

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být  

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště  

chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmo -nické měřítko a vztahy v  

krajině. K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly  

snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.  

1 Arnika.org/praha [cit. 28.3.2018]
2 http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=9 [cit. 9.4.2018]
3 Zákon 114/1992 Sb.
4 Sádlo, J. et al.: Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. 
Praha: Malá Skála, 2005.
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Ochrana krajinného rázu se týká nejen území s jeho zvýšenými hodnotami  

(zvláště chráněná území a přírodní parky), ale i ostatní krajiny.”5

Příměstská krajina, je typ kulturní krajiny, která vznikla z části činností přírody 

a z části člověka. Značíme tímto pojmem přechod z městské krajiny do volné 

přírody. Souvisí s rozvojem měst a potřeb občanů v nich žijících. Můžeme říci, že 

je přímo závislá na existenci města.6

Město je jeden ze sídelních útvarů zaujímající určitou geografickou polohu a je 

definováno přesnými znaky, které ho od ostatních sídelních útvarů odlišují. Znaky, 

které město vymezují jsou velikost útvaru, zástavba, demografické složení 

obyvatelstva, hustota obyvateslstva, jiné profesní složení než na vesnici, možnost 

většího výběru volnočasových aktivit, lepší dostupnost ke správním institucím, ale 

i ke vzdělání.7

Urbanizace značí proces, kdy se obyvatelé dané lokality soustřeďují do měst. 

Definice by mohla znít takto: “ Za základní obecnou charakterizaci považuji  

urbanistickou definici, která urbanizaci popisuje jako: “mnohostranný sociálně-

ekonomický proces vyznačující se stěhováním obyvatelstva do měst, růstem  

měst, změnami funkčního využití území sídel, koncentrací, intenzifikací a  

diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém slova  

smyslu, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšířením  

městského způsobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, systémem  

hodnotových orientací atd.“ (Šilhánková, 2007) a obecnou definici uvedenou ve  

Velkém sociologickém slovníku (Musil, 1997), kde je urbanizace představena jako  

„prostorová koncentrace lidských činností i obyvatelstva projevující se změnami v  

chování lidí, v jejich motivacích, v kulturních vzorech i ve formách organizace  

společnosti. Změny jsou vyvolány životem v prostředí s velkým počtem, vysokou  

hustotou a značnou různorodostí obyvatel, aktivit i lidských výtvorů“.8

Opakem města a městského způsobu je venkov. Venkov se nachází mimo 

město a má charakteristickou skladbu obyvatelstva. Rozdílné znaky nalezneme 

například v architektuře. 9

5 https://www.mzp.cz/cz/krajinny_raz [cit. 18. 12.2017]
6 Lokoč, R.;Lokočová, M. Vývoj krajiny v České republice. Brno: Lipka, 2016.
7 https://www.mzp.cz/cz/krajinny_raz [cit. 19. 1.2018]
8 uprav.ff.cuni.cz/?q=system/files/Urbanizace%20Jana%20Friedrichová.doc [cit. 21. 1.2018]
9 Low, J. Aplikovaná ekologie: krajina, krajinná a sídelní kompozice, krajinný ráz. Brno: Fakulta 
architektury, 2011.
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4 REGION
„Regionálním prvkem rozumíme doklad společensko-ekonomického dění  

spolu s přírodními jevy, jež blíže charakterizují a dokumentují zvláštnosti určité  

oblasti.“10 Regionální prvky bychom mohli členit do skupin podle faktoru časového, 

a to na prvky týkající se historie, současnosti a budoucnosti obce a regionu.

• Historie – dějiny obce, první písemné zmínky o obci, archeologické nálezy, 

důležité historické události, historické osobnosti kraje, průmysl, 

zemědělství, školství a kultura z historického hlediska, lidové tradice, lidová 

slovesnost apod. 

• Současnost – současný stav průmyslu, zemědělství, školství, kultury, 

nerostného bohatství, současná výstavba, doprava, rostlinný kryt, 

živočišstvo, počet obyvatel, stav životního prostředí aj. 

• Budoucnost – plány rozvoje obcí a kraje, výstavby, dopravy, zlepšování 

životního prostředí, záchrany ohrožených rostlin a živočišných druhů atd.

4.1 Využití regionálních prvků ve výuce
Regionální prvky mají velmi důležitou roli názorného materiálu. Uplatnění 

regionálních prvků ve výuce je plně v souladu s požadavky na efektivní výchovně 

vzdělávací proces v současné škole. Nemalý význam mají regionální prvky ve 

výchově vlastenecké. Upozorňujeme žáky na krásy rodného kraje, na jeho 

přírodní bohatství a historii. Je třeba dosáhnout toho, aby co nejvíce poznatků 

získali žáci vlastním úsilím. Mohou například shromažďovat některé údaje o obci, 

zaznamenávat stanoviště chráněných rostlin, ohrožených druhů zvířat.

Učitel by se měl při přípravě zaměřit na to, jaký výchovně vzdělávací cíl chce 

plnit a zároveň zvolit správnou motivaci. Měl by využívat různé metody a formy 

práce a zajímavé pomůcky. Při přípravě na vyučovací hodinu vlastivědy s prvky 

regionu by se měl seznámit s vhodným materiálem např. místní kroniky, noviny a 

publikace. A zároveň využívat přístupné materiály – mapy, brožury, pohlednice. 

Rozhodně by měl také navštívit místní muzeum, knihovnu a informační centrum. 

Rozsah a hloubku výkladu ve vyučovací hodině by pak měl učitel vybírat s 

10 Povolný, F. O regionalismu. Brno: Sborník KSS, 1968. s. 1,2.
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ohledem na úroveň schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenost. A učivo 

samozřejmě přizpůsobovat konkrétním místním podmínkám.

4.2 Metodika vlastivědy
„Výuka vlastivědy není teoretickou disciplínou. Veškerá činnost by měla  

směřovat k tomu, aby žáci získali prakticky využitelné poznatky a dovednosti. Z  

toho plyne mimořádná náročnost na didaktiku předmětu i značné nároky na  

každého učitele vlastivědy. Jeho obtížnost závisí na řadě faktorů. V prvé řadě jde  

o hraniční věk žáků, kdy teprve postupně, a to velmi individuálním tempem,  

narůstá schopnost uvědomovat si časové posloupnosti delších období.“11

Vlastivědné učivo, které až dosud bylo zahrnuto do předmětů prvouka (1. – 3.  

ročník) a vlastivěda (4. – 5. ročník), se v rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují 

tři okruhy: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas.

4.3 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program umožňuje školám prostor pro svou vlastní 

tvořivost. Jeho cílem je nahradit všechny dosavadní vzdělávací programy – 

Základní školu, Obecnou školu, Národní školu. Údaje k této kapitole jsem čerpala 

ze schválené verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Duhová škola, ZŠ Jiřího z Poděbrad, který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2006

„Rámcový vzdělávací program je pro školy východiskem pro tvorbu učebního  

plánu, pro vlastní výběr předmětů a jejich strukturaci, pro formulaci vlastních  

dlouhodobých cílů i pro návrh konkrétního způsobu jejich realizace v období  

základního vzdělávání. Stanovuje učivo v jednotlivých oborech vzdělávání  

vedoucí k získání očekávaných kompetencí (dovedností, vědomostí, hodnot,  

postojů).“12

11 Tomek, K. Příručka pro učitele – vlastivěda 4, 5. Olomouc: Prodos, 1997. s. 5.
12 Tupý, J. Odborný časopis pro učitele základní školy Komenský. Brno 2003, s. 6.
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4.4 Cíle RVP v základním vzdělávání
Základní vzdělávání především usiluje o naplňování těchto cílů:

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 

vlastní i druhých

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 

prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 

za ně odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality 

osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené 

profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností 

aktivně se podílet na životě společnosti.13

4.5 Klíčové kompetence 
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

13 RVP ZV, část C, s. 6. 
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společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem 

klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je na další 

vzdělávání. Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces, který 

začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a 

dotváří se v průběhu života. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro 

celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. K utváření a 

rozvíjení kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah a 

aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. V etapě základního vzdělávání jsou za 

klíčové kompetence považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení 

problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské, kompetence pracovní.14

4.6 Vyučovací formy a metody ve výuce vlastivědy 

Vyučovací formy 

,,Organizační forma je uspořádání vnější stránky vyučovacího procesu: speciálně  

organizovaná činnost učitele a žáků, probíhající podle stanoveného pořádku.“15

4.7 Organizační formy výuky ve vlastivědě
 Závisí na počtu žáků, místě konání a způsobu vedení.

 Nejčastěji používané organizačním formy:

• Vyučovací hodina

• Vycházka (exkurze)

• Beseda

• Veřejně prospěšná práce

• Práce ve skupinách

Vzhledem k tomu, že další část mé práce je zaměřena na vyučovací hodinu 

a vlastivědnou vycházku, nastíním stručně tyto formy výuky.

14 RVP ZV, část C, s. 4. – 5.
15 Vosičková, J., Franzová M. Didaktika přírodovědné části prvouky a přírodovědy pro učitelství 
prvního stupně. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1998. s. 44.
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4.7.1 Vyučovací hodina 

Vyučovací hodina je hlavní organizační formou. Standardní délka jedné 

vyučovací hodiny je 45 minut. Má své fáze, mezi kterými by neměla chybět 

motivace, stanovení cílů, závěrečné shrnutí a hodnocení. 

Rozlišujeme 3 typy vyučovacích hodin:

a)      Vyučovací hodina základního typu, kombinovaná, smíšená 

• Úvodní část: pozdrav, seznámení s cílem vyučování, kontrola domácího 

úkolu, organizační záležitosti. 

• Základní část: - Opakování a procvičování probrané látky s využitím všech 

pomůcek. Jde o zkoušení orientační i klasifikační. Opakování je často 

přípravou na probírání nového. 

• Motivace nového učiva.

• Vyvození nového učiva.

• Upevňování a procvičování probraného učiva.

• Vysvětlení a zadání domácího úkolu.

• Závěrečná část: shrnutí základních poznatků, zhodnocení práce žáků.

b)      Hodina upevňování  ,   opakování a systematizace učiva

Zařazuje se po probrání určitého tematického celku, na konci čtvrtletí a na 

konci školního roku. Při opakování a procvičování využíváme stejných názorných 

pomůcek, se kterými jsme pracovali v průběhu vyvozování učiva. Je třeba využívat 

aktivní činnost žáků, didaktickou techniku. Důležité je, aby byl vytvořen a 

zafixován systém v rámci probraného učiva. 

c)      Hodina kontroly žákovských vědomostí

Tato hodina zajišťuje rozsah a kvalitu vědomostí, dovedností a návyků 

získaných v předešlých hodinách při probírání určitého tematického celku. Žáci 

mohou souvisle vyprávět, odpovídat na otázky učitele nebo na otázky v učebnici, 

18



provádět pokusy, popisovat přírodniny apod. Při kontrole vědomostí umožníme 

žákovi pracovat s učebními pomůckami a prostředky, s kterými pracoval při 

probírání tohoto učiva.

Vlastivědná vycházka 

Vlastivědná vycházka jako vyučovací forma umožňuje žákům bezprostřední 

nazírání původních předmětů a jevů. Její význam tkví také v tom, že tyto předměty 

a jevy mohou žáci pozorovat v přirozených vztazích a souvislostech. Při 

uplatňování domovědného principu vlastivědy je vycházka jednou z nejúčinnějších 

forem jejího uplatňování. Vlastivědnou vycházku může vyučující organizovat v 

rámci jedné nebo více vyučovacích hodin na počátku vyvození učiva, jako součást 

demonstrace uprostřed výkladu nebo na závěr vyučování o dané oblasti.16

Vycházky nejčastěji realizujeme na prvním stupni základní školy, protože jsou 

obsahově volné. Vycházku můžeme zařadit na začátek nového tematického celku; 

doprostřed celku, kde pomáhá k doplnění a konkretizaci poznatků; nebo na závěr 

tematického celku k opakování. Vycházka je pro učitele i žáky organizačně 

náročná. Předpokladem úspěšné vycházky je důkladná příprava učitele. Učitel 

musí určit a předem poznat trasu vycházky; vysvětlit cíl vycházky žákům; určit 

vybavení a vhodné oblečení žáků; oznámit čas konání vycházky a její trasu. 

Během vycházky provádí instruktáž a kontrolu práce žáků. Na konci by nemělo 

chybět zhodnocení z hlediska dosažení výchovně-vzdělávacího cíle a chování 

žáků. Po celou dobu vycházky zodpovídá učitel za zdraví a bezpečnost žáků.17

Beseda 

„Beseda je vyučovací forma, při které ujasňuje a prohlubuje žákům danou  

problematiku osoba, která má k této problematice užší vztah nebo se určité  

události sama zúčastnila apod. Při besedě je pracovní postup založen na výkladu  

besedujícího a na zodpovídání dotazů.“ 18

Pro besedu je nutná jak připravenost žáků, tak i pozvaného hosta. Při besedě 

můžeme využít didaktickou techniku, jako je promítání filmů apod. Besedovat se 

žáky může např. učitel, kronikář, člen obecního úřadu.19

16 Hradil, F. Vlastivěda na 1. stupni základní školy. Brno: UJEP, 1985. s. 36.
17 Vosičková, J., Franzová M. Didaktika přírodovědné části prvouky a přírodovědy pro učitelství   
prvního stupně. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1998. s. 44.
18 Hradil, F. Vlastivěda na 1. stupni základní školy. Brno: UJEP, 1985. s. 36.
19 Fabiánková, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995. s. 39.
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Skupinová práce 

Skupinová práce umožňuje jistou diferenciaci a individualizaci; učí žáky 

vzájemné spolupráci a pomoci. Nejdříve je nutné, aby zvládli práci ve dvojicích a 

teprve potom práci ve skupinách. Ve dvojicích nebo ve skupinách řeší žáci určité 

úkoly, odpovídají na otázky, vyhledávají potřebné informace atd. Práce ve skupině 

umožní i méně aktivním žákům zapojení do práce.20

Skupinová práce je aktivní; je činností, jež je pro děti zábavná a zároveň v 

sobě skrývá obrovský učební potenciál; vede žáky k tomu, aby přejímali za učení 

odpovědnost. Žáci se učí obecným dovednostem, např. schopnosti pracovat a 

komunikovat s jinými. Práce ve skupinách nadto dává žákům všeobecně vítanou 

příležitost vzájemně se poznat.21

Metody

       „Metody vyučování vlastivědy mají odpovídat zásadám vědeckosti,  

výchovnosti, jednoty teorie a praxe a soustavnosti, ale i takovým požadavkům jako  

je racionálnost a efektivnost vyučování.“ 22

Pro stručnou charakteristiku následujících metod jsem využila Didaktiku 

prvouky dr. Fabiánkové.

Metody slovní 

Mezi metody slovního projevu řadíme zejména vyprávění, popis, vysvětlení, 

dialogickou formu představuje také rozhovor nebo beseda. 

• Vyprávění

Pedagog může vyprávění využívat zejména při přiblížení žákům něčeho nového. 

Vyprávění musí být srozumitelné, výstižné. Důležité je zaujmout posluchače. Pro 

snadnější chápání nových pojmů doprovázíme vyprávění vhodnou demonstrační 

pomůckou. Na závěr bychom měli obsah stručně shrnout a vyzdvihnout 

nejdůležitější body.

• Popis  

20 Fabiánková, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995. s. 39 
21 Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2006. s. 175.
22 Jarošová, M. Metodická příručka k vyučování vlastivědy pro 4. ročník ZŠ. SPN: 1998. s. 15.

20



Na prvním stupni bychom neměli používat popis izolovaně od popisovaného 

předmětu, neboť je to pro žáky příliš abstraktní. Při popisu učíme žáky zachovávat 

určitý systém, postupujeme od podstatných znaků ke znakům vedlejším. 

• Vysvětlení

Vysvětlení používáme, když je potřeba žákům osvětlit vztahy a souvislosti 

mezi jevy. Následuje většinou po popisu, pracujeme již se známými pojmy.

• Rozhovor

Seznamujeme-li žáky s novou látkou, použijeme rozhovor motivační, který má 

probudit zájem a aktivitu žáků. Rozhovorem vyvozovacím jsou žákům sdělovány 

nové poznatky. Rozhovor opakovací slouží k upevnění vědomostí. Při 

neočekávané situaci použijeme rozhovor improvizační. Při heuristickém rozhovoru 

žáci staví na svých dosavadních zkušenostech, na základě manipulace s 

předměty dospívají samostatně k pochopení vztahů a jevů.23

Metody praktické

Praktické metody mají řadu výhod. Aktivují každého žáka a zapojují ho do 

učební činnosti. Stanovíme činnost, kterou se budeme zabývat a na konci 

zhodnotíme dosažené výsledky. 

• Metoda pozorování 

Je třeba jasně vytyčit objekt pozorování, pozorování zvyšuje vnímavost žáků a 

rozvíjí jejich aktivitu. Žáci mohou provádět pozorování v přírodě, na vycházce atd. 

Výsledky pozorování si zaznamenávají a v závěru výsledky shrnou.

Metody demonstrační

Ve výuce vlastivědy se nabízí učiteli možnost využít celou škálu moderních 

didaktických prostředků, jako jsou data-projektory a vizualizéry, fotografie, filmy a 

dokumenty na videokazetách, CD a DVD, různé audiozáznamy a jiné. Dnešní 

učitel by se měl proto naučit využívat tyto moderní pomůcky. Záleží také jaké 

prostředky a vybavení má škola k dispozici

23 Fabiánková, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995. s. 26–37.
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Metody práce s textem 

Mezi základní práce s textem řadíme používání učebnic a pracovních sešitů. 

Dnešní doba nabízí učiteli velký výběr učebnic a učebních pomůcek. „Každý učitel  

by měl s velkou odpovědností zvážit, kterou učebnici nebo kterých pracovních listů  

bude používat. Rozhodně by neměl volit podle toho, zda práce s texty bude  

snadná a nenáročná, ale vždy by měl v první řadě posoudit, pomocí kterého  

materiálu bude moci nejlépe rozvíjet logické myšlení, samostatnost a tvořivost  

svých žáků a plnit výchovně vzdělávací úkoly předmětu.“24

Při výběru učebnic by se měl učitel rozhodovat podle toho, jak je učebnice 

koncipována, zda na sebe učební prvky navazují, obsahuje-li text vhodné 

ilustrační obrázky a různé formy úkolů a pracovních listů. Pro učitele, a hlavně pro 

žáky, je důležitá srozumitelnost textu. Při rozhodování přihlížíme rovněž k tomu, 

aby na sebe učebnice navazovaly, zajímat nás bude také cena.

Didaktické hry

„Didaktická hra je obvykle založena na řešení problémových situací. Je  

prvkem pro žáka motivačním a aktivizujícím. Rozvíjí také jeho samostatné  

myšlení, proto bychom ji měli do výuky více zařazovat. Při přípravě didaktické hry  

bychom si měli uvědomit, jaký výchovně vzdělávací cíl chceme plnit a stanovit  

jasná pravidla. Vlastivědné vyučování je pro zařazení her ideální. Rozvíjíme jimi  

logické myšlení, řečové i dovednosti, sociální cítění, schopnost empatie, paměť,  

tvořivost, smyslové vnímání atd. Hra dává dětem možnost experimentovat,  

prožívat situace, se kterými by se mohly v životě setkat. Ve hře se děti učí bez  

napětí a stresu, mohou zde uplatnit své předchozí zkušenosti a tvořivě je aplikovat  

na nové situace.“25

Při plánování výuky by měl učitel zvážit, která metoda a forma je pro danou 

část učiva nejvýhodnější. Vycházky a praktické činnosti se ukazují jako velmi 

efektivní, poznávací činnost žáka se v mladším školním věku rozvíjí převážně na 

základě samostatné uvědomělé činnosti, při níž žáci manipulují s předměty a 

sledují věci a děje ze svého nejbližšího okolí.26 

24 Fabiánková, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995. s. 26–37, 28.

25 Fabiánková, B., Horká H. Náměty do prvouky II. Brno: Paido, 1996, s. 3.
26 Fabiánková, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995. s. 40.
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5 GEOLOGICKÉ POMĚRY
       „Důležité aspekty pro vznik jakéhokoliv většího lidského sídla jsou přírodní  

podmínky dané lokality. Největší roli při tom hrály poměry geologické. Z nich  

zaujímá přední místo nejen charakter hornin, jejich zvětralin (či přímo půd na  

nich), ale i morfologie terénu (vytvářející určité mikroklimatické podmínky),  

hydrologické a hydrogeologické poměry, výskyty užitkových nerostných surovin či  

přímo stavebních hmot atd. Při zakládání sídel jsou ovšem zohledňovány i další  

jevy, ovlivněné také geologickými strukturami, jako je křížení dopravních cest  

či existence brodů.“27

5.1 Geologická období

Tab. I Základní stratigrafické členění, geologická období28

Skupina Útvar
Stáří 

(v miliónech 

let)

Flóra a fauna

Čtvrtohory (kvartér)
holocén 0–1 vývoj současných rostlin 

a člověkapleistocén

Třetihory (terciér, 
kenozoikum)

neogén 1–25 vývoj nahosemenných 
a krytosemenných 
rostlin, éra savců

paleogén 25–65

Druhohory 
(mezozoikum)

křída 65–135 přesličky, plavuně a 
kapradiny, éra 
dinosaurů, první ptáci a 
primitivní savci

jura 135–180

trias 180–225

Prvohory 
(paleozoikum)

perm 225–270 rozšíření života na souš, 
první rostliny a 
suchozemští živočichové

karbon 270–350

devon 350–400 stromové kapradiny, 
plavuně a přesličky, 
trilobiti, hlavonožci, 
hmyz, první ryby, plazi a 
obojživelníci

silur
ordovik 440–500

kambrium 500–600

Starohory 
(proterozoikum, 
mladší 
prekambrium)

600–1900
sinice, řasy, láčkovci, 
kroužkovci, první 
členovci

27 http://www.monet.cz/atlas/kap02.htm [cit. 20.1.2018]

28 https://www.treking.cz/priroda/geologicka-obdobi.htm [cit. 19. 1.2018]
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Prahory (archaiku, 
starší prekambrium)

1900–4000
bakterie, sinice, první 
řasy

Předgeologické 
období (hadaikum)

4000–4600

chemický vývoj oceánů 
a atmosféry

Na počátku prahor se planeta Země začala ochlazovat a vznikaly horniny, jak 

je známe dnes. Na dně moří vznikala souvrství složená ze svorů, rul a fylitů. 

Začaly se vyskytovat první bakterie, sinice a řasy.29

Počátek prvohor nastal po rozdělení superkontinentu Rodiniana na konci doby 

ledové. Vznikaly nové malé kontinenty, které se opět spojily v Pangeu. V daném 

období pro představu vznikaly vápence českého a moravského krasu. Některé 

živočišné druhy přešly na souš. Z fauny a flóry se objevují sinice, řasy, láčkovci, 

kroužkovci, první členovci, první ryby, trilobiti, plazi a obojživelníci, hmyz, stromové 

kapradiny, plavuně a přesličky. 30

Druhohory začínaly rozpadem Pangey, při němž vznikaly pevninské desky 

současného charakteru, které se od sebe pomalu vzdalovaly. V křídě začalo 

Alpinské vrásnění, které pokračuje až do období třetihor a čtvrtohor. Z fauny a 

flóry se stále častěji objevovaly přesličky, plavuně a kapradiny a začalo období 

dinosaurů, prvních ptáků a primitivních savců.31

Třetihory nadále ovlivňovalo probíhající alpinské vrásnění, zanikaly mořské 

pánve a byla výrazná vulkanická činnost. Počátek třetihor navazoval na teplé 

období druhohor, později se začalo v neogénu ochlazovat, začaly se tvořit ledovce 

a vrcholy dnešních hor, voda začínala ustupovat. Dochází k vývoji 

nahosemenných a krytosemenných rostlin a začíná éra savců.32

29 http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-dejiny[cit. 
2018-06-04] 
30 http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-dejiny [cit. 
2018-06-04]
31 http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-dejiny [cit. 
2018-06-04]

32 http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-dejiny  [cit. 
2018-06-04]
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Čtvrtohory je období, ve kterém stále probíhá varinské vrásnění. Typické jsou 

periodické poklesy teplot, které vyúsťují v doby ledové. Předpokládá se, že lidstvo 

se nyní nachází mezi dvěma ledovými dobami.33

5.2 Geologie středních Čech a Prahy
Počátky osídlení Prahy spadají do období neolitu (mladší doby kamenné) asi 

6000 let před naším letopočtem. Ovšem formování podloží na území Prahy 

klademe již do doby svrchního proterozoika (starohor) asi 500 milionů let. Můžeme 

říci, že Praha a její okolí je na památky geologického charakteru velice bohatá. 

Řadíme ji do geologické jednotky zvané Český masív. Ten vznikal před 300 

miliony lety procesem kadomského vrásnění na konci proterozoika a výrazně 

přetvořen varinskou orogenezí. Varinské vrásnění však tyto starší i mladší 

jednotky zformovalo do pevného celku, který již později vrásněn nebyl.34

Důležitou funkci plnily proterozoické horniny ve stavebnictví, např. droby, 

vulkanity a buližníky sloužily jako stavební a silniční kámen. Dokonce zde dodnes 

funguje lom na Zbraslavi, kde se těží vulkanogenní horniny. Zjílovělé prachovce 

z období proterozoika sloužily občas jako cihlářská surovina.35

Pražská pánev

Pro geologii Velké Prahy a jejího okolí je velmi významná pražská pánev. 

Jejím základem je úzká lineární deprese riftového charakteru, táhnoucí se na 

jihozápadě od Starého Plzence přes území Prahy až k Brandýsu nad Labem a 

Úvalům na východě, kde se noří pod uloženiny svrchní křídy. Pražská pánev 

obsahuje část uloženin barandienského paleozoika, zahrnující téměř úplný sled od 

spodního ordoviku až po svrchní část devonu. Nejstarší horniny pražské pánve 

zasahovaly až na severní úpatí Železných hor a usadily se v mělkém a úzkém 

zálivu.36 

V období svrchního ordoviku došlo k zásadnímu dělení pánve, což se projevilo 

vznikem podmořských hřbetů. V rychle klesající brázdě se usadilo velké množství 

sedimentárních hornin, především břidlic a pískovců. Druhá fáze, která probíhala 

během siluru a devonu už byla značně pomalejší.37

33 Ložek, V. Zrcadlo minulosti: česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán, 2007.
34 Chlupáč, I. Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia, 1999, s. 43.
35 Kovanda, J. a kol. Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia. 2001. 

36 Kovanda, J. a kol. Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia. 2001
37 http://www.monet.cz/atlas/kap22.htm [cit. 17. 10.2017]
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5.3 Geologie městské části Vršovice
Stáří hornin, které nalezneme přímo na území Prahy 10 ve Vršovicích, 

nespadají do období proterozoika, ale jsou mladšího stáří. Je to období staršího 

palezoika zvané Ordovik. Z této doby se na území Prahy nachází velké množství 

pamětihodností, nás ale bude zajímat oblast dnešní Prahy 10 Vršovic.

5.3.1 Ordovik ve Vršovicích

Ordovické nálezy jsou součástí tzv. bohdaleckého souvrství, které datujeme 

do let 443-485 milionů let před naším letopočtem. Oživení tektonických procesů 

v pražské pánvi se projevilo i v nápadných rozdílech v mocnostech bohdaleckého 

souvrství, které kolísají od 20 m u Nenačovic do 550 m v centrální depresi 

v Michli.38 

Nejrozšířenějšími horninami jsou převážně jílovité břidlice černošedé barvy 

s limonitovými skvrnami a drobnými karbonáty. Díky tomu břidlice obsahují velké 

množství zkamenělin, především části krunýřů různých trilobitů.39

Nejhojněji jsou zastoupeny Onnia superba superba, Sokhretia solitaria. 

V bohdaleckém souvrství nalezneme i některé ramenonožce například Drabovia 

postrema, loděnkovité hlavonožce Orthoceras nebo drobné misky mlžů 

Ctenodonta40, různé červy, ale vzácně třeba i zbytky ostnokožců. To vše nám 

vypovídá, že se zde nacházelo moře, i když pouze mělké.

38 Kovanda, J. a kol. Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia. 2001
39 Lutovský, M. a kol. Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005.
40  Kovanda, J. a kol. Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia, 2001.
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6 PEDOLOGICKÉ POMĚRY
Půda je přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Na našem 

území se v průběhu uplynulých období vyvinuly jak velmi úrodné, tak pro 

zemědělství méně vhodné půdní typy. Mezi plošně nejrozšířenější patří na jižní 

Moravě a v Polabí černozemě, v pahorkatinách hnědozemě a ve vyšších polohách 

ilimerizované půdy a podzoly. Zemědělská půda se na celkové rozloze České 

republiky podílí více než polovinou a díky nevhodným způsobům obhospodařování 

jsou dvě třetiny narušeny erozí.41 

6.1 Vymezení pojmů půda, půdotvorný proces a půdotvorní 
činitelé

Definice půdy

       „Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových 

zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů.  

Je životním prostředím půdních organismů, stanovištěm rostoucí vegetace a  

slouží k pěstování kulturních rostlin. Je regulátorem koloběhu látek, může  

fungovat jako úložiště, ale i zdroj potenciálně rizikových látek.“42

„Půda je dynamický, stále se vyvíjející živý systém. Přežití a prosperita všech  

suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých, závisí na tenké  

vrchní vrstvě Země. Půda je proto bezesporu nejcennější přírodní bohatství.“43

Půdotvorné procesy

 “Půdotvorný proces je souhrn rozmanitých fyzikálních, chemických a  

biologických procesů probíhajících v půdách a podmiňující příslušné složení a  

vlastnosti půdy.”44

Půdotvorné procesy na jedné straně zajišťují rozklad minerálních a 

organických sloučenin, na druhé straně umožňují vznik nových. Každý půdotvorný 

proces závisí na kombinaci půdotvorných faktorů a podmínek. Jde tedy o 

41 Kovanda, J. a kol. Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia, 2001.
42 https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GCR1/Pudni%20pomery%20text.pdf [cit. 17. 09. 
2017]
43 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-
20080820.pdf [cit. 20.6.2018]
44 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-
20080820.pdf [online 17. 09. 2017]
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dynamický a komplikovaný proces, který se neustále mění. V našem mírném 

podnebním pásu probíhá několik základních půdotvorných procesů.

Tab. II Klasifikace půdotvorných procesů45

Zvětrávání – proces, při kterém dochází ke změně složení materiálů a hornin 

působením povrchových činitelů, např. střídání teplot, činnost organismů, 

působení vody a ledu. Zvětrávání může být mechanické, chemické nebo 

biologické.
Humifikace – přirozený proces, při kterém se rozkládá mrtvá organická hmota 

živočišného i rostlinného původu a mění se na humus. Při daném procesu vznikají 

dusíkaté látky, které výrazně ovlivňují úrodnost půdy. Na činnosti se podílejí 

heterotrofní organismy a převládají především biologické procesy.
Eluviace – proces, při kterém dochází k vyplavování jednotlivých složek půdy a 

následnému ochuzování půdního materiálu. Sem řadíme např. vyluhování, 

degradaci, ilimerizaci či podzolizaci.
Iluviace – půdotvorný proces, při němž dochází k obohacování půdy. Je to opak 

eluviace. Vyluhované části půdy se znovu v určité vrstvě hromadí a obohacují ji.
Oglejení – proces, ve kterém dochází k přesunu železa, manganu a hliníku. 

Viditelné je to zejména při vybělení půdy při silném přemokření v důsledku 

povodní či velkých srážek. Ve druhé fázi oglejení dochází k vysychání půdy, což je 

patrné na mramorovém charakteru půdy.
Glejový proces – odehrává se při trvale zvýšené hladině podzemní vody. Dochází 

k redukci trojmocného železa na dvojmocné. Projevuje se zajílením půdy. Půda 

má šedou, zelenavou a namodralou barvu. Někdy můžeme pozorovat i rezavé 

skvrny. 

Půdotvorní činitelé

Soubor činitelů, mezi které řadíme např. podnebí, živé organismy, reliéf, čas, 

jejichž vzájemným působením na matečnou horninu vzniká půda. Půdotvorné 

činitele dělíme na půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu.

Půdotvorné faktory

Půdotvorné faktory působí přímo při vzniku půdy. Řadíme mezi ně: substrát 

neboli matečnou horninu, podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a vliv 

člověka.

45 http://www.recetox.muni.cz/res/file/prednasky/holoubek/chzp-iii/chzp-iii-pedosfera-02-
pudotvorne-faktory-a-procesy-obecne.pdf [cit. 20.9.2017]
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Tab. III Půdotvorné faktory46

o Mateční hornina – hornina, která dala vzniknout dané půdě. Zde probíhají dané 

změny a půdotvorné procesy. Petrologické složení ovlivňuje rychlost tvorby půdy, 

hloubku půdy, ale i její zrnitost. Také záleží na minerálním složení.
o Podnebí – určující faktor při tvorbě půdy. Ovlivňuje směr, rychlost a intenzitu 

pochodů v půdě. Podnebí také ovlivňuje teplotu a množství srážek, které mění 

charakter mateční horniny.
o Biologické faktory – nesmírně důležité jako dodavatelé organické hmoty. Díky ní 

se tvoří humus, který přispívá k bonitě půdy. Důležité jsou i z důvodu hospodaření 

s živinami především s dusíkem. Například lesní porosty vytvářejí jen málo 

hodnotného humusu, jelikož kořenový systém je chudý a hromadí odpad na 

povrchu půdy. Naopak třeba lesostepní porosty svým bohatým kořenovým 

systémem k huminifikaci přispívají díky hospodaření s minerálními látkami. 

Můžeme tedy říci, že všechny organismy žijící v půdě mají vliv na její biologické 

procesy. Podle skupin působících zástupců je dělíme na fytoedafon, kam patří 

bakterie, houby, řasy a aktinomycety a zooedafon, který tvoří stonožky a žížaly.
o Podzemní voda – je velmi důležitým faktorem, který společně s povrchovou 

vodou, zásobuje půdu vlhkostí. Při velkém obsahu vody v půdě dochází 

k chemickým změnám a uplatnění oglejení či glejového procesu. Vysoká vlhkost 

také přispívá k pomalému rozkladu organických látek a jejich hromadění.
Vliv člověka – vliv člověka na vznik půdy může být příznivý, ale i nepříznivý. Jako 

příznivý faktor považujeme například zvyšování hloubky s humózní vrstvou či 

zlepšování vlastností půdy. Naopak mezi nepříznivé pokládáme kontaminaci půdy 

cizorodými látkami. Člověk také vystavuje půdu mnohem více erozním účinkům 

než sama příroda a ničí zbytky humusové vrstvy v orané půdě.

Podmínky půdotvorného procesu

Jednou z podmínek je například utváření terénu. Je rozdíl, zda se půda 

nachází ve vysoké nadmořské výšce, jaký je vodní režim území, na rozložení 

matečných substrátů a zda je to místo častých erozních vlivů. Dále může hrát roli i 

stáří půdy. Čím déle a nerušeně půdotvorné procesy pracují, tím lépe je půdní 

profil možné určit.

46 http://www.recetox.muni.cz/res/file/prednasky/holoubek/chzp-iii/chzp-iii-pedosfera-02-
pudotvorne-faktory-a-procesy-obecne.pdf [cit. 20.9.2017]
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6.2 Základní půdní typy na území ČR
Půdní typy zastoupené na našem území jsou dle způsobu vzniku velmi 

rozmanité. V nejsušších a nejteplejších oblastech naší republiky nalezneme 

nejčastěji černozemě, které vznikaly v období poledové doby. Půdy mají tmavě 

zbarvený humusový základ díky intenzivní humifikaci.47 Jsou využívány jako 

nejúrodnější půdy pro pěstování náročných plodin např. kukuřice, pšenice nebo 

cukrová řepa.

V nižších polohách pahorkatin často nalezneme hnědozemě, které vznikaly 

pod dubohabrovými lesy. Hlavním půdotvorným procesem je ilimerizace48. Při 

tomto půdotvorném procesu je svrchní část půdy ochuzena o jílovité částice za 

pomoci spodní vody. I tento půdní typ je pro zemědělce velmi ceněn a je u nás 

nejvíce rozšířen. Nejvhodnější plodiny pro pěstování jsou ječmen, pšenice, 

cukrovka nebo vojtěška.49

Ve středních nadmořských výškách nalezneme půdy pouze ilimerizované. 

Zemědělsky jsou to půdy nižší kvality, kde je nutné provádět melioraci. Ve vyšších 

nadmořských výškách ve vlhkém a chladném klimatu jsou rozšířeny tzv. podzoly. 

Také se u nás vyskytují dvě atypické půdy. Jedná se o černici, typickou pro jižní 

Moravu a Polabí a smolnici vyskytující se v oblasti hnědouhelné pánve na 

Chomutovsku.50

6.3 Půdní typy ve Vršovicích
Půdu na území Vršovic od nepaměti ovlivňoval vodní tok Botič, ale i břidlicové 

a písčité podloží, které nebránilo rozvoji zemědělství, jelikož podmínky pro 

pěstování různých plodin bylo příznivé. Vršovice jsou chráněny proti severním 

větrům, částečně i západním, za to suchý východní vítr a teplý jižní ovlivňuje 

zdejší přírodu dodnes. Někdy i nadprůměrné srážky nemají zásadní dopad na 

místní vegetaci, jelikož nadbytečná voda stéká do koryta potoka Botič. Půda ve 

Vršovicích patří k Brdské pahorkatině a její kvalita je celkem dobrá. Na pozemcích 

Vršovic, na kterých se nacházely především pole a louky, se nenacházela nikdy 

47 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jake_typy_pud_u_nas_mame&site=puda [cit. 
20.9.2017]
48 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jake_typy_pud_u_nas_mame&site=puda [cit. 
20.9.2017]

49 Švermová, P. Geografie České republiky. Liberec: Technická univerzita, 2010.
50 Švermová, P. Geografie České republiky. Liberec: Technická univerzita, 2010.
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zvěř, jelikož zde nebyly lesy. Naproti tomu podle Šplíchalových pamětí obce 

Vršovic u Prahy se tu dařilo motýlům, broukům a ptákům.51 Obrazem dávné krajiny 

jsou meandry Botiče.

51 Paměti obce vršovické u Prahy [online]. [cit. 2.4.2018]
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7 HISTORICKÝ VÝVOJ VRŠOVIC
Pro pochopení složitých procesů ve vývoji krajiny a jejího vývoje v budoucnosti 

nám napomáhají určitá historická časová období. Objasnění historie městské části 

Prahy zvané Vršovice je úzce spjata i s dalšími disciplínami, které bych v práci 

ráda zdůraznila. Jedná se o geografii, regionální rozvoj či samotný urbanismus. 

Historie je nedílnou součástí každé studie zabývající se městem. Uznávaný 

urbanista, metodista územního plánování a polyhistor Patrik Gedes ve své knize 

Cities in Evolution z roku 1915 vidí průzkum vývoje města jako užitečnou pomoc a 

kritiku pro vývoj současný i budoucí, jelikož ani v minulosti se město nevyvíjelo 

často tak, jak bylo naplánováno.52

„Pokud nahlížíme do historie obce Vršovic, není to pouze období několika let,  

ale několik staletí, po kterou se tato obec utvářela. K jejímu rozvoji docházelo 

pomalu a postupně. Z vesnice se stal městys, z městyse se stalo město, které  

bylo plně strukturované, které mělo nadšené i laxní občany a žilo si svým vlastním  

životem.“53 První osídlování na území se datuje do sedmého století, kdy se zde 

vyskytovali pravěcí zemědělci. Až mnohem později zde docházelo k osídlení a 

vzniku osad a obcí kolem potoka Botiče, ale i jiných vodních toků.

7.1 Nejstarší období Vršovic
O původu názvu Vršovic existuje několik teorií, ale ani jedna z nich není 

dodnes stoprocentně doložena, aby se dalo říci, že je pravdivá. Spojení tohoto 

názvu s „vrší“, což byl prastarý nástroj na chytání ryb, neboť podle starých 

historických pramenů Botič oplýval v dávných dobách hojně rybami, není 

prokázáno. Rybářská vrše se později dokonce objevila v městském znaku 

Vršovic.54 Jedna z dalších  teorií se váže k občanům žijícím na vrchu, ale to je také 

nemožné, jelikož k osídlení docházelo v údolí kolem potoka Botič, a ne na vrcholu. 

Ani tahle teorie tedy neobstojí. Za zmínku stojí i rod Vršovců, ale ten, jak víme, 

sídlil v oblasti kolem Litoměřic a Žatce. Do Prahy se Vršovci dostali až za vlády 

Přemyslovců, kteří se je pokusili třikrát vyvraždit.

Území nynějších Vršovic bylo člověkem osídlováno již v 7. století před 

Kristem. Svědčí o tom archeologické nálezy z počátku 19. století. Nálezy, které 

52   Růžička, Michal. Urbanistický vývoj města Jindřichův Hradec. 2014
53   Broncova, Dagmar a kol. Praha 10 křížem krážem. Praha: Milpo media, 2006. s. 93.
54   Pražský sborník historický. Praha: Orbis, 1964.
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odhalují život na území Vršovic, vyneslo na světlo rozmach stavebních prací na 

obou březích Botiče na konci 19. století. V té době vznikala řada cihelen a 

pískoven. Těžba v nich vedla k mnoha nálezům, o jejichž záchranu se zasloužil 

Josef Antonín Jíra. Nálezy pečlivě shromažďoval, popisoval a nakonec odkázal 

městu.55 

Nejstarší nálezy z Prahy 10 jsou z období tzv. lineární kultury. Nalezeny byly 

ve Vršovicích v oblasti Rennerovy pískovny a ze zahrady pana Voláka, která 

s pískovnou tehdy sousedila. Oblast je vymezena dnešními ulicemi U Seřadiště, 

Na Louži a Oblouková. Nálezy byly objeveny v letech 1900–1910.56 

Lidé lineární kultury byli první zemědělci na našem území, které datujeme asi 

do 7. tisíciletí před Kristem. U nás v té době začíná mladší doba kamenná neboli 

neolit. Můžeme říci, že vliv člověka v tomto období na krajinu, začíná být zcela 

zásadní. Především používání ohně silně ovlivnilo krajinu, ve které nerovnoměrně 

rozmístěné společenstvo žilo. Oproti mezolitickému člověku, který se na území 

Vršovic nevyskytoval, se měnil jeho způsob života. Lidé se ze sběračů stávali lovci 

a můžeme tedy mluvit o lovecko – sběračském období. Tito lidé vyráběli nástroje, 

šperky a zbraně z kamene, z kosti nebo ze dřeva. Osady měly převážně 4 až 5 

domů, ve kterých bydlela vždy jedna rodina. Můžeme říci, že se jedná o první 

zástavbu v okolí Botiče. Tito zemědělci si nejprve museli svůj prostor vydobýt. 

Dokázali podle rostlin odhalit tu nejkvalitnější půdu. Pole získali vypálením lesa. 

K obživě jedné rodiny stačilo políčko o rozloze 1 hektaru. Principem obživy bylo 

pěstování obilí a chov ovcí, prasat a skotu.57

Období neolitu je považováno za první revoluční přeměnu krajiny. Jde o 

prvotní proces přeměny krajiny přírodní (řídce a nesoustavně osídlenou) na krajinu 

předkulturní. Neolit představuje typické rozmezí mezi nestálým loveckým životem 

a trvalým osídlením určitého prostoru, který je specifický právě tímto typem vlivu 

neolitického člověka. Předkulturní krajina a krajina kulturní jsou od sebe rozdílné, i 

když každá představuje typ krajiny, která je výrazně ovlivňována člověkem. 

Zásadním rozdílem bylo vymezení vztahu člověka a organismu (například zvířata 

nebo rostliny). V dnešní době se za kulturní krajinu považují plochy, které silně 

ovlivňuje člověk a za krajiny přírodní jsou považovány plochy s převahou lovecko-

55 Výrut, K. Kapitoly z pražské historie. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2001.
56 Augusta, P. Kniha o Praze 10. Praha: Milpo,1997. s. 10
57 Pokorný, P. Neklidné časy: kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Praha: Dokořán, 2011. 
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sběračských kultur (například pralesy, pouště, aj.). Představy, rozvoj ideálů a 

vnímání krajiny byly v této době velmi slabé, v životě lidí nehrála hlavní citově 

podloženou roli. V českých zemích byl vznik kultury přisuzován neolitické revoluci 

a s ní přicházející neolitický způsob života. Neolitizace je považována za proces 

společenský ale také primárně krajinný. Zásadní přelom nastává přibližně kolem 

roku 5500 př. n. l., což představuje pomezí mezolitu a neolitických kultur, a je úzce 

spjat se vznikem zemědělské kulturní krajiny. Před touto etapou v krajině 

převažoval les, který měl ideální klimatologické podmínky pro vznik i rozvoj.58

V Rennerově pískovně bylo nalezeno sídliště kultury s vypichovanou 

keramikou. Ta následovala po kultuře lineární. Další období, o kterém bezpečně 

víme, že na území Vršovic zanechalo svůj otisk, je období eneolitu. Jedná se o 

období druhé poloviny 3. tisíciletí. V dnešní ulici Na Louži byly nalezeny hroby 

kultury se šňůrovou keramikou. Na tomto místě se objevily i hroby s kulturou se 

zvoncovitými poháry. Je tedy jasné, že oblast kolem Botiče byla značně oblíbena 

nejen pro svoji polohu, ale i přírodní podmínky, které usnadňovaly zdejším 

obyvatelům život. Doba eneolitu je zajímavá i tím, že se měnil vzhled samotných 

vesnic. Počet domů v eneolitické vesnici se lehce zvýšil. Oproti 4–5 domům 

v neolitu měla vesnice v eneolitu již 10 domů v průměru. Tyto domy se však lišily i 

velikostí. Neolitické domy byly obvykle dlouhé 30–45 m, zatímco v eneolitu stavba 

měřila pouze 12–30 m2. Začala vznikat i výšinná sídliště někdy opevněná 

palisádou. Postupným zhoršováním podnebí docházelo ve vesnicích k útlumu 

zemědělství, ale k rozvoji dobytkářství. Lidé začali používat a zpracovávat první 

kovy, například zlato, stříbro a měď.59

Začátky doby bronzové ve Vršovicích nezanechaly nic významného. Dochází 

ke stěhování národů a k opětovnému přirozenému zalesnění na úkor bezlesné 

krajiny. V krajině převažoval les, který měl ideální podnebné podmínky pro vznik a 

nadále i rozvoj.60 

Za zmínku stojí i archeologický nález učiněný v 19. století z pozdní doby 

bronzové z let 1300–800 před Kristem, kdy na tomto území pobývali lidé 

z knovízské kultury. Rozsáhlé knovízské sídliště se nacházelo ve Vršovicích 

v okolí dnešní ulice Na Louži, kolem tělocvičny Bohemians ve Sportovní ulici až do 
58 Sádlo, Jiří a kol. Krajina a revoluce. 2005
59 Augusta, P. Kniha o Praze 10. Praha: Milpo, 1997. s. 9,10,11.

60 Kuna, M.; Brůžek, J. Archeologie pravěkých Čech. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007.

34



ulice Ukrajinská podél pravého břehu Botiče. Na jiném místě, ale taktéž na břehu 

Botiče vedle zahradnictví Práče, bylo nalezeno malé sídliště s jednou chatou a 

hliněnou pecí, v níž byla pravděpodobně kostra dítěte.61

7.2 Vršovice v letech 1028–1778 – středověká vesnice, počátky 
industrializace

Při samotném vzniku vršovické osady byly české země značně ovlivněny 

příchodem Slovanů a jejich kulturou. Pro období raného středověku je typické 

záměrný chov užitkových zvířat a pěstování plodin. Zemědělskou půdu tvořily 

především louky a pastviny. Fungoval zde tzv. dvoupolní systém. To znamenalo, 

že jedna část pole byla osázena a druhá volně ladem. Napřesrok se místa, kde se 

pěstovaly plodiny, jednoduše vyměnila. Je tedy logické, že pro takovýto způsob 

života se lidé začali stěhovat k vodním tokům, s ohledem na lepší zavlažování 

svých polností.

A jinak to nebylo ani v obci Vršovické. I její osídlení souvisí s vodním zdrojem, 

který se na území nacházel.

Osada Vršovice vznikla kolem roku 1028 a souvisí s osídlením údolí Botiče 

v době, kdy se na Vyšehradě usídlil první knížecí rod. První zmínku o názvu 

Vršovice nalezneme již v zakládací listině vyšehradské kapituly z roku 1088, která 

v dané době byla jejím vlastníkem. Po ní se majitelé neustále střídali. V letech 

1311–1328 patřila vesnice s dvorem, rozsáhlými vinicemi v oblasti dnešní 

Grébovky či Bohdalce a rybářstvím v povodí Botiče Pražanu Štukovi. Po roce 

1328 od něj pozemek koupil německý řád rytířů v Praze. Centrem veškerého dění 

byla od středověku tvrz u Botiče. Zde se soustřeďoval hospodářský i kulturní život 

Vršovic. Ve středověku dochází k rozvoji typické kulturní krajiny se stavbou sídel a 

okolní krajinou perfektně spravovanou lidmi, jejíž součástí byly louky a pastviny 

v okolí sídel, které potřebovaly pravidelnou údržbu. Výběr prostoru pro vznik sídla 

byl velmi důležitý a odvíjel se od těchto základních faktorů: kvalita místa, vhodnost 

lokality (pečlivý výběr a základní požadavky potenciálních obyvatel), využití již 

osídlených míst a kulturní předpoklady území (buď se kultuře přizpůsobit, nebo 

zavést nový typ kultury).62Města byla obehnána hradbami a od okolní krajiny 

izolovaná. 

61 Augusta, P. Kniha o Praze 10. Praha: Milpo, 1997. s. 9,10,11.
62 Sádlo, Jiří. Krajina a revoluce – významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. 
Praha: Malá Skála, 2005.
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Místní a dálkové cesty vznikaly především tam, kde bylo nutné propojit dvě 

civilizační centra. Původně jen ušlapané cesty uježděné povozy a zbavené 

překážek bránících v průjezdu, zpevněná místa močálovitého podloží, hrubě 

otesané kmeny stromů, tak to je obrázek komunikací  do dvanáctého století. 

V průběhu dalších let vzrůstal obchod a potřeba silnic byla nezbytná. Cesty začaly 

být mnohem stabilnější, zpevňované pískem či štěrkem.

Od 13. století se cíleně zakládaly nové cesty tak, aby vedly k nově vzniklým 

městům a nedocházelo k přerušení zásobování. Lesy kolem cest se začaly 

záměrně vysekávat a plenit jednak z bezpečnostních důvodů před zloději, 

přepadávajícími pocestné a hlavně kupce, a také pro využití přírodních zdrojů ke 

stavbě mostů či jako palivo.63

Za vlády Karla IV. dochází k postupnému rozšiřování cest, jejich pravidelné 

údržbě a placení mýta. Za první velkou silnici můžeme považovat cestu z Prahy 

do Vídně vybudovanou za jeho vlády.64

Za panování českého krále Karla IV. se okolí botičské tvrze a bohdalecké 

stráně změnily na vinice, které tu sice byly, ale panovník si dal záležet na jejich 

patřičném rozšíření. Vznikaly různé usedlosti související s pěstováním vinné révy, 

které dnes známe pouze jako názvy ulic – např. usedlost Mičánka či Šafránka. 

Rychle se rozvíjely obchod i hospodářství. Lehký úpadek nastal až po bitvě na 

Vyšehradě roku 1420, kde Vršovičtí na vlastní oči viděli porážku císaře Zikmunda. 

Pozdější český král Jiří z Poděbrad si vybral Vršovice za strategické místo, odkud 

zaútočil v roce 1448 na Vyšehrad a dobyl jej. V roce 1556 náležely Vršovice 

Kašparu Granovskému z Granova. Potomkové rozkvétající ves později prodali 

panu Trčkovi z Lípy. Ovšem i tento rod v době konfiskací v roce 1620 o vesnici 

přišel. Poslední panovnický rod, kterému náležely pražské Vršovice, byli 

Šternberkové. Po uzavření sňatku s rodinou Paaru, rod ve Vršovicích příliš 

nepobýval, ale velmi je zatížil dluhy. Vesnice měla v roce 1778 již 70 stavení.65

63 Matoušek, V. Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Krigl, 
2010
64 http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/615-schuzka-jak-se-cestovalo-po-zemich-
koruny-ceske--327609 [cit. 29.10.2018]
65 http://www.praha10.cz/Portals/0/Kronika/kronika_2004.pdf [cit. 27.12.2018]
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 7.3 Vršovice v období průmyslové revoluce
V průběhu 18. a 19. století dochází ve světě i u nás k velkým změnám. Do té 

doby vévodilo místnímu rozkvětu převážně zemědělství. V 18. století ovlivňuje 

vývoj nový fenomén průmysl, který zasahuje do všech hospodářských odvětví jako 

doprava, těžba, výroba i zemědělství. Ruční práci nahrazovala manufaktura či 

velkotovárny fungující za pomoci nových zdrojů energie. Bylo to především na 

počátku uhlí, které zároveň dalo za vznik i novému odvětví a novým pracovním 

příležitostem. Za symbol průmyslové revoluce je považován parní stroj, díky němu 

dochází k rozvoji železnice. Doposud známé koněspřežky nahradily parní 

lokomotivy poháněné vytěženým uhlím.66 Ale pokrok tkvěl i v dalších oblastech. 

Byl vynalezen šicí stroj, tkalcovský stav, rozvíjí se zemědělství díky dělbě práce, 

kdy nastupují na scénu i nové plodiny.

Na konci 18. století v roce 1797 koupil vesnici bývalý vojenský důstojník a 

šlechtic Jakub z Wimmerů. Ten byl vlastníkem nejen Vršovic ale i Nuslí, Záběhlic 

a několika dalších vesnic na území Prahy. Zaváděl moderní metody 

v zemědělství, zakládal sady, vinice, staral se o rozvoj továren a štěpařství. 

Neopomíjel ani kulturní dění, avšak doba na něj rychle zapomněla. Zbyla po něm 

pouze ulice, která nesla jeho jméno na rozhraní Vršovic a Vinohrad, dnes Jana 

Masaryka. Posledním šlechticem byl hrabě Buquoy, který Vršovice prodal v roce 

1858 Antonínu Procházkovi za 320 tisíc zlatých. Procházkovi potomci je pak roku 

1909 prodali Občanské záložně.

V 19. století se o rozvoj obce zasloužilo mnoho českých podnikatelů. 

Stavebnictví bylo v rozmachu, došlo k bourání pražských hradeb po prusko-

rakouské válce. Zatímco v roce 1840 měly Vršovice asi 900 obyvatel, v roce 1860 

jich bylo 2400 a na přelomu století už měly 14. tisíc obyvatel.67 Na počátku 20. 

století bylo ve Vršovicích několik továren, mlékáren, pivovarů, bednárna, pekárna 

a mnoho soukromníků, kteří zde otvírali nové obchody či řemeslné dílny. Po 

revolučních bouřích roku 1848 bylo zrušeno rychtářství a obyvatelé Vršovic si 

mohli sami zvolit svého představeného. Titul starosta se počal užívat pro hlavu 

obce až od roku 1864.  Tím prvním byl zvolen Václav Kohout. 68

66 Schrotter, J.; Fultner, B. Od koněspřežky po supervlaky. Brno: CPress, 2015.

67 Almanach městské části XIII. 1932
53 Almanach městské části XIII. 1932
68

37



Velký rozvoj Vršovic nastal ve druhé polovině 19. století, značnou měrou se o 

něj zasloužilo prohlášení Prahy za otevřené město a z toho vyplývající zbouráni 

hradeb. Obec se začala čile rozrůstat, stavělo se, rozvíjel se průmysl a přibývalo 

obyvatel.  Též se v 70. letech 19. století vršovičtí představitelé postarali o přívod 

vody a osvětlení ulic. Roku 1882 byla slavnostně postavena stanice železniční 

dráhy.  Počet obyvatel nadále rostl. Velmi významným dnem pro obec byl 23. únor 

1885, kdy byly Vršovice povýšeny na městys. Starostou byl v té době JUDr. Josef 

Herold (1850–1908), po kterém bylo už za jeho života pojmenováno náměstí ve 

Vršovicích a později i sady pod Kodaňskou ulicí. Působil v mnoha spolcích, 

například v Sokole a v Měšťanské besedě, při jejichž založení stál v jejich čele.69

Od roku 1868 měly Vršovice svoji vlastní poštu a telegrafní stanici o třiadvacet 

let později, tedy roku 1891. V obci vznikalo také mnoho různých spolků – např. 

Spolek vzájemně se podporujících živnostníků a dělnický spolek při  

„neschopnosti“ práce, zvaný Kruh.

Výstavba nejdůležitějších silnic byla uskutečněna mezi lety 1740–1850. 

V daném období vznikaly i první mapy (obr.5,6,7). Státní neboli císařské silnice 

byly zbudovány podle francouzského vzoru. Do konce 18. století bylo v Čechách 

zbudováno 1400 km silnic. Rychlý rozvoj přepravních společností a potřeba 

transportu zboží na různá místa došlo k urychlení ve výstavbě silnic. Dá se říci, že 

základní síť komunikací byla dobudována kolem roku 1850 a dosáhla délky 4000 

km. Nástup rozvoje železnice ve druhé polovině 19. století vedl k poklesu 

významu na dobudování těchto komunikací.

Průchod do Prahy umožňovalo sedm bran. Bouraní těchto hradeb a bran 

započalo v roce 1874 a trvalo bezmála 20 let. Jediné, kde se bourání hradeb 

neuskutečnilo, byly hradby okolo vyšehradské citadely. 70 Při procesu bourání 

městských hradeb docházelo plynule k  zastavování volné plochy uvnitř města. 

Osamocené i malé skupiny domů byly stavěny na všech místech pražské 

aglomerace.

Postupně vznikaly nové ulice, náměstí a tři železniční nádraží. Prvním 

nádražím na území Prahy bylo v roce 1830 Bruska Lánské koněspřežky, dnes 

nádraží Praha Dejvice.71

69Almanach městské části XIII. 1932
70 Státníková P. Dějiny Prahy I. Praha: Paseka, 1997
71 Schrotter, J.; Fultner, B. Od koněspřežky po supervlaky. Brno: CPress, 2015
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Nádraží státní dráhy, dnes Masarykovo, bylo postaveno na okraji města, 

poblíž hradeb, které musely být proraženy a tunely opatřeny branami, které se na 

noc zavíraly. Od roku 1845 bylo nádraží koncovou stanicí železnice c. k. Severní 

státní dráhy, která v Olomouci navazovala na Severní dráhu císaře Ferdinanda, 

vedoucí z Vídně. Do Prahy tedy přijel první zkušební vlak v srpnu 1845, oficiální 

přeprava cestujících započala 1. září 1845. O pět let později byla dráha 

prodloužena přes Negrelliho viadukt směrem do Děčína a Drážďan.

Ačkoliv po trati z Českých Budějovic do Prahy přijel první vlak již v roce 1871, 

první zastávkou za Prahou byla až Hostivař. Teprve v roce 1882 byla vybudována 

stanice Praha-Nusle, nyní nádraží – Vršovice. V témže roce byla zbudována i 

místní dráha 210 do Modřan.72 Potřeba Bohdaleckého tunelu byla nevyhnutelná. 

Dala za vznik jednokolejné trati v tunelu měřícím 94 m a vedoucím pod sedlem 

kopce Bohdalce. Velkým zásahem do krajiny i života občanů byla výstavba 

nákladní trati z Vršovic na horní libeňské nádraží a byla též dokončena výstavba 

nového seřaďovacího nádraží, které je největší ve střední Evropě. Je tak rozlehlé, 

že se táhne až do Strašnic. Výstavba pokračovala i na počátku 20. Století. Při  

výstavbě bylo také zapotřebí v roce 1913 zbudovat příhradový most z Vršovic na 

Bohdalec. Z důvodu stavby vlečky vedoucí do michelské pekárny a plynárny byl 

v roce 1929 tunel odstraněn a vystavěn tzv. bohdalecký zářez se dvěma kolejemi i 

prostorem pro silnici. Železnice ve Vršovicích značně ovlivnila všechny aspekty 

lidského života. 73

Velký rozmach se odehrával ve všech odvětvích. Mohutný rozvoj ve 

stavebnictví, obchodu, bankovnictví, dopravě, pivovarnictví, zahradnictví a 

revitalizací zelených ploch do upravených parků sloužících k odpočinku. Parky 

dostávaly nový vzhled v evropském stylu. K osázení se dovážely neznámé druhy 

z cizokrajných zemí, které zde postupem času zdomácněly. Vznikaly nové 

komunikace z důvodu zásobování, po železniční trati byla do Vršovic prodloužena 

i tramvajová linka a díky ní mohli lidé dojíždět do továren v Michli a ve 

Strašnicích.74

Roku 1885 byla ves Vršovice povýšena na městys císařem Františkem I., což 

znamenalo, že Vršovice měly právo pořádat dobytčí a klasické týdenní trhy. 24. 
72 Schreier, P. Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Baset, 1994. 

73 www.praha-priroda.cz/lesy/bohdalec-a-tyrsuv-vrch/zajimavosti/ [cit. 4.6.2018]
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listopadu 1902 byl schválen vršovický znak, který dodnes nalezneme v Michli na 

vršovické vodárenské věži (obr. 3). A městská část Praha 10 jej používá dodnes.75

7.4 Vršovice ve 20. a 21. století

7.4.1 Historické budovy

Občanská záložna ve Vršovicích

Významnou institucí a stavbou, která byla otevřena již v roce 1888, byla 

Občanská záložna ve Vršovicích a od začátku si vedla velmi úspěšně. Později, ve 

třicátých letech dalšího století, byla již velmi silným finančním ústavem, který byl 

řazen na přední místo mezi peněžními ústavy. Ředitelem byl v té době komerční 

rada Zdeněk Danner, který se o tento vývoj význačně zasloužil. Občanská záložna 

se tak stala výrazným podporovatelem kulturních spolků a tělovýchovných spolků. 

Též vlastnila postupně nakoupené pozemky. Ty poskytla zdarma na vznik 

tělovýchovné jednoty Sokol, Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) a sportovní klub 

Bohemians ve Vršovicích. Tím významně ovlivnila rozvoj tělovýchovy a sportu ve 

Vršovicích. Poskytla též peníze na vybudování ulic a náměstí. Záložna tak 

naplňovala hospodářské poslání a dále i kulturní a sportovní.

Byly založeny i další pobočky (expozitury) – a to v Nuslích, Královských 

Vinohradech, v Praze II a na Spořilově. Jistě je třeba zmínit i architektonický 

význam budovy. Plány vypracoval Antonín Balšán. Vnitřní dominantou je rozsáhlá 

dvorana s horním osvětlením. Byl zde použit leštěný mramor, v průčelí bílá žula. 

Na uměleckých dílech se podíleli sochaři zvučných jmen: Joža Úprka, Ladislav 

Šaloun, Antonín Štrunc a malíř Jakub Obrovský. Před vchodem jsou velké modely 

dvou sokolů od sochaře A. Hlavy.76

Vršovická vodárna v Michli

Vršovická vodárna byla postavena na počátku 20. století, a to v Michli. Důvod 

byl prostý – byl třeba velký kopec pro umístění vodárny, aby voda stékala 

samospádem do Vršovic. S Královskými Vinohrady se Vršovice nemohly 
75 Almanach Prahy XIII. 1932
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dohodnout, proto jednaly s Michlí. A protože chtěly konkurovat Vinohradům, 

zadaly projekt významnému architektovi Janu Kotěrovi, který ho navrhl ve stylu 

geometrické moderny. Celý objekt je vytvořen z vodárenské věže, strojovny, 

obytného domu a dvou velkých vodojemů pod zemí (13 x 13 m pro každou 

komoru). Vodojem je z železobetonu a zásoboval kromě Vršovic vodou i Michli, 

Braník a Krč. Má průměr 10 m a může pojmout 400 metrů krychlových vody. Věž 

je vysoká 42 metrů a nad vchodem je umístěn znak Vršovic, aby nebylo pochyb, 

komu patří.  Je postavena z červených tvarovaných cihel a ozdobena zelenými 

glazovanými tvarovkami. Budovy – obytná i strojovna byly postaveny s cílem 

architekta J. Kotěry odlišit industriální budovy a obytnou budovu. K vodovodní síti 

Prahy byla vodárna napojena v roce 1927. Věž přestala být využívána v roce 

1975, vodojemy se ještě používají jako zásobárna vody. V této vodárně, jako v 

první v Čechách, bylo použito chlorování vody.77

Celý objekt tvoří významnou památku a je dominantní v okolní krajině. Dnes je 

již ale převýšen okolními nově postavenými budovami. 

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je umístěn na nynějším Vršovickém náměstí. Původně zde 

byla pouze kaple sv. Máří Magdaleny. Ta byla nevelká – 4,80 m široká a 5,50 m 

dlouhá. V roce 1374 byl prostor prodloužen o 11 m, a tak vznikl kostel v gotickém 

slohu, a zasvěcen byl sv. Mikuláši. Kostel spadá pod římskokatolickou církev.

Věž kostela je 28 m vysoká a je opatřena hodinami do všech čtyřech stran. 

Vedle kostela se nacházel hřbitov, který byl v roce 1864 zrušen, a pohřby se 

konaly nově na hřbitově na náměstí Svatopluka Čecha, což bylo nedaleko. Během 

dalších staletí byl kostel několikrát přestavován. Současnou podobu získal ve 20. 

století. V roce 1879 byl přestavěn a v roce 1922 byl znovu rekonstruován. 

Poslední úprava proběhla v roce 1973. V kostele jsou varhany z roku 1896. 

Bohužel již v minulém i tomto století byl kostel několikrát vykraden a jeho výzdoba 

poškozena. Do dnešní doby je to skromně zařízený kostel, z jehož původní 

výzdoby již mnoho nezbylo.78

Kostel sv. Václava
77 Gavranová, A. Praha 10 v historii a současnosti. Praha: Obvodní úřad městské části Praha 10, 
1994.

78 www.prahaneznama.cz [cit. 25.02.2018]
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Stavba kostela sv. Václava byla v roce 1931 nutností. Důvodem její stavby 

bylo, že kapacita malého kostela sv. Mikuláše již nestačila pro počet věřících 

římskokatolické církve (v té době 22 000 věřících z celkových 40 000 tisíc obyvatel 

Vršovic).  A tak zde na Vršovickém náměstí byl opět zrušen hřbitov, původně 

přesunutý od sv. Mikuláše, kde také musel ustoupit pro stavbu kostela. Na začátku 

20. století vznikl v pořadí třetí hřbitov ve Vršovicích na kopci Bohdalec – a tam se 

pohřbívá do současnosti. Kostel sv. Václava byl velmi bizarní stavbou. Jeho 

konstrukce je vystavěna z železobetonu, což byl významný pokrok ve stavebnictví 

v té době. Z počátku se obyvatelům nelíbil, ale postupně si na něj po úpravě okolí 

zvykli. Stavbu projektoval prof. Josef Gočár, na jeho stavbu nejvíce přispěla 

Občanská záložna ve Vršovicích. Prostornost, osvětlení a celkový soulad vnitřku 

kostela plně vyhovuje. Půdorys se směrem k hlavnímu oltáři zužuje a zesiluje se 

intenzita světla směrem k oltáři. V okně za oltářem je znázorněn svatý Václav na 

koni. Nad spodní částí kostela je umístěna hranolovitá věž, vysoká 56 metrů. Na 

vrcholku věže je žlutý kříž ze žlutého opaxitu, který bývá v noci osvětlený. Ve 

spodní části věže měla být umístěna podle původního návrhu socha sv. Václava. 

K tomu při původní stavbě nedošlo, a tak se kostel až po 80 letech dočkal své 

sochy až v nedávné době – v roce 2010. Vytvořil ji podle původního návrhu Jan 

Roith a sochu financovala městská část Praha 10. Opět propojení současnosti 

s minulostí, protože původní návrh v roce 1929 vytvořil Bedřich Stefan. Budova 

kostela je využívána i k necírkevním koncertům, je zde prostor pro nácvik zpěvu a 

též knihovna.79

Husův sbor ve Vršovicích

Kromě dvou kostelů církve římskokatolické, vznikl ve Vršovicích ještě třetí 

kostel, a to Československé církve husitské. Příslušníci této církve se oslovují 

„bratře, sestro“. Toto oslovení odstraňovalo již na první pohled (spíše zvuk) 

citovou vazbu mezi členy náboženské obce i věřícími. Vznikla silná základna 

věřících a náboženská obec byla založena 1923. Nebylo to jednoduché, protože 

tato církev poněkud konkurovala římskokatolické církvi a musela překonávat 

z počátku mnoho nevraživosti a překážek. Po zakoupení pozemku Na Kovárně 

(dnes Moskevská ulice 34), když už byla církev dostatečně finančně silná, byl 

přijat návrh architekta Josefa Truksy. Základní kámen (položený v září 1929) byl 

symbolicky vybrán a přivezen z Kozího hrádku, kde Jan Hus v minulosti kázal. 

79 www.farnostvrsovice.cz/kostel-sv-vaclava [cit. 20.12.2017]
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Slavnostně otevřen pro veřejnost byl kostel 21. 12. 1930. Stavba tedy proběhla 

velmi rychle, což bylo přání církevních hodnostářů. Na věži kostela se tyčí kalich 

jako symbol této církve husitské. V průčelí je v kněžišti velký dřevěný kříž 

s Kristem. Ten vyrobil v letech 1973 až 1975 Jaroslav Kruis. Na stěnách jsou 

provedeny fresky s církevní tematikou. Zvláštností kostela jsou jesličky od sochaře 

a řezbáře Josefa Kotyzy, umístěné u vchodu. Jsou vystavovány po celý rok, nejen 

o Vánocích. To proto, že postavy kolem jesliček totiž znázorňují Ježíšova 

podobenství a skutky milosrdenství a mají obecnou platnost, nevztahují se pouze 

k vánoční tematice.80

Kostel této církve zahrnuje divadelní sál se vším příslušenstvím jak pro herce, 

tak i pro diváky. V minulosti zde bylo Jiráskovo divadlo a též významná ochotnická 

skupina Bozděch (ta už 1890–1964).  Po roce 1964 byla tato činnost ukončena. 

Nečinnost trvala až do roku 2005. Zásluhou nynějšího faráře Davida Frýdla došlo 

k revitalizaci a obnově objektu. Divadlo Mana uskutečňuje divadelní představení, 

komponované večery, přednášky apod. Pro děti pořádá kurzy dramatické výchovy. 

Krásná ukázka využití prostoru a souladu pro duchovní i světské dimenze.

7.4.2 Další významné objekty

Eden – zábavní park 

Centrum plné zábavních atrakcí bylo otevřeno za 1. republiky v roce 1922 

v prostoru mezi dnešní Vršovickou ulicí s křižovatkou Bělocerkevskou a železniční 

tratí. V místech byl původně rybníček, který byl využit pro vybudování vodní plochy 

s názvem „Laguna“, která byla významnou součástí areálu. Bylo zde možné jezdit 

na lodičkách, večer se na Laguně hrálo i divadlo. Do Edenu se vstupovalo velkou 

bránou s alejí. Uprostřed, jako dominanta celého areálu, byla budova nazvaná 

„Colosseum“, která byla centrem taneční zábavy. Atrakcí tu bylo velmi mnoho. 

Velkou atrakcí byla horská dráha, její délka byla 5 kilometrů. Směle konkurovala i 

horské dráze ve vídeňském Prátru. Významný byl i Zeppelinův kolotoč, cyklodrom, 

začarovaný zámek. Pořádaly se tu karnevaly, tomboly, točily se kolotoče, 

houpačky létaly do značné výšky. Byla zde i barevná fontána a večer ohňostroje. 

V určitých vrstvách bylo samozřejmostí pozvat děvče do Edenu. Eden byl vzdálen 

od středu města a také neměl nejlepší pověst. Vzhledem k tomu, že byly blízko 

dělnické čtvrti kolonie Bohdalec (dříve Sychrov), zv. Rafanda a další kolonie 

80 Almanach Prahy XIII. 1932
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v Záběhlicích, zv. Slatiny, vyplývá z toho jednoznačné složení společnosti 

návštěvníků.  V továrnách, které byly blízko – Waldeska a Feiglovka, pracovalo 

mnoho mladých děvčat.  A ve Vršovicích byla ještě dvoje kasárna – vršovická 

vozatajská kasárna a na Míčankách další kasárna – sídlo 28. pěšího pluku. 

Návštěvníky tvořily hlavně lidové vrstvy obyvatelstva – lidé, kteří se chtěli bavit.81

Na zánik Edenu měla vliv přibývající kriminalita, zákaz zábav za 2. světové 

války a striktní zákaz hygienika v roce 1946. Z této doby se alespoň zachovaly 

některé dobové fotografie a je neuvěřitelné, co vše bylo tenkrát postaveno za 

účelem zábavy. Jako vzpomínka se zachovaly zmínky o Edenu v lidové tvorbě, 

např. kramářských písních. Dnes v těchto místech stojí sportovní areál Slávie – 

Stadion Eden, v současnosti Eden Aréna.

Stadion Bohemians

Stadion byl postaven v roce 1932 s dnes méně známým názvem Dannerův 

stadion Bohemians. Proč toto pojmenování? Ředitelem občanské záložny ve 

Vršovicích byl v té době komerční rada Zdeněk Danner, který ji vedl velmi 

úspěšně. Proto záložna mohla darovat obci ze svých zisků obrovské pozemky, 

které vlastnila. Ty byly použity na vznik náměstí, parků a hřišť. Cílem bylo 

vybudovat příjemnou čtvrť Vršovice. Tak vznikl i fotbalový stadion Bohemians a na 

důkaz vděčnosti měl v názvu též Dannerovo jméno. V seznamu dobročinných 

výdajů záložny byl na jednom z předních míst.82 

K samotné jednotě Bohemians je zajímavé uvést, proč si říkají „klokani“. 

Přezdívka Klokani pro hráče Bohemians i samotný název Bohemians vznikl po 

roce 1927, kdy jeli fotbalový klub reprezentovat do Austrálie. Původní název klubu 

nesl jméno AFK Vršovice. Zřejmě šlo o reprezentativnější název klubu. V Austrálii 

byli fotbalisti úspěšní a jako dárek si dovezli domů dva klokany. A tak jim přízvisko 

zůstalo dodnes.83

V budoucnosti byl stadion několikrát upravován a přestavován dle požadavků 

doby. Do dnešních dnů je to místo pro obyvatele Vršovic velmi významné a rádi 

ho navštěvují již další dvě generace.

81 Almanach Prahy XIII. 1932
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Velkozávod růžařský a zahradnický v Praze Vršovicích

Takto se jmenovalo zahradnictví ve třicátých letech minulého století až do 

konce své činnosti v padesátých letech. Dříve ale podle majitele Jana Voláka se 

mu říkalo Volákovo zahradnictví. To převzal později jeho syn Jaroslav Volák. 

Zahradnictví se rozkládalo nedaleko Botiče, poblíž nynějšího gymnázia 

v Přípotoční ulici. Majitel pěstoval velké množství druhů ovocných stromů, 

jehličnanů, keřů a květin. Ale nejvýznamnějším produktem byly růže. Pěstovalo se 

zde nepřeberné množství druhů růží. Zahradnictví se prezentovalo velkým 

růžovým sadem a bylo známé po celé Praze. Činnost ukončilo v padesátých 

letech minulého století.84

7.5 Vývoj školství

Začátek a rozvoj národního školství ve Vršovicích

První známá škola ve Vršovicích byla dnes již neexistující chalupa č. 12 nad 

Botičem. Vystavěl ji Matouš Holub, vršovický kantor v roce 1707, a začal zde 

vyučovat v jedné malé místnosti. O 90 let později, v roce 1797, chodilo do této 

školy 20 dětí (z 90 dětí z obcí Nuslí a Vršovic). V roce 1788 do školy chodilo jen 

12 dětí (ze 70). V roce 1844 to bylo 30 dětí (ze 117). V létě v souvislosti s pracemi 

na poli ještě dětí docházejících do školy ubývalo. 

V roce 1902 se návštěvnost školy zvýšila. Ve Vršovicích vznikly v této době 

další školy: obecná škola chlapecká, obecná škola dívčí, měšťanská škola 

chlapecká a měšťanská škola dívčí.  Dohromady celkem 2 267 žáků.85

V období první republiky zaznamenáváme velký rozkvět školství ve 

Vršovicích. Roku 1934 zde bylo již 5 obecných škol chlapeckých a 5 dívčích, 3 

měšťanské školy chlapecké a 3 dívčí – tedy 16 škol s vlastními samosprávami.86 

Kromě uvedených škol je zde pomocná škola a reálné gymnázium (založené r. 

1914). A navíc ještě v té době méně rozšířené zařízení – mateřská škola, 

založená v roce 1933. Velmi zajímavá je skutečnost, že mateřská škola úspěšně 

funguje do současnosti (v naší rodině již pro třetí generaci). A i budovy všech 

obecných, měšťanských škol i budova gymnázia fungují do současnosti. Z budovy 

84 Almanach Prahy XIII. 1932
85 Almanach Prahy XIII. 1932
86 Almanach Prahy XIII. 1932
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bývalého gymnázia v Kodaňské ulici je nyní Základní škola Karla Čapka, která je 

fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dvojvila bratří Josefa a 

Karla Čapkových stojí nedaleko na Vinohradech v ulici Bratří Čapků. Budování 

pokračovalo i v období po druhé světové válce. K nejznámějším školám 

v současnosti patří například ZŠ Vladivostocká, ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ U 

Vršovického nádraží nebo gymnázium v Přípotoční ulici.

K historii vršovických škol bylo uvedeno značné množství čísel počtů žáků. Ale 

můžeme si tak udělat lepší představu o postupném vývoji školství v této části 

Prahy.

7.6 Vršovický znak a jeho heraldické vysvětlení

Popis znaku

       „Napůl dělený štít. Vpravo v hořejším stříbrném poli je červený štít se  

stříbrným dvojocasým lvem se zlatou korunou. Dolní pravé pole je modré a má 

zlatou vrš, nad ní dvě zkřížené stříbrné širočiny na zlatých topůrcích.  

Levá červená polovice je prostoupena zlatou zdí z tesaných kamenů, vystupující z  

přirozeného trávníku a nesoucí stříbrné cimbuří. Nad tuto zeď vystupují dvě zlaté  

věže s okénky, stříbrným cimbuřím a zlatou střechou. Zeď sama je prolomena  

klenutou bránou s dopředu otevřeným levým křídlem a napůl spuštěným  

hřebenem. Z brány vystupuje obrněná zahnutá pravice s obnaženým mečem. Na  

horním okraji štítu spočívá stříbrná zděná koruna s pěti výběžky.“87

Heraldické vysvětlení

„Český lev je znakem Království českého. Širočiny s vrší jsou znakem pánů  

Sekerků ze Sedčic, kteří odvozovali svůj původ od rodu Vršovců, jenž měly modrý  

znak s vrší. Hradební zeď s cimbuřím znázorňuje polovinu znaku Královského  

hlavního města Prahy.“88

87 http://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/mestsky-znak-vrsovic.aspx online [cit. 28.3.2018]

88 http://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/mestsky-znak-vrsovic.aspx online [cit. 28.3.2018]
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8. PŘÍRODA VE VRŠOVICÍCH

8.1 Cesta Botiče
Na úvod je potřeba říci, že pro osídlování naší části Prahy bylo důležitým 

místem nejen povodí Rokytky, která se vlévá do Vltavy až u Libeňského mostu, 

v místě, kde se s Prahou spíše loučila, ale i povodí známého potoka Botič, který 

se do Vltavy vlévá již na Výtoni.89

Jeden z nejznámějších potoků na území Prahy je Botič. Pramení na území 

geologického pásma břidlice a žuly za Velkými Popovicemi u Cenětic. Oblast se 

nachází v lese Okrouhlík u Křížkovského Újezdce na jihovýchodě Prahy. Celková 

délka toku je 34,5km a plochou 135,79m2.

V lese vystupují na povrch dvě malé strouhy tekoucí a pramenící kousek od 

sebe. Mám na mysli Olešku a druhou tekoucí z lesa Okrouhlík, které napájí rybník 

u Ovčár. Jako Botič ho místní lidé označili po starém mlýnu, který roztáčel. Jeho 

„bobtnání“, neboli zatápění oblastí v důsledku přívalových srážek do jeho povodí i 

do povodí přítoků mu dalo název Botič. Jeho přítoky jsou potoky Průhonický, 

Chodovecký, Měcholupský, Milíčovský, Pitkovický, Slatinský a vodoteč Dobrá 

Voda.90

Dále pokračoval potok severně k lesnatému údolí nacházející se ve 

středověku v okolí průhonické tvrze. V dnešní době v těchto místech protéká Botič 

průhonickým parkem a napájí dva rybníky - Bořín a Labešku. Tekoucí Botič je zde 

využit k vytvoření splavů a rybníků, jelikož vyšší vlhkost je pro cizokrajné rostliny 

zde pěstované, velmi vhodná. V údolí parku nalezneme původní dřeviny, jako jsou 

dub letní, zimní a habr. Kolem rybníků dominují porosty olše černé a šedé, jasanu, 

vrby a dalších druhů typických pro vodní oblasti. To už jsme skoro v polovině jeho 

třicetikilometrové cesty.91

Jeho první kontakt s civilizací cestou k Praze je místo, kde podtéká brněnsko 

– pražskou dálnici a dále meandruje směrem do Křeslic. V tomto místě se stéká 

se dvěma potoky. Zleva se jedná o potok Pitkovický a zprava Dobřejovský. 

Pobřeží Pitkovického potoka je lemován porosty z vrb, topolů a olší, které je svým 

89 Jasanský, P. Botič. Praha: Jaga, 2001. s. 6.
90 http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/botic/  [cit. 2018-03-06]
91 Augusta, P. Praha a Vltava: řeky, potoky a vodní nádrže Velké Prahy. Praha: Milpo, 2005.
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složením původní. Dále se na Pitkovické stráni setkáme s již nepůvodním 

porostem, který tvoří smrky, borovice, modříny a akáty. I přestože zde původně 

bývaly listnaté lesy, staly se i tak domovem velkého množství zvěře, ptáků a 

hmyzu. Z méně obvyklých druhů zde nalezneme ledňáčky, mlynaříky i krahujce 

obecného. Nespočetné množství vyšších rostlin také inspirovalo k vytvoření 

naučné stezky, která vede povodím Botiče z Hostivaře až na Jižní město.  Dále 

směrem na Milíčov u Fantova mlýna přitéká vodoteč Dobrá Voda, a Botič 

pokračuje Petrovickým údolím směrem k Hostivaři.92

I tuto dosud neobydlenou krajinu začali před válkou navštěvovat trampové a 

postavili si zde osadu, která ráz krajiny zcela změnila. Petrovické údolí již není 

nedotčenou krajinou, ale pomalu se zastavující chatovou oblastí pro občany, kteří  

zde hledali kousek přírody. Ale původní obraz místa výstavba chat zcela změnila.

Dnešní Botič napájí Hostivařskou přehradu, u níž se nacházejí sídliště 

Petrovice a Háje. Sídliště jsou proložena četnými zelenými plochami a lesoparky 

jako např. Kozinka, Milíčovský les a Košík. V Milíčovském lese se nacházejí 

hospodářské rybníky. Rybník Homolka je lemován většími porosty vodních a 

pobřežních rostlin. Rybník Vrah sloužící jako retenční nádrž s úzkými pruhy 

pobřežních rostlin, lučními plochami, mokřady, tůňkami a vodními příkopy, které 

slouží řadě obojživelníků a plazů k úspěšné reprodukci.  Území od Hostivařské 

přehrady k Hostivaři je lemováno pobřežními dřevinami, z části vlhkými loukami a 

stráněmi s nepřirozenými lesy.93 

Přehrada Botičský potok změnila za účelem relaxačního místa pro tisíce 

Pražanů. Za Hostivařskou přehradou se Botič dále vydává směrem do staré 

Hostivaře. Po několika meandrech v neuspořádaném olšovém porostu se stále 

blíží centru Prahy kolem tvrze Toulcův dvůr. Zde se v dnešní době nachází známé 

ekocentrum, které se stará o povodí Botiče v dané lokalitě. Tím ovšem ekologická 

činnost centra nekončí. Specializované programy pro školy i širokou veřejnost, 

vypracované na míru pracovníky centra, jsou často vyhledávány pedagogickými 

pracovníky z celé Prahy. 94

92 Loubová, J. a kol. Mezi Botičem a Rokytkou: o přírodě, krajině a lidech v ní. Praha: Český svaz 
ochránců přírody, 1995.
93 Jasanský, P. Botič. Praha: Jaga, 2001. s. 8,9.

94 www.toulcuvdvur.cz/ [cit. 2.6.2018]
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Na místě zvaném Trojmezí, které se rozkládá na levém břehu potoka přibližně 

mezi Toulcovým dvorem, Kulatým Chodovcem a Záběhlickým zámkem, 

nalezneme přírodní památku Meandry Botiče.

8.1.1 Meandry Botiče

Meandry jsou od roku 1968 vyhlášeny přírodní památkou. Na území o rozloze 

6,7 ha je možné objevit původní rostlinná společenstva zastoupená olšemi, 

vrbami, břízami, jeřáby a topoly. Z fauny jsou zde zastoupeny ryby, obojživelníci, 

hmyz a ptáci. V potoce žije na tomto místě 27 druhů ryb včetně pstruhů. Na 

březích Botiče sídlí několik desítek ohrožených druhů. Z obojživelníků můžeme 

narazit především na kuňku velkou /Bombina maxima/ nebo ropuchu obecnou i 

zelenou /Bufo bufo a Bufo viridis/. Ropucha zelená/ Bufo viridis/  je vázána na 

stepní ekosystém. Ideální podmínky ke svému životu nalézá v zemědělské krajině 

v teplejších oblastech s nízkou nadmořskou výškou charakteristickou pro nížiny. 

Oblíbenými lokalitami jsou pole, stepi a pastviny. Ve městech ropuchy nalezneme 

v okolí pouličních lamp, kde mají dostatek potravy v podobě hmyzu. Největším 

nepřítelem ropuch je člověk. Silniční doprava představuje pro ropuchy vedle 

znečišťování vodních zdrojů největší nebezpečí v boji o přežití.   V České 

republice jsou ropuchy ohrožený druh dle vyhlášky č.395/1992 Sb. Nejvíce 

zastoupeni jsou v dané oblasti brouci. Nalezneme zde 86 střevlíkovitých zástupců, 

56 mandelinkovitých a 107 nosatcovitých. V meandrech se vyskytuje i velké 

množství denních i nočních motýlů, mezi kterými nalezneme i chráněné Otakárky. 

Snad nejzajímavější skupina živočichů, která zde nalezla svůj domov, jsou ptáci. 

Nejohroženějším druhem patřícím do této skupiny je ledňáček říční (Alcedo atti). 

Je celosvětově silně ohrožený.  Žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod 

bohatých na ryby. Z toho důvodu je považován za bioindikátor čisté vody. Na 

území ČR hnízdí 300–700 párů. Je zřejmé, že nízká nadmořská výška a čistota 

Botiče a hojnost ryb v chráněném území v meandrech se mu stala domovem. 

Dalšími ptačími druhy, které hojně hnízdí v meandrech, jsou slavík obecný 

(Luscinia megarhynchos), z datlovitých krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva 

zelená (Picus viridis) i šedá (Picus canus), ze zpěvavých konipas (Motacilla alba) 

a sýček obecný (Athene noctua) z čeledi puštíkovitých.95

95 http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu34.htm [2018-03-06]
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8.1.2 Urbanizovaný Botič

      Botič má dvojí charakter. Přírodní, jehjíž část končí meandry, a urbanizovanou, 

od staré Hostivaře až po Výtoň, kde se vlévá do Vltavy.

Tok Botiče pokračuje směrem na západ přes Záběhlice a Michli. Na cestě míjí 

potok velkostatek Práče, vybudovaný v baroku. Hospodářskému dvoru vévodil 

Práčský zámek, býval zde pivovar i mlýn napájený z Rybníčku.96

Další cesta potoka vede přes Hamerský rybník. Zde se jeho malebný obraz 

mění zástavbou Spořilovského sídliště. Místní mlýn Hatě byl u botičského náhonu 

postaven již roku 1432. Roku 1770 zde byly postaveny mědikovecké hamry, které 

výrazným způsobem ovlivnily kvalitu vody v Botiči a narušily i místní krajinu. 

Později hamry koupil továrník Ringhoffer a zřídil zde slévárenskou dílnu.97 Odtud 

cesta Botiče není již tak zelená. Z Botiče se stala industriální stoka tekoucí 

podzemním kanálem.98

Hamerský rybník byl jednou z mála oblastí na Botiči, který se dočkal 

revitalizace. Ta proběhla v letech 2008–2009, po odkupu rybníka městem. Dnes 

již slouží okolí Hamerského rybníka k rekreačním účelům.

Tok Botiče pokračuje přes Michli kolem plynárny, kde byl po druhé světové 

válce proveden experiment týkající se zavedení autobusové dopravy na 

nestlačený svítiplyn. Vše probíhalo v těsné blízkosti vodního zdroje Botič a 

zanechalo své následky. Potok dále teče v betonovém korytu. V důsledku lidské 

industrializace přišel Botič o čistou vodu a občané Prahy o jeden nevyčerpatelný 

zdroj pitné vody, jelikož Botič zásoboval dlouhá léta oblast Hostivaře. Další ránu 

utrpěl Botič po spuštění provozu známé mýdlárny Hellada, kdy se stal opravdu 

odpadní strouhou mířící do Vršovic.

Kolem Bohdalce se stáčí k vršovickému seřaďovacímu nádraží, podtéká 

Vršovickou třídu a vylézá na povrch až za nynějším fotbalovým stadionem 

Bohemians a pod svahem Grébovky. Odtud se znovu stáčí na západ a Nuselským 

údolím míří k soutoku s Vltavou.

96 Juřík,J. Prahou podél potoků. Praha: Argo, 2007.
97 www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy.../hamersky-rybnik/ [2018 -06-03]
98 Jasanský, P. Botič. Praha: Jaga, 2001. s. 10,11.
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8.2 Fauna
Domnívám se, že v rámci mé bakalářské práce není nutné uvádět složité 

charakteristické znaky daných kmenů a tříd živočichů. Stačí pouze základní 

obecná charakteristika k jejich rozpoznání, pochopení vývojové linie a způsobu 

života, který je předmětem Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání a je prezentován pedagogem žákům prvního stupně. Ze zoologického 

hlediska se tedy jedná o kmeny, nadtřídy a třídy: Měkkýšů (Mollusca), Členovců 

(Arthropoda), Ryb (Osteichthyes), Obojživelníků (Amphibia), Plazů (Reptilia), 

Ptáků (Aves) a Savců (Mamalia), jelikož se vyskytují v lokalitě sledované v této 

práci.

8.2.1 Měkkýši 

Zařazení do systému

Říše: Živočichové (Animalia)

Kmen: Měkkýši (Mollusca)

Třídy: Mlži (Bivalvia), Plži (Gastropoda)

Měkkýši (Mollusca) jsou skupina bezobratlých živočichů žijících na souši i ve 

vodě v rozmanitých biotopech. Většina tříd ovšem žije v moři. Na našem území 

jsou zastoupeny pouze dvě – plži (Gastropoda) a mlži (Bivalvia), z nichž 

početnější je třída plžů (Gastropoda), a to především druhy vázané na 

suchozemská stanoviště. „Z hlediska zoogeografie není Česká republika  

charakterizována zvláštní měkkýší faunou, ba naopak zcela zapadá do rámce  

středoevropských poměrů.“99

8.2.1.1 Obecná charakteristika

Základní znaky, kterými se liší od ostatních kmenů, jsou útrobní vak, plášť a 

radula. V útrobním vaku jsou uloženy a chráněny vnitřní orgány. Ten dále chrání 

kožní záhyb zvaný plášť, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu 

vápenatého. Pokud hovoříme o plžích, nazývá se schránka ulita, u mlžů pak 

lastura. Dýchání u suchozemských zástupců zajišťují plíce, což je značně 

prokrvená stěna plášťové dutiny, u vodních zástupců se vyskytují vodní plíce. Při 

přijímání potravy napomáhá radula k posunování sousta v ústní dutině a k jejímu 

rozmělnění. Rozmnožují se pohlavně, vývoj může být přímý i nepřímý. Vyskytují 

99 Juřičková, L. Natura Pragensiis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 16-18
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se mezi nimi gonochoristé i hermafrodité. Měkkýši se líhnou z vajíček, ale mohou 

být i živorodí.

Lesní společenstva, která by úplně kryl les, se na území Prahy 10 téměř 

nevyskytují, ale zástupce řadící se do této skupiny zde nalezneme. Jedná se o 

zástupce z čeledi plzákovitých (Arioniadae). Původně byli rozšířeni na levém 

břehu Vltavy, ale dnes slimáčníka táhlého (Semilimax semilimax), plzáka hnědého 

(Arion subfuscus), plzáka obecného (Arion distinctus) nebo hladovku chlumní 

(Ena obscura) nalezneme i na stanovišti na obou březích od výtoku Botiče 

z Hostivařské přehrady.100

Z vodních měkkýšů nalezneme na horním toku Botiče několik druhů uchatek 

(Lymnaea truncatula, ovata a auricularia). Vodní fauna je sice bohatá na měkkýše, 

ale pouze v horním toku končícím pod Hostivařskou nádrží. Jelikož se nádrž 

nachází v zemědělsky využívané krajině, je chemizace toku pro řadu druhů 

limitujícím faktorem.

Na různých místech Vršovic pak nalezneme adaptované zástupce na městské 

prostředí. Mezi tyto synantropní druhy řadíme například: středoevropskou 

vřetenatku obecnou (Alinda biplicata), holarktického zemounka lesklého 

(Zonitoides nitidus) či vlahovku narudlou (Manachoides incaruata).101

8.2.1.2 Biologický význam

„V důsledku nadměrného okyselování půdy dochází u měkkýšů ke snížení  

reprodukce, což vede často i k úplnému zániku druhu. Kritická hranice kyselosti u  

těchto se pohybuje v rozmezí 4 – 5 pH. Naopak změna při obhospodařování řady  

ploch vede k postupné výměně malakocenózy. Mizí některá vodní společenstva  

v důsledku zarůstání vodních ploch a nově se objevují stanoviště citlivých druhů  

měkkýšů.“102 Podíl na změně měkkýších společenstev je dvojího charakteru. Za 

prvé jsou to změny vyvolané změnami klimatu a za druhé antropogenní vlivy 

zapříčiněné člověkem.103 

100 Juřičková L., Natura Pragensis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 16-18
101 Juřičková L., Natura Pragensis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 16-18
102 Juřičková L., Natura Pragensis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 16-18
103 Juřičková L., Natura Pragensis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 124
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8.2.1.3 Ekologický význam 

„Měkkýši v naší rozmanité krajině také vytvářejí rozmanitá společenstva, která  

jsou více či méně vyhraněná. Na složení společenstev má vliv řada faktorů,  

zejména však nadmořská výška, množství dostupného vápníku, půdní vlhkost a  

vegetační kryt.“104 Posledním faktorem je vegetace. Řada plžů potřebuje k životu 

zetlelé i čerstvé rostliny, jako zdroj příjmu potravy. Vhodné podmínky tedy nabízí i  

území Prahy 10. Listový opad ve složení lípa, jilm a javor nalezneme po celé délce 

potoku Botiče, který je nedílnou součástí potravy pro silně kalcikolní druhy.105

8.2.1.4 Společenský význam

Společenský význam se projevuje v tom, že lidské společnosti slouží jako 

encyklopedie. Díky měkkýšům se můžeme dozvědět, o dobách dávno minulých a 

porovnat je s informacemi dnešními. Fosilní nálezy schránek měkkýšů můžeme 

srovnat se současným stavem a tak poznávat trendy ve vývoji celých 

společenstev a typů stanovišť. Další význam pro společnost mají také druhy, které 

ovšem nejsou žádoucí. Mám na mysli skupinu plzákovitých (Arioniadae), zejména 

plzáka španělského (Arion vulgaris), který se sice v dané oblasti nevyskytuje, ale 

je významných škůdcem hospodářských plodin. Mezi společensky prospěšné 

druhy patří mořští měkkýši, zejména hlavonožci, kteří slouží jako potrava pro 

člověka.

8.2.1.5 Výukový význam

Žáci by se měli umět popsat stavbu těla nejznámějšího zástupce plžů, 

hlemýždě zahradního, jeho specifické potřeby, průběh a způsob života. Umět 

porovnat tuto skupinu se skupinou měkkýšů, znát rozdíl mezi ulitou a lasturou. Do 

výuky můžeme pomalu začlenit různá životní prostředí, ve kterých se vyskytují. 

Vyjmenovat alespoň jednoho zástupce z každé skupiny. Seznámit se i se škůdci 

hospodářských plodin, typickými pro danou skupinu živočichů.

8.2.2 Členovci

Zařazení do systému

Říše: Živočichové (Animalia)

104 Juřičková L., Natura Pragensis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 128
105   Juřičková L., Natura Pragensis: Měkkýši fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. 
1995. s. 127
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Nadkmen: Prvoústí (Protostomia)

Kmen: Členovci (Arthropoda)

Podkmeny: Korýši (Crustacea), Šestinozí (Hexapoda)

Třída: Hmyz (Insecta)

Členovci patří k nejpočetnějšímu živočišnému kmeni. Je rozšířen po celé 

planetě Zemi a osídluje nejrůznější biotopy. V důsledku toho se u členovců 

vyskytují nejrůznější potravní specializace. Nalezneme zde predátory, parazity, 

saprofágy, mrchožrouty i býložravce. Kmen zahrnuje živočichy suchozemské i 

vodní, kteří mají různě adaptovaná těla i končetiny.

8.2.2.1 Obecná charakteristika

       Tělo členovců je rozděleno na hlavu, hruď a zadeček jako například u hmyzu, 

kde je hruď od hlavy viditelně oddělena. U některých zástupců došlo ke srůstu 

hlavy a hrudě v jeden celistvý útvar a mluvíme tedy o hlavohrudi. Ta je typická 

především u klepítkatců a korýšů. Původně měli pravidelně článkované tělo, které 

se evolucí různě adaptovalo na tykadla, snovací bradavky, atd. Článkované 

zůstaly pouze končetiny, které jsou k tělu připojeny kloubně.  U členovců se 

setkáváme s jednoduchými nebo složenými očními orgány. Pokožka je tvořena 

tvrdou, chitinovou kutikulou, která tvoří vnitřní kostru. Dýchání zajišťují různé 

dýchací orgány podle prostředí, ve kterém členovec žije. U vodních členovců 

výměnu plynů zajišťují žábry (rak říční), u suchozemských plicní vaky a vzdušnice. 

Srdce je trubicovité a nervová soustava žebříčkovitá. Zvláštním orgánem 

vylučovací soustavy, typickým pro pavoukovce a hmyz je Malphigická trubice. 

Rozmnožování probíhá pohlavně, většina zástupců jsou gonochoristé. Vývoj 

členovců může být přímý i nepřímý přes larvu.106

Ze skupiny členovců hojně nalezneme kolem Botiče a přilehlých oblastí 

důležitých pro tuto práci především zástupce pilatkovitých (Tenthredinidae), 

některé druhy motýlů (Lepidoptera) a p a v o u k ů (Araneae). Pilatkovití 

(Tenthredinidae) jsou skupina blanokřídlého širopasého hmyzu velmi odlišná od 

žahadlových. Liší se nejen stavbou těla, ale i způsobem života. Zadeček mají 

široce přisedlý k hrudi, samičky mají na konci zadečku ozubený orgán zvaný pilka, 

který jim napomáhá k opracování rostliny při kladení vajíček. Larvy se nazývají 

housenice, jsou býložravé a přímo závislé na jednom druhu rostliny. Při 

106 http://www.hmyz.net/clanek006.htm [cit. 29.5.2018]
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přemnožení způsobují značné škody na užitkových rostlinách a považujeme je 

tedy za škůdce. Žádný z druhů patřící k pilatkovitým (Tenthredinidae) není 

užitečný. Nalezneme je například v přirozených biotopech se zbytkem stepní, 

skalní a lesostepní flóry. Mají rády vlhké, teplé stanoviště s pozůstatky porostů 

jehličnanů v kombinaci s listnatými háji. Jelikož se takovéto stanoviště na území 

Prahy hojně nachází, jejich rozšíření je dosti bohaté.107

Přestože docházelo v období neolitu k odlesnění krajiny, pasteveckému 

hospodaření a s tím spojenému zemědělskému užívání půdy, zůstalo celkem dost 

přirozených ploch pro přežití této skupiny. Na druhou stranu i pilatkovití jsou 

v ohrožení neustálým procesem urbanizace krajiny a výsadbou nepůvodních 

rostlin jako například akátů, která vytlačují původních rostlinná společenstva 

lesních oblastí. Jsou vázána především na lesní biotopy v nížinách i kopcích. 

Jediný druh, na sledovaném území je pilatka červená (Macrophya annulata). 

Ostatní známé druhy se vyskytují v blízkosti ovocných sadů, kde páchají obrovské 

škody.108

Další skupinu hmyzu, kterou zde nalezneme, jsou motýli (Lepidoptera). 

Z Píďalkovitých bych ráda uvedla eurosibiřský stepní druh, v České republice 

vyskytující se vzácně, ale na horním toku Botiče vyskytující se značně. Jedná se o 

píďaličku merlíkovou (Eupithecia simpliciata), která zde našla útočiště, díky 

rostlinnému pobřežnímu pásmu tvořenému merlíkem (Chenopodium atriplex).  

Další vzácný zástupce, živící se bobovitými rostlinami je tmavo -skvrnáč březový 

(Theria rupicaprari). Z babočkovitých (Nymphalidae) se v povodí Botiče vyskytují 

dva vzácné druhy duhovec větší (Aparatura iris) a babočka osiková (Nymphalis 

antiopa). Původně se vyskytovaly oba zástupci hojně, dnes z důvodu nepůvodního 

porostu nemají rostliny ke svému přežití. Živnými rostlinami pro oba druhy jsou 

vrba popelavá (Salix cinerea L.), vrba jíva (Salix caprea L.), vrba ušatá (Salix 

aurita) a topol osika (Populus tremula), kterých značně ubývá. Z běžně 

vyskytujícího druhu bych ráda uvedla žluťáska čičorečkového (Colias hyale), který 

se tu zabydlel díky vhodnému bylinnému pásmu tvořenému vikví, tolicí a jetelem. 

Jediný vyskytující se druh, který je chráněný je otakárek ovocný (Iphiclides 

podalirius). Jeho přirozeným prostředím jsou rostliny z čeledi mandloňových, 

kterých je v oblasti podél potoka Botič dnes opravdu pomálu.109 
107 Pádr, Z. Blanokřídlý hmyz – pilatkovití. Natura Pragensis, 1993.
108 Pádr, Z. Blanokřídlý hmyz – pilatkovití. Natura Pragensis, 1993
109 Natura Pragensis: Výsledek průzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. městě Praze

55



Mokřady, bahnité rybníky a vlhčí lesní oblasti jsou domovem hojně 

vyskytujících se rozmanitých druhů plachetnatkovitých (Linyphiidae). Velmi 

rozšířená je zde plachetka jarní, listová, jazýčková a tmavá, které zde našly 

útočiště ve vlhkém dedritu a vhodném bylinném a keřovitém pásu.

Ze synantropních druhů vyskytujících se v zastavěných oblastech je nutné 

uvést lepovku jižní (Scytodes thoracica), která není původní, ale byla sem 

dovlečena, společně s dovozem ovoce z exotických zemí a snovačku domácí a 

původní (Steatoda triagulosa a grossa), které jsou jedovaté.110

8.2.2.3 Biologický význam

Kombinace velkých a různorodých populací, vysokého rozmnožovacího 

potenciálu a poměrně krátkého životního cyklu vybavila většinu hmyzu 

genetickými zdroji pro rychlé přizpůsobení měnícím se podmínkám prostředí. 

Úspěchy hmyzu jsou působivé: šlo o jedny z prvních tvorů, kteří zabydleli suché 

oblasti a využili zelené rostliny jako zdroj potravy, hmyz jako první využil 

schopnost letu pro únik před dravci, a šlo o první tvory, u kterých se vytvořila 

složitá sociální hierarchie s dělbou práce a společná péče o potomstvo.111 

Nejúžasnější příklad adaptace je především v tom, jakým způsobem a jak 

rychle si hmyzí škůdci dokázaly zvyknout na pesticidy. Mezi členovce sice nepatří 

pouze hmyz, ale z biologického hlediska se mi jeví tato skupina nejvíce 

prohlášená.112

8.2.2.4 Ekologický význam

Jako konzumenti, mrchožrouti a rozkladači má hmyz klíčovou úlohu v 

biochemickém oběhu živin. Hmyz pomáhá provzdušňovat půdu, čímž posiluje její 

schopnost zadržovat vodu a zlepšuje možnost jejího obdělávání. Obrací více půdy 

než žížaly a přemísťuje živiny v kořenové zóně při vrtání a budování úkrytů v zemi. 

Mouchy a chrobáci brání hnití zdechlin velkých živočichů a urychlují jejich rozklad 

houbami a bakteriemi.  V roli predátorů a parazitů udržují rovnováhu 

v ekosystému. Další důležitou roli hrají v opylení kvetoucích rostlin a v jejich 

rovnoměrném šíření. Některé druhy savců absence hmyzu v zimě směřuje 

110 Natura Pragensis sv. 18.
111 http://www.hmyz.net/clanek005.htm [ cit. 29.5.2018]
112 http://www.hmyz.net/clanek005.htm  [cit. 29.5.2018]
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k hibernaci, někteří ptáci odlétají do teplých krajin, kde se hmyz vyskytuje 

celoročně. Jiné druhy členovců můžeme právem nazývat bioindikátory změn 

životního prostředí jako například raka říčního (Astacus astacus).113

8.2.2.5 Společenský význam

       Jedním z nejdůležitějších hmyzích zástupců je včela medonosná. Její 

produkty využívají lidé již od starověku. Na trhu se objevuje nejen včelí med, 

kterého je zdravé včelí společenstvo schopno vyprodukovat 85kg, ale dále roste 

poptávka po včelím pylu a mateří kašičce, která jsou součástí spousty alternativní 

léčiv.

Dalším členovcem, jehož si lidská společnost cení, je motýl bourec morušový 

(Bombyx mori, který je producentem vlákna, potřebného k výrobě hedvábí. 

Nejsou ovšem všichni zástupci pro lidskou populací prospěšní. Některé druhy 

způsobují vážná zdravotní onemocnění, jelikož slouží jako přenašeči nejrůznějších 

chorob, které mohou končit tragicky.

Výukový význam

Žáci by měli znát základní stavbu těla hmyzu létavého, hmyzu nelétavého a 

porovnat jej se stavbou raka říčního, kterého také řadíme mezi členovce. Vysvětlit 

a pochopit rozdíly mezi dokonalou a nedokonalou proměnou. Dokázat zařadit 

nejznámější zástupce hmyzu, korýšů, šestinohých a brouků. Znát jejich potravní 

strategie i různorodá stanoviště vhodná pro přežití.

V neposlední řadě by měli pochopit důležitost členovců pro rostlinnou i 

živočišnou říší včetně člověka.

8.2.3 Ryby

Zařazení do systému

Říše: Živočichové (Animalia)

Kmen: Strunatci (Chordata)

Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)

Nadtřída: Ryby (Osteichtyes)

113 http://www.hmyz.net/clanek005.htm  [cit. 29.5.2018]
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„K významným vodním prvkům pražské krajiny patří rybníky a vodní nádrže,  

které mají velký význam nejen z vodohospodářského hlediska, ale i ekologického,  

krajinotvorného a rekreačního.“114

Na území hlavního města Prahy se nachází přes sto různých vodních objektů, 

z nichž největší je Hostivařská přehrada v povodí Botiče, která je pro mou práci 

stěžejní z hlediska fauny i flóry. 

8.2.3.1 Obecná charakteristika 

Ryby jsou vodní obratlovci charakterističtí osifikovanou kostrou a skřelemi 

chránícími žábry. Tělo je tvořeno hlavou, trupem a ploutvemi. Ty mohou být 

párové, protože umožňují zachovávat a měnit směr pohybu nebo nepárové 

(ocasní, hřbetní a břišní). Povrch těla kryje vícevrstevnatá kůže tvořená šupinami, 

která produkuje sliz chránící před infekcemi a parazity a napomáhá při pohybu. 

Osu těla tvoří páteř z obratlů, lebka a žebra. Zvláštností je plynový měchýř, který 

ryby nadnáší a udržuje v dané poloze. Důležitým smyslovým orgánem je postranní 

čára vedoucí po obou stranách těla k ocasu, která rybám napomáhá při orientaci 

ve vodě. Primárním dýchacím orgánem u ryb jsou čtyři páry žaber umístěných na 

žaberních obloucích s bohatou kapilární sítí, která umožňuje výměnu plynů 

prostou difúzí. Srdce je dvoudílné, má pouze jednu komoru a jednu síň. Odpadní 

látky z těla ryb jsou vylučovány žábrami, jedná se o oxid uhličitý, a amoniak je 

z těla vylučován ledvinami. Pro ryby je charakteristické vnější oplození, kdy 

samičky produkují jikry obsahující vajíčka a samci mlíčí obsahující spermie. Po 

oplození se vylíhne tzv. plůdek. 115

Podle biotopu, ve kterém ryby žijí, je dělíme na sladkovodní, mořské a 

brakické. Na území České republiky se vyskytují pouze sladkovodní druhy. Podle 

způsobu obstarávání si obživy je rozdělujeme na dravé, býložravé a všežravé. 

V oblasti určující tuto práci se vyskytují ryby především všežravé z čeledi 

kaprovitých (Cyprinidae). Nejvíce je v Botiči a Hostivařské přehradě rozšířena 

plotice obecná (Rutilus rutilus), dnes označovaná za plevelnou rybu. Žije 

v hejnech ve stojatých či mírně tekoucích vodách. První domestikovanou rybou 

v historii byl kapr obecný (Cyprinus caprio), kterého taktéž nalezneme na území 

Prahy 10. V Meandrech Botiče se nejvíce setkáme s karasem stříbřitým 

114 Andreska J. Ichtyofauna a rybářství. Natura Pragensis, 2015. s. 7
115 www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2016/09/Ryby.pdf [cit. 5. 6. 2018]
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(Carassius gibelio), karasem obecným (Carassius carassius) a cejnem velkým 

(Abramis brana), jelikož jsou odolní vůči zásahům do vodních toků i znečištění. 

Další druhy nalezneme v Botiči po celém jeho toku až pod Hostivařskou přehradu 

od cejnového pod pstruhové pásmo. Opět patří do skupiny všežravých kaprovitých 

ryb a jsou to jelec tloušť (Leuciscus cephalus), střevle potoční (Phoxinus 

phoxinus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythropthalmus), lín obecný (Tinca tinca) 

a hrouzek obecný (Goboi gobio). Pro všechny uvedené zástupce jsou vhodnou 

lokalitou zarostlé rybníky či mělčí údolní nádrže. Z dravých ryb se v dané oblasti 

můžeme setkat s úhořem říčním (Angullia  angullia) a štikou obecnou (Esox 

lucius). Žádná z uvedených ryb není náročná na vodní prostředí, nemá specifické 

potřeby obživy, a proto se vyskytuje i v nepříliš čisté vodě jako je potok Botič.116

8.2.3.2 Biologický význam

Ryby jsou stále atraktivní objektem pro přírodní vědy. Stále ještě nejsou 

patřičně prozkoumány a objevují se nové druhy velmi zajímavé pro vědu. Některé 

druhy představují vývojově velmi staré organismy, které se zachovali jako živoucí 

fosilie z dávných prehistorických dob a nesou tak důležité svědectví o vývoji života 

na Zemi.117

8.2.3.3 Ekologický význam

Ichtyocenóza představuje důležitou složku vodních ekosystémů. Z hlediska 

potravního řetězce jsou důležitým článkem. Některé druhy ptáků i savců jsou na 

rybách přímo závislé. Ryby jsou také významným indikátorem změn životního 

prostředí, jelikož velmi citlivě reagují na jeho změny. Proto je označujeme za 

bioindikátory.

8.2.3.4 Společenský význam

Člověk je spjat s rybolovem již od prvopočátku. V mnohých oblastech tvořily 

právě ryby významnou složku potravy a jinak tomu nebylo ani ve Vršovicích. 

Rybářské cechy vznikaly na toku Botiče již od 13. století.118 Měnily se lovné 

techniky podle druhu ryb a oblastí. Některé ryby nebo rybářská náčiní se dostaly i 

116 Andreska, J. Ichtyofauna a rybářství. Natura Pragensis, 2015
117 https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kosco2/subor/6.pdf
118Andreska, J. Ichtyofauna a rybářství. Natura pragensis, 2015.
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do erbů měst. Ve znaku Vršovic také nalezneme prastarou nádobu na chytání ryb 

– vrš.119

8.2.3.5 Výukový význam

Žáci by měli znát různé vodní ekosystémy, základní charakteristické znaky, 

kterými se odlišují od ostatních skupin. Měli by pochopit důležitost ryb v potravním 

řetězci a jejich odlišný způsob rozmnožování.  Doplnit výuku je možné o různé 

sladkovodní zástupce, které běžně mohou objevit např. při koupání v našich 

rybnících. A v neposlední řadě by měli být informováni o ochraně životního 

prostředí našich vodních toků.

8.2.4 Obojživelníci a plazi

Zařazení do systému

Říše: Živočichové (Animalia)

Kmen: Strunatci (Chordata)

Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)

Třída: Obojživelníci (Amphibia) a Plazi (Reptilia)

Obojživelníci jsou skupina studenokrevných obratlovců, kterou tvoří 570 

druhů, kteří obývají planetu Zemi.  Právem jsou považováni za nejstarší 

obratlovce. První nálezy pocházejí z období Palezoika, přesněji středního devonu. 

Za nejstaršího obojživelníka můžeme považovat Ichtyostega stensioei, jež žil na 

území Austrálie před 390 miliony lety. Období Paleozoika bylo typické expanzí 

obojživelníků, na rozdíl od následujícího geologického období Mezozoika, kde 

došlo ke stagnaci ve vývoji v důsledku klimatických změn. Příčinou bylo vysychání 

mělkých vod a narůstající konkurence plazů.120

„Díky nim vznikali plazi, ptáci, savci a lidé. Přežili v různých formách dobu 360 

milionů let, přežili klimatické změny geologických období, tvrdé doby ledové i  

meziledové, adaptovali se v konkurenci vyvíjejících se ptáků i savců. Svojí životní  

strategií dokázali akceptovat podmínky nových vegetačních formací. Obojživelníci  

i plazi toto všechno zvládli, protože měli dostatek času.“121 Nyní tolik času nemají. 

Nastávající změny páchané člověkem jsou na ně příliš rychlé a mnohokrát 

119 Almanach Prahy XIII. 1932

120 Kerouš, K. Obojživelníci a plazi Prahy, 2013, str. 17
121 Kerouš K. Obojživelníci a plazi Prahy, 2013, str. 17
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nevratné. V důsledku toho patří obojživelníci a plazi k nejohroženějším druhům 

nejen v Praze, ale v České republice i ve světě.

Obojživelníci jsou živočichové velmi nároční na kvalitu vodního i 

suchozemského prostředí. Úbytek druhů je způsoben: „ přeměnou krajiny,  

antropizací prostředí, ztrátou přirozené stability biocenóz, nevhodným  

rozšiřováním ryb, zejména přerybňováním nádrží a rybníků, infekčními  

onemocněními, především chytridio mykózou a parazity a v neposlední řadě i UV 

zářením, jeho hodnoty se vlivem klimatických změn stále zvyšují a zabraňují tak  

zdárné reprodukci“.122

8.2.4.1 Obecná charakteristika obojživelníků

Zmíněná skupina studenokrevných obratlovců se vyvinula z lalokoploutvých 

ryb, u kterých došlo k vývoji končetin. Jejich životní cyklus je úzce spjat s vodním 

prostředím, především v období páření. Končetiny mají rozlišené zápěstí a 

jednotlivé prsty jsou spojeny plovacími blánami. Další změna, ke které došlo, je 

vznik otevřeného hrudního koše, který chrání vnitřní orgány. Obojživelníci mají 

primitivní srdce tvořené dvěma předsíněmi a jednou komorou s neúplnou 

přepážkou. Poprvé se zde také objevuje jazylka, která vznikla z žaberních oblouků 

a dlouhý jazyk. Přechodem z vodního prostředí na souš dochází k přeměně 

plynového měchýře na vakovité plíce, jejichž funkce je značně omezena. U 

obojživelníků převládá kožní dýchání. Pokožka je tedy opatřena četnými slinnými 

žlázami, které ji neustále zvlhčují a napomáhají tak dýchání vzdušného kyslíku. 

K obraně proti predátorům je kůže obojživelníků opatřena jedovými žlázami 

umístěnými ve škáře.123

U většiny obojživelníků převládá nepřímý vývoj, který se odehrává ve třech 

stádiích – vajíčko, larva, dospělec.

8.2.4.2 Obecná charakteristika plazů

Plazi patří k poikilotermním živočichům, kteří nedokáží udržet stálou teplotu, 

stejně jako obojživelníci. Většina plazů je vejcorodá a mláďata se líhnou z vajíček 

plně vyvinuta. Oproti obojživelníkům mají již srdce čtyřkomorové, žádný druh 

nedýchá žábrami ani kůží. Kůže plazů je pokryta šupinami nebo štíty. Specifikem 

122 Kerouš K. Obojživelníci a plazi Prahy, 2013, str. 9
123 Kerouš, K. Obojživelníci a plazi Prahy. 2013.
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je tzv. Jacobsův orgán nacházející se mezi ústní a nosní dutinou napomáhající 

plazům při hledání potravy či odhalení nepřítele.  V porovnání s obojživelníky je 

nervová soustava dokonalejší, jelikož zde nacházíme druhotnou kůru 

telencephalonu.124

Na území České republiky žije ze zmíněných pouze 21 druhů obojživelníků 

z řádů ocasatých i bezocasých. V Praze je jich už pouze 12 druhů. Z čeledi 

mlokovitých zde nalezneme mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), čolka 

obecného (Lissotriton vulgaris), čolka horského (Ichtyosaurus alpestris) a čolka 

velkého (Triturus cristatus). Z řádu bezocasých jsou zastoupeni zástupci z čeledi 

skokanovitých (Ranidae), např. skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený 

(Pelophytax esculentus), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a skokan skřehotavý 

(Pelophytax ridibundus). Z čeledi ropuchovitých (Bufonidae) se na území Prahy 

vyskytují ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Pseudepidalea viridis). 

Z čeledi kuňkovitých (Bombinidae) se setkáme s kuňkou obecnou (Bombina 

bombina) a zástupcem z čeledi rosničkovitých (Hylidae) je rosnička zelená (Hyla 

arborea).125

Vymezenou lokalitou mé bakalářské práce je ovšem oblast Prahy 10, 

především městská část Vršovice. I zde se setkáme s obojživelníky, pokud se 

vydáme do oblasti Pitkovického potoka, který je přítokem Botiče, nebo do 

Milíčovského lesa a rybníka. Oba tyto koridory jsou důležité k reprodukci, 

larválnímu vývoji i postreprodukčnímu období v životě obojživelníků i plazů. Úseky 

jsou úzce spjaty s potokem, který zaručuje šíření jedinců. Výskyt plazů je v daném 

území značně ovlivněn nečistou vodou potoka Botiče. Obojživelníci využívají 

danou oblast jako migrační koridor, poněvadž podmínky k životu jsou zde značně 

omezené. Nalezneme tu ovšem několik ostrůvků uprostřed tekoucího Botiče, který 

je s velkou oblibou využívaný plazy. 

Druhý koridor v oblasti Milíčovského lesa navazuje na ekosystém 

Průhonického parku. Meandrující Botič zajišťuje dospělým obojživelníkům 

prostředí, ve kterém nacházejí potravu, útočiště i vhodné podmínky k reprodukci. 

To je zajištěno především porosty keřů a stromů v různých kombinacích. Na tomto 

stanovišti je batrachofauna zastoupena více než plazi a dané druhy živočichů jsou 

124 Kerouš, K. Obojživelníci a plazi Prahy. 2013.

125 Kerouš, K. Obojživelníci a plazi Prahy. 2013.
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vzácné. Avšak nesprávným hospodařením s hladinou Hostivařské nádrže je život 

obojživelníků značně ohrožen. Ti migrují do údolí Botiče, ale hlavní reprodukční 

zóna je v neustálém pohybu. Mezi zástupce nacházející se v daných koridorech 

patří mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Na celém území Prahy začíná být 

velmi vzácný, jelikož mizí vhodné areály pro zdárnou reprodukci a ubývá kvalitní 

povrchové vody. Další zástupce, kterého bych ráda zmínila, je čolek velký 

(Triturus cristatus). Původně byl rozšířen po celém jihovýchodním koridoru Prahy. 

Dnes jsou evidována podprůměrná stanoviště na území Komořan, Písnice a 

Klánovic. Je tedy zřejmé, že oblast meandrujícího Botiče nesplňuje dnes životní 

podmínky tohoto jedince. Oblasti, které druh obýval, jsou lidskou populací ničeny a 

obývány a zde už pro něj není místo. Jedinou nadějí ke zdárné reprodukci zatím 

zajišťuje oblast Komořan, pokud nedojde k devastaci místních biotopů. Naopak 

původním areálem výskytu čolka obecného (Lissotriton vulgaris) byl obvod celého 

hlavního města, dnes taktéž oblast Komořanského biotopu, jako u Čolka velkého. 

Hlavním problémem neúspěšné reprodukce, která probíhá v larválním stádiu je 

nekvalitní voda. Neustálá kontaminace vodních zdrojů způsobuje úhyn živočichů 

již v tomto stádiu. Nedostatek vhodné potravy ve vodách a ve vodních nádržích 

též ovlivňují nepříznivé podmínky pro reprodukci čolků.126 

Více zastoupeni jsou na sledovaném území zástupci skokanovitých. Skokan 

hnědý (Rana temporaria) i skokan zelený (Pelophylax esculentus) se hojně 

vyskytují nejen na pravém břehu Vltavy, ale jeho stanoviště jsou rozptýlena do 

okolí soutoku s Botičem a do areálu Průhonického parku. Zásadním neúspěchem 

ve zmiňovaných oblastech mám na mysli antropogení vlivy, nesmyslné dělení 

areálů tzv. dislokaci, s tím spojené ubývání vhodného prostoru k pohybu pro 

obojživelníky, který je pro danou skupinu živočichů prioritní. Na druhou stranu ale 

vhodné vegetační podmínky v oblastech rybníků, stojatých vod a nádrží 

představují domov pro skokana zeleného (Pelophylax esculentus). Jedná se 

především o potravu, prostředí vhodné pro reprodukci, ale i larvální vývoj, protože 

se nemusí obávat predátorů. Další výhodou lokality je fakt, že skokani zde nalezli 

příhodné podmínky pro zazimování, a to nejen tady, ale ve všech chráněných 

oblastech na území hlavního města Prahy.127

126 Kerouš, K. Obojživelníci a plazi Prahy. 2013.
127 Hošek, M. et al. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Praha: Agentura ochrany a 
přírody ČR, 2006.
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Ze zástupců Ropuchovitých se na území sledujících lokality této práce 

vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Pseudepidalea viridis). 

První z nich slouží oblast pouze jako migrační zóna, ve které nalezneme i dospělé 

jedince, avšak kontaminace vodních zdrojů a úbytek stanovišť vhodných 

k reprodukci a vysoká úmrtnost pulců, volá po jejich záchraně. Jsou sice zřizována 

velkoplošná stanoviště s vhodnými podmínkami, ale jedinci jsou pak zcela 

izolováni zástavbou či silnicemi, jelikož koridory pro migraci se nenachází na 

všech místech. Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) se hojně vyskytuje na 

soutoku Pitkovického potoka. Biologické vlastnosti umožňují těmto jedincům 

obývat nejen vodní ale i suchozemské prostředí. Nároky na prostředí i kvalitu 

potravy jsou u tohoto zástupce velice malé. Dokáže se pohybovat a žít v areálu 

zcela nevhodném pro živočichy. Přežívá i v oblasti kontaminované pesticidními 

látkami. K úspěšné reprodukci jim postačí velmi mělká vodní hladina a hybernaci 

dokáží zahájit na skládce odpadu či ve sklepě lidského obydlí. I přestože se 

dokáží snadno adaptovat na nevhodné životní podmínky, je potřeba je chránit.  

Rychlé změny mohou snížit vhodná reprodukční stanoviště, a tím pádem vést 

k poklesu reprodukce.128

Opakem nenáročného zástupce předešlé skupiny je jedinec z čeledi 

rosničkovitých, rosnička zelená (Hyla arborea). Vyskytuje se velmi vzácně, jelikož 

její nároky na potravu i prostředí jsou velmi specifické a vysoké.129

Z plazů se vyskytují v oblasti Botiče zástupci z čeledi ještěrkovitých 

(Lacertidae), především slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) a z užovkovitých (Colubridae) například užovka obojková (Natrix natrix) či 

užovka hladká (Coronella austriaca).130

„Obojživelníci a plazi tvoří nedílnou součást pražské zoocenózy. Především  

v plnění funkce v ekosystémech, kde tvoří důležitý článek v potravních řetězcích a 

jsou nedílnou součástí trofických stupňů.“131

Významem zasahují do biologické, ekologické a společenské sféry. 

128 Kerouš K., Obojživelníci a plazi Prahy. 2013
129 Dungel, J. et al. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. Praha: Státní zemědělské 
nakladatelství, 1990.
130 Povodím Botiče: průvodce naučnou stezkou. Praha: ČSOP Botič – Rokytka, 2001.
131 Kerouš K., Obojživelníci a plazi Prahy. 2013
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8.2.4.3 Biologický význam

Každá lokalita disponuje populacemi určitých živočichů a rostlin, které přímo 

ovlivňují životní podmínky daného druhu obojživelníků i plazů. Kromě toho jej 

ovlivňují vnější faktory prostředí, mezi které řadíme kolísání teplot, srážky ale i vliv 

člověka. Jelikož je ekosystém tvořen souborem živé a neživé části, lze říci, že 

vzájemná interakce mezi oběma složkami biocenózy je velmi složitá a navzájem 

se ovlivňující hnací síla.

„Vliv jednotlivých cenóz funguje na základě zpětných vazeb, které vyplývají  

z jejich pozic v rámci biocenózy. Konkurence je především snaha a potřeba o  

získání vhodných reprodukčních, potravních a teritoriálních podmínek. Nesmíme  

také opomenout, že jedinec se chová jak individuálně, tak ve prospěch svého  

druhu.“132 Obě tyto skupiny živočichů jsou především masožravci. Potravu tvoří 

bezobratlí živočichové zejména hmyz, kroužkovci, členovci nebo měkkýši. Naproti 

tomu oni sami slouží jako potrava některým rybám, plazům, ptákům a savcům. 

Můžeme říci, že biologická absence obojživelníků a plazů v přírodě způsobuje do 

značné míry chudý potravní řetězec pro vyšší obratlovce. Příkladem jsou larvy 

obojživelníků, které slouží jako přední zdroj potravy pro čápy bílé (Ciconia 

ciconia), kteří každoročně migrují do střední Evropy, především z důvodu dostatku 

potravy.

8.2.4.4 Ekologický význam

V prvním případě svojí existencí zasahují do kvality ekosystémů a její 

ekologické stability. Pokud je tento poměr v rovnováze a stabilní, je vytvářeno 

příjemné prostředí i pro lidskou populaci. Ovulární a larvální stádia všech 

obojživelníků jsou velmi citlivá na saprobitu vodních prostředí. Slouží proto jako 

indikátory změn životního prostředí a čistoty vodních zdrojů.

A v neposlední řadě se dá říci, že obojživelníky můžeme považovat za 

ochránce českého i celosvětového zemědělství, jelikož hlavní složku potravy tvoří 

hmyz. Starají se tedy o plodiny, které nemusí být ošetřovávány pesticidy. Jsou 

schopni za rok pozřít 1kg hmyzu a udržet rovnováhu v ekosystému.

132 Kerouš K., Obojživelníci a plazi Prahy. 2013
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8.2.4.5 Společenský význam

Ve farmakologii se dnes běžně používají toxiny, které produkují obojživelníci i 

plazi. Společnost je dokáže využít třeba k výrobě léků na snižování krevního tlaku 

nebo na rozšiřování zornic.

8.2.4.6 Výukový význam

Ve výuce žáků je nutné objasnit hlavní rozdíly mezi skupinou obojživelníků a 

plazů. Žáci by měli umět rozlišit, o jakou skupinu obratlovců se jedná, seznámit se 

základní stavbou jejich těl, základní funkcí orgánových soustav a některými 

zvláštnostmi typickými pro dané skupiny živočichů. Dále by se měli naučit 

zvláštnosti životních cyklů obou skupin obratlovců, seznámit se s potravními 

řetězci a nároky na životní prostředí. Předmětem výuky je i znalost zástupců 

rozšířených v ČR i přímo v dané lokalitě a jejich ochrana, jelikož většina druhů je 

chráněna. 

8.2.5 Ptáci

Zařazení do systému

Říše: Živočichové (Animalia)

Kmen: Strunatci (Chordata)

Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)

Nadtřída: Čelistnatci (Gnathostomata)

Třída: Plazi (Reptilia)

Podtřída: Ptáci (Aves)

Dříve lidé viděli v ptácích pouze kus potraviny, teprve později dospěli 

k názoru, že je potřeba je chránit, ale jen proto, že jim pomáhají se zbavit  

obtížného hmyzu (mouchy, housenky, komáři).

8.2.5.1 Obecná charakteristika 

Kostra ptáků je tvořena dutými kostmi naplněnými vzduchem, které jsou 

ovšem velmi pevné a spojené s dýchacím ústrojím. U ptáků rozlišujeme obratle 

krční, hrudní, křížové a ocasní. Kyčelní kost je po celé své délce srostlá s páteří. 

Žebra jsou zploštělá a upínají se ke kosti hrudní společně s mohutnými létacími 

svaly. Mají pouze dvě nohy, druhé dvě končetiny jsou přeměněny v křídla. 

Nervová soustava je srovnatelná s krokodýly nebo ještěry, ale je mnohem 
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vyvinutější. Nejdokonaleji vyvinuté oko ze všech savců mají právě ptáci.  

Akomodace se probíhá za pomoci zaostřovacího svalu a tlakem duhovky na 

čočku. Těla ptáků jsou kryta peřím, která dělíme na obrysová, prachová, vlasová, 

štětičková a štětinová, podle umístění a následné funkce. Ptáci jsou teplokrevní 

živočichové, snášející vejce. U většiny ptáků je důležitý hlasový projev, u kterého 

rozlišujeme zpěv nebo křik. 

V městské části Vršovice se setkáváme s velkým množstvím rozmanitých 

druhů pěvců i nepěvců, stálých i stěhovavých ptáků. Druhy, které nyní budu 

v práci uvádět, nejsou vzácné, ale krásně poukazují na soužití s lidmi a na 

proměny krajiny i způsobu života. Například vrabec domácí (Passer domesticus), 

který se šířil s pěstováním obilí a na daném území se začal usazovat již v době, 

kdy byly Vršovice pouhou osadou. Nevadí mu hluk, prach a málo zeleně. Nemá 

potřebu se stěhovat a zůstává u nás celoročně. Sýkorky, které byly v minulosti 

loveny jako obživa společně s ostatními druhy. Často je vidíme v adoptovaném 

hnízdě po větších ptácích, které si uspořádaly k vlastním potřebám. Neznámějším 

druhem je sýkora koňadra (Parus major) a sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus). 

Oba druhy jsou cennými požírači motýlích housenek a mšic, ale sami jsou 

vystavováni nebezpečným kunám a plchům. Stěhovavý pták, o něco menší než 

kos, kterého v ulicích Vršovic můžeme potkat, je špaček obecný (Sturnus 

vulgaris). Ten se má na území hlavního města Prahy lépe než kdysi. V období 

vinic, dělali velké škody na úrodě, dnes má ovšem hodně ochránců, poněvadž 

hubí chrousty a škodlivý hmyz. Lidé mu staví budky jako náhradu za dutiny 

stromů. Budky ovšem nebyly vynalezeny jako ochrana, nýbrž jako past na 

mláďata špačků. Na podzim se houfují a odlétají. Mezi další ptáky, které potkáme 

ve vršovických ulicích, jsou pěvec kos černý (Turdus merula) a krkavcovitý 

(Corvidae) straka obecná (Pica pica), dříve lesní dnes synantropní druh.133

V údolí potoka Botič u Hostivaře se setkáme se zcela odlišnými druhy, 

například silně chráněným pěvcem pěnicí vlašskou (Sylvia nisoria), která 

vyhledává k hnízdění hustá a trnitá křoví, ale i pěnicí hnědokřídlou (Sylvia 

communis), hojně se vyskytující, také z rodu zpěvných ptáků. Na území Meandrů 

Botiče můžeme spatřit, například silně ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo 

atthis), konipase bílého (Motacilla alba), slípku zelenohou (Galliula chloropus), 

strakapouda velkého (Dendrocopos major), žlunu zelenou (Picus viridis), 

133 Baum, J. Ptactvo Velké Prahy. Praha: Orbis, 1955.
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rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris) nebo ohroženého slavíka obecného 

(Luscinia megarhynchos). V této lokalitě je zastoupeno pásmo bylinné i dřevinné, 

které ve vzájemné symbióze s vodním biotopem poskytuje vhodné podmínky pro 

hnízdění samic. Klid a dostatek potravy je prvotní při zdárném donošení mláďat. 

Ovšem kácením remízků a křovin dochází k ubývání přirozeného prostoru pro 

hnízdiště a následnému poklesu stavů.134 

V lesích lemujících krajinu toku Botiče nalezneme lejska šedého (Muscicapa 

striata), šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris), budníčka lesního 

(Phylloscopus sibilatrix), králíčka obecného (Regulus regulus) nebo ťuhýka 

obecného (Lanius collurio). Převážná většina se pohybuje v listnatých či 

smíšených lesích s dostatečným bylinným pasem, které jim poskytuje dostatek pro 

sebe i mláďata.135

8.2.5.2 Biologický význam

Mnoho druhů ptáků podniká každoročně dlouhé migrační cesty a velké 

množství ptáků absolvuje také krátké nepravidelné tahy. Ptáci jsou sociální 

živočichové a komunikují pomocí vizuálních signálů, voláním a zpěvem, účastní se 

sociální činnosti včetně společného lovu, rozmnožování, shromažďování a 

napadání predátorů.136 

8.2.5.3 Ekologický význam

Spočívá v tom, že regulují polní a lesní škůdce. Dravci svým typickým 

způsobem zamezují přemnožení polních hlodavců. Udržují tedy rovnováhu 

v přírodě.

8.2.5.4 Společenský význam

Ptáci jsou pro mnohé lidi zdrojem potravy, kterou získávají lovem nebo 

chovem. Některé druhy jsou pro lidskou společnost užitečné tím, že se živí 

hmyzími škůdci. Jiné se naopak chovají jako domácí mazlíčci a dělají lidem 

společnost.

134 Havlín, J. Hnízdní bionomie vodního ptactva v ČSFR, problémy přirozené reprodukce, ochrany 
a využití užitkových druhů. Brno: s.n., 1992.
135 Baum, J. Ptactvo Velké Prahy. Praha: Orbis, 1955.
136 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci#V%C3%BDznam [cit. 2.6.2018]
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8.2.5.5 Výukový význam

Žáci by se měli v průběhu výuky seznámit s pojmy stěhovavý – stálý, zpěvavý 

– nezpěvavý, krmivý – nekrmivý. K těmto pojmům by také měli umět přiřadit 

zástupce vyskytující se v České republice, jejich způsob života, potravní strategie 

a v neposlední řadě i základní charakteristické znaky odlišující je od ostatních 

skupin. Vhodným tématem do výuky je i ochrana přírody zaměřená na ochranu 

ptactva.

8.2.6 Savci

Zařazení do systému
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Savci (Mamalia)

8.2.6.1 Obecná charakteristika 

Prvotním znakem spojujícím všechny savce je, že rodí živá mláďata, která sají 

mateřské mléko. Savci jsou teplokrevní živočichové, jejichž mláďata ve většině 

případů chrání srst a jejichž nervová soustava je vývojově na nejvyšším stupni. 

Základem kostry je páteř složená z obratlů. Podle způsobů stravování je dělíme na 

býložravce, masožravce, hmyzožravce a všežravce. Pokud preferují suchozemský 

způsob života, mají čtyři končetiny a dokáží běhat, skákat a chodit. Někteří dokáží 

plavat, jiní zase plachtí nebo skáčou.137

Ze savců, které nalezneme ve zmíněné lokalitě, jsou to především netopýři a 

hlodavci. V oblasti Hostivařské přehrady a v Meandrech nejčastěji potkáme 

netopýra vodního (Myostis daubentonii). S oblibou hledá zalesněné otevřené 

krajiny s dostatkem vod. Jak ukazují monitorované nálezy, je zřejmé, že se na 

tomto území i rozmnožuje. Dalším zástupcem vázaným na lesní biotop je netopýr 

stromový (Nyctalus leisleri), u kterého není jistá stálá přítomnost, jelikož patří mezi 

migrující druhy. Mezi částečně synantropní druh patří netopýr rezavý (Nyctalus 

noctula), který se velmi dobře adaptoval na městské prostředí a zcela ochočený 

netopýr večerní (Eptesicus serotinus), jelikož ho nalézáme i na městských 

sídlištích.138

137 www.savci.upol.cz/teorie/savec_je_kdyz.htm [cit. 1.7.2018]

138 Natura Pragensis: studie o přírodě. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody, 1982-.
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Velmi rozšířeným savcem z řádu hlodavců je veverka obecná (Sciurus 

vulgaris). Nalezneme ji v městských parcích, lesoparcích, hřbitovech, kde dochází 

ke zdárné reprodukci. Dalším hojně rozšířeným hlodavcem je myš domácí (Mus 

musculus), i když v důsledku lepší hygieny ve městech je zaznamenán pokles 

jejího výskytu.139

Ze zástupců, vyhledávajících spíše poklidný koridor a vlhké prostředí je nutné 

zmínit vzácnou ondatru pižmovou (Ondatra zibethicus), která vyhledává okrajové 

aglomerace vodních ploch v oblasti Pitkovického potoka i samotného Botiče. 

Podobné prostředí obývá i norník rudý (Myodes glareolus), jehož výskyt je oproti 

ondatře hojný, ve všech okrajových částech Prahy, které disponují zalesněným a 

mokrým stanovištěm.140

Na stojaté či mírně tekoucí vody, dostatečné bylinné patro a hlinité břehy je 

vázán výskyt hryzce vodního (Arvicola amphibius). Na konci 19. století se na 

březích Botiče vyskytoval hojně, dnes zcela výjimečně. Na březích potoka po celé 

jeho délce nalezneme myšici křovinnou (Apodemus sylvaticus), která je nenáročná 

na potravu i prostředí i potkana obecného (Rattus norvegicus).141

Jelikož se ve zmíněné oblasti nevyskytují rozsáhlé lesy, není možné setkat se 

zde s vysokou zvěří. Vršovice se ovšem mohou pyšnit nálezem silně ohroženého 

zajíce polního (Lepus europaeus) a králíka divokého (Oryctolagus cuniculus). 

Š e l m y (Carnivora) vyskytující se spíše v okrajových oblastích, které zde 

nalezneme, jsou liška obecná (Vulpes vulpes), tchoř tmavý (Mustela putorius), 

kuna lesní (Martes martes) nebo vodní vydra říční (Lutra lutra).142 

8.2.6.2 Biologický význam

Savci jsou nejdokonalejší skupina živočichů, která obývala a obývá naši 

planetu Zemi. Velcí savci již v období pravěku vymíraly v důsledku pomalého 

přizpůsobení k novým životním podmínkám. Na rozdíl od menších hlodavců, kteří 

139 Natura Pragensis: studie o přírodě. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody, 1982-.
140 Natura Pragensis: studie o přírodě. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody, 1982-.
141 Natura Pragensis: studie o přírodě. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody, 1982-.

142 Natura Pragensis: studie o přírodě. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody, 1982-.
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díky norám a různým úkrytům dokázali čelit i dopadu meteoritu, velcí dinosauři 

tuto schopnost rychlé adaptace vůči prostředí i způsobu obživy neměli. Velké 

množství dnešních savců má znaky typické pro tuto skupinu. Jsou to: srst, mléčné 

žlázy, tři sluchové kůstky ve středním uchu, dvougenerační chrup, sedm krčních 

obratlů, bezjaderné červené krvinky, zárodek vyvíjející se v děloze a placentu, 

zajišťující výživu plodu.143

8.2.6.3 Ekologický význam

 Savci se nacházejí na vrcholu potravního řetězce, ale i oni mají svého 

přirozeného predátora, který ve zdravém prostředí udržuje ekologickou rovnováhu 

a brání přemnožení. Na druhé straně se vracejí do svých přirozených krajin 

například druhy živočichů, kteří jsou ohroženi, například rysové, vlci a medvědi. 

Velkou zásluhu na této skutečnosti mají ovšem lidé, kteří se snaží uměle vytvořit  

vhodné podmínky k životu a úspěšné reprodukci.144

8.2.6.4 Společenský význam

Savci již od pravěku měli pro lidi velký význam. Stali se hlavním zdrojem 

potravy. Důležité pro lidská pokolení bylo především maso, tuk, kožešiny, mléko i 

kůže. V současnosti mají velký význam i laboratorní chovy, a to především 

z důvodu medicínského výzkumu. V neposlední řadě savci slouží jako společníci 

pro velké množství lidí.

8.2.6.5 Výukový význam

 Ve výuce by žáci měli pochopit hlavní rozdíly odlišující savce od ostatních 

živočichů, původ jejich názvu i různá prostředí jejich výskytu. Další pojmy, které by 

měli znát, jsou živorodí savci, vejcorodí savci a placentálové. V neposlední řadě 

by měli umět určit zástupce vodních savců, suchozemských šelem, sudokopytníky 

a lichokopytníky vyskytující se na území České republiky, to vše v souladu s RVP 

ZŠ. 145

8.3 Flóra
Rostlinná společenstva tzv. fytocenózu můžeme z hlediska původu a vlivu 

člověka rozdělit na přírodní, která je bez jakéhokoliv zásahu člověka, přirozenou, 

143 Kubíková, J. et al. Neznámá tvář Prahy: příroda a rostlinstvo. Praha: Dokořán, 2014.
144 Cílek, V. et al. Vstoupit do krajiny: o přírodě a paměti středních Čech. Praha: Dokořán, 2001.

145 Pasch, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005.
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kterou z části ovlivnil člověk, ale druhovým složením se blíží přírodnímu složení 

v dané oblasti a umělou, vytvořenou záměrně lidskými jedinci z nejrůznějších 

důvodů. Řadíme sem například synantropní společenství, což jsou oblasti 

městských sídlišť a hřišť plné ruderálních rostlin, které jsou schopny odolávat 

neustálému tlaku a změnám lidské společnosti na životní podmínky. Typické 

oblasti výskytu ruderálních rostlin jsou smetiště, železniční náspy, okraje cest a 

příkopů. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o plevelovité rostliny, jejichž přítomnost 

je nežádoucí. Do skupiny řadíme kopřivy (Urtica), podběl (Tussilago), lebedu 

(Atriplex), merlík (Chenopodium), lopuch (Artium) a pelyněk (Artemisia). Z  keřů 

jsou to nejčastěji bez černý (Sambucus nigra) nebo ostružiníky (Rubus). 146

8.4 Naučná stezka Vršovice
Stezka byla otevřena 5. 1. 2016. Tvoří ji 15 stojek s informacemi o jednotlivých 

lokalitách. Jsou zde též fotografie lokalit – historické a současné. Trasa měří 4,7 

km. Stezka začíná poblíž Obvodního úřadu Prahy 10 u továrny Koh-i-noor. 

Pokračuje přes ulice domů, parky, vršovický zámeček, sportovní areály a další 

zajímavá místa. Je určena dospělým i dětem, zábavnou formou podává informace 

z historie i současnosti těchto míst. Důraz je kladen na přírodovědné informace, 

zejména v lokalitách parků, sadů a dalších míst, kde je to vhodné. 

V Praze 10 je to již čtvrtá naučná stezka. V Malešicích je stezka sv. Josefa, ve 

Strašnicích Strašnická naučná stezka a v Zahradním městě stezka s názvem 

Zahrada ve městě. Je zajímavá z hlediska přírodovědného – zejména 

botanického. Naučná stezka Zahrada ve městě vede po Zahradním městě a 

seznamuje zájemce s rostlinami, které daly jména ulicím v této čtvrti. 

8.5 Heroldovy sady a Rangherka
Vršovice jsou jedna z nejmladších čtvrtí v Praze. Na počátku 20. století je zde 

málo zelených ploch, nenalezneme zde žádné rozlehlé sady. Za zmínku stojí snad 

jen Heroldovy sady. Ve 14. století se na jižním svahu rozprostíraly vinice, později 

známé jako Stočkovské, které pak koupil podnikatel Jan Wimmer. Společně 

s vinicí zde bylo hospodářství, které přestavěl na zahradní výletní restauraci. Další 

majitel Jindřich Rangheri oblast vinic zrušil a zbudoval zde pavilon na chov 

146 Ziegler, V. Vidím město zelené: toulky pražskou přírodou. Praha: Futura, 2010.
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hedvábníků a pěstování bource morušového. Přilehlé okolní pozemky přeměnil na 

morušové stromy.147

Po jeho smrti roku 1882 se stala vlastníkem obec, která část pronajímala 

Pražanům jako letní byty a část přestavěla na školu. V té době došlo k upravení 

pozemků a zanedbané zahrady se pomalu začaly podobat dnešním sadům. 

V roce 1899 byla budova Rangherky přestavěna na sídlo vršovické samosprávy a 

osázena zelení. Další část sadů vznikla při rychlém stavebním vývoji Vršovic mezi 

ulicemi Holandská, Norská a Madridská. Podle projektu Františka Zítka byl 

předělán základ staršího sadu před školami a menší část přeměněna na dětské 

hřiště. Nově vytvořený sadový celek o rozloze 30 000 m² již nesl název městský 

sad. Po smrti vršovického rodáka, člena obecní samosprávy a poslance říšského 

sněmu Josefa Herolda (1850–1908), starosty ve Vršovicích (1884–1886), který se 

o rozvoj obce hodně zasadil, nesly sady jeho jméno Heroldovy. V roce 1908 

vysadila místní organizace v severní části parku na jeho počest Heroldovu lípu, 

kterou zde nalezneme dodnes.148 

Během druhé světové války byl na místě parku vybudován vojenský kryt a 

park tak byl totálně poničen. To již nenesl jméno starosty Herolda, ale byl 

přejmenován na Sady Naděždy Konstantinovny Krupské. Další osud čekal park až 

po roce 1989, kdy byl znovu nazýván Heroldův a pomalu revitalizován do dnešní 

podoby. 

I jeho dnešní osázení je zcela jiné. Dříve bychom zde nalezly například topol 

kanadský (Populus canadensis), lísku tureckou (Corylus colurna), jírovec červený 

(Aesculus carnea) nebo trnovník lepkavý (Robinia glutinosa). Žádný z těchto 

stromů už tu neuvidíme. Vystřídaly je lípy (Tilia), jírovec maďal (Aesculus 

hippocastanum) a různé invazivní dřeviny jako bez černý (Sambucus nigra), 

pámelník bílý (Syphoricarpos albus), dub červený (Quercus rubra), pajasan 

žláznatý (Ailanthus altissima) či javor jasanolistý (Acer negundo). 149

147 Augusta, P. Kniha o Praze 10. Praha: Milpo, 1997.
148 Augusta, P. Kniha o Praze 10. Praha: Milpo, 1997.

149 Augusta, P. Kniha o Praze 10. Praha: Milpo, 1997.
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9  ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření materiálu pro výuku tématu místního 

regionu ve vlastivědě a Člověk a svět. Práce se konkrétně zabývala regionem 

pražské městské části Vršovice. Nejprve jsem vypracovala kompletní vlastivědnou 

charakteristiku tohoto území s ohledem na požadavky Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (od 3. září 2007 závazným pro všechny 

základní školy v České republice) a měly by být pojaty jako jedna z alternativních 

možností, které nabízí tematický celek „Místo, kde žijeme“. V charakteristice jsem 

vymezila polohu řešeného území, popsala jednotlivé fyzicko – geografické a 

sociálně geografické složky, zabývala se popisem historického vývoje daného 

území a stručně představila významné osobnosti se vztahem k řešenému regionu. 

Práce se dále zaměřuje na typické ekosystémy vyskytující se v dané oblasti 

s podrobnějším popisem zástupců zoocenóz a fytocenóz charakteristických pro 

lokalitu městské části Vršovic a povodí potoka Botiče. Vytyčený cíl jsem se 

rozhodla řešit shromažďováním a výběrem materiálu z různých literárních zdrojů, 

terénním průzkumem se zaměřením na výběr odpovídajících lokalit, vhodných pro 

samostatnou práci žáků, které mohou doplnit aktuálně probíranou látku. V mé 

práci šlo především o podrobné zaznamenání přípravných prací, tedy o 

teoretickou přípravu. Konstatuji, že práce se dále nezabývá následnými fázemi 

vzdělávacího procesu, tj. provedením vycházek, pozorováním žáků při zadaných 

činnostech, analýzou žákovy práce a sebereflexí učitele. Záměrem práce byl 

pouze návrh námětů vlastivědných vycházek, který by mohl sloužit k následnému 

praktickému ověření.

74



10 Seznam použitých zdrojů

10.1Bibliografie
1. Anonymus. Almanach Prahy XIII. 1932. 

2. AUGUSTA, P., ed. Praha a Vltava: řeky, potoky a vodní nádrže Velké 
Prahy. In Knihy o Praze. Praha: Milpo media ve spolupráci s vyd. a nakl. 
MILPO, 2005. 207 s. ISBN 80- 903481-2-2. 

3. Augusta, P. Kniha o Praze. 10. vyd. Praha: Milpo, 1997. 143 s. ISBN 80-
86098-00-1. 

4. BAJER, A. a kol. Krajina a geodiverzita: neživá příroda jako základ  
krajinných a kulturních hodnot. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 
159 s. ISBN 978-80-7509-279-3. 

5. BAUM, J. Ptactvo Velké Prahy. In Věda a život. Praha: Orbis, 1955. 182 
stran. 

6. BĚLINA, P. a kol. Dějiny Prahy. 2. vyd. Praha: Paseka, 1998. 556 s. ISBN 
80-7185-143-4. 

7. BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 10 křížem krážem. In Knihy o Praze. Praha: 
Milpo media, 2006. 183 s. ISBN 80-87040-04-X. 

8. CÍLEK, V. et al. Vstoupit do krajiny: o přírodě a paměti středních Čech. 
Praha: Dokořán, 2001. 110 s. ISBN 80-86569-58-6. Dostupné také z: 
http://krajina.kr-stredocesky.cz. 

9. ČEŘOVSKÝ, J. et al. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a  
živočichů ČR a SR. 5. díl, Vyšší rostliny. Bratislava: Příroda, 1999. 453 s. 
ISBN 80-07-01085-8. 

10.DUNGEL, J., et al. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. Díl 2. In 
Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 
Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské 
nakladatelství, 1990. 133 s. ISBN 80-209- 0060-8. 

11.FABIÁNKOVÁ, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995. s. 39. ISBN 80-
85931-03-6. 

12.FABIÁNKOVÁ, B.; HORKÁ, H. Náměty do prvouky II. Brno: Paido, 1996. 
ISBN 80-85931-044.

13.GAVRANOVÁ, Al. Praha 10 v historii a současnosti. Praha: Obvodní úřad 
městské části Praha 10, 1994. 22, [30] s. 

75



14.GOJDA, M. Archeologie krajiny: vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: 
Academia, 2000. 238 s. ISBN 80-200-0780-6. 

15.GRIM, T. Staré plány a veduty Prahy do roku 1850: ze sbírek Ústředního  
archivu zeměměřictví a katastru. Praha: Český úřad zeměměřický a 
katastrální, 2012. 25 s. ISBN 978- 80-86918-74-7. 

16.HAVLÍN, J. Hnízdní bionomie vodního ptactva v ČSFR, problémy přirozené  
produkce, ochrany a využití užitkových druhů. [Brno: s. n.], 1992. 26 s. 

17.HOŠEK, M. et al. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 
[Praha]: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 8 s. 

18.HRADIL, F. Vlastivěda na 1. stupni základní školy. Brno: UJEP, 1995.

19.CHLUPÁČ, I. Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. 2., upr. vyd. 
Praha: Academia, 1999. 279 s. ISBN 80-200-0680-X.

20.JAROŠOVÁ, M. Metodická příručka. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-04-
25021-1.

21.JASANSKÝ, P. Botič: 1998–2001. Praha: Jaga, 2001. [13] s. ISBN 80-239-
3161-X. 

22.JUŘÍK, J. Prahou podél potoků (a dvou řek). Praha: Argo, 2007. 226 s. 
ISBN 978-80-7203- 955-5. 

23.KEROUŠ, K. Obojživelníci a plazi Prahy. Česko: s.n., 2013. 144 s. ISBN 
978-80-260-6264- 

24.KLIKA, F., ed. Úplný všeobecný adresář města Vršovic na rok 1910–1911. 
Ve Vršovicích: nákladem Louisi Reindlové, [1910]. 128 s. 

25.KOVANDA, J. Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia, 2001. 
215 s., [24] s. barevných obrazových příloh. ISBN 80-200-0835-7. 

26.KUBÍKOVÁ, J. et al. Neznámá tvář Prahy: příroda a rostlinstvo. Praha: 
Dokořán, 2014. 270 s., xxiv s. obrazových příloh. ISBN 978-80-7363-599-2. 

27.KUNA, M.; BRŮŽEK, J. Archeologie pravěkých Čech. 1. díl, Pravěký svět a 
jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. 163 s., 16 s. 
barevných obrazových příloh. ISBN 978-80-86124-75-9. 

28.LOKOČ, R.; LOKOČOVÁ, M. Vývoj krajiny v České republice. 2. doplněné 
vydání. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 
2016. 103 stran. ISBN 978-80- 88212-02-7. 

29.LOUBOVÁ, J. a kol. Mezi Botičem a Rokytkou: o přírodě, krajině a lidech v 
ní. Praha: Český svaz ochránců přírody, základní organizace (časopis?) 
01/4, 1995. [44] s. ISBN 80-238-0916- 4. 

76



30.LÖW, J. Aplikovaná ekologie: krajina, krajinná a sídelní kompozice, krajinný  
ráz. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011. 60 s. 
ISBN 978-80-214-4381-5. 

31.LOŽEK, V. Zrcadlo minulosti: česká a slovenská krajina v kvartéru. 2. vyd. 
Praha: Dokořán, 2007 [i.e. 2011]. 198 s., [16] s. barevných obrazových 
příloh. ISBN 978-80-7363-340-0. 

32.LUTOVSKÝ, M. a kol. Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005. 1038 s., xvi s. 
barevných obrazových příloh. ISBN 80-7277-236-8. 

33.MATOUŠEK, V. Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době  
industriální. Praha: Krigl, 2010. 381 s. ISBN 978-80-86912-36-3. 

34.Natura Pragensis: studie o přírodě Prahy. Praha: Pražské středisko státní 
památkové péče a ochrany přírody, 1982–. ISSN 0862-366X. 

35.PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 2. vyd. 
Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 80-7367-054-2. 

36.PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2006. s. 175. ISBN 80-7367-
172-7. 

37.POKORNÝ, P. Neklidné časy: kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. 
Praha: Dokořán, 2011. 369 s. ISBN 978-80-7363-392-9. 

38.Povodím Botiče: průvodce naučnou stezkou. 2. vyd. Praha: ČSOP Botič – 
Rokytka, 2001. 32 s. ISBN 80-238-9238-X. 

39.Pražský sborník historický. Praha: [Orbis], [1964]. ISSN 0555-0238. 

40.PROFOUS, Ant., SVOBODA, J. a ŠMILAUER, Vl. Místní jména v Čechách:  
jejich vznik, původní význam a změny. Praha: Česká akademie věd a 
umění, 1947–1960. 5 svazků. 

41.ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. Náměty pro geografické a environmentální  
vzdělávání: Výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Přírodovědecká fakulta, 2008. 182 s. ISBN 978- 80-86561-63-9. 

42.SÁDLO, J. et al.: Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní  
krajiny Českých zemí. Praha: Malá Skála, 2005. 247 s. ISBN 80-86776-02-
6

43.SCHREIER, P. Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Praha: Baset, 2004. 293 s. ISBN 80-7340-034-0. 

44.SCHRÖTTER, J. a FULTNER, B. Od koněspřežky po supervlaky: život na  
železnici v obrazech s ukázkami železničních stejnokrojů. Brno: CPress, 
2015. 152 stran. ISBN 978-80- 264-0946-5. 

77



45.STÁTNÍKOVÁ, P. a kol. Dějiny Prahy I. Praha: Paseka, 1997. 491 s. ISBN 
80-7185-142-6. 

46.ŠVERMOVÁ, P. Geografie České republiky. Liberec: Technická univerzita v 
Liberci, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7372-633-1. 

47.VOSIČKOVÁ, J.; FRANZOVÁ, M. Didaktika přírodovědné části prvouky a  
přírodovědy pro učitelství prvního stupně. Praha: Pedagogická fakulta UK 
Praha, 1998. s. 44. ISBN 80-86039- 53-6. 

48.VÝRUT, K. Kapitoly z pražské historie. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2001. 219 
s. ISBN 80- 86559-05-X. 

49.ZIEGLER, V. Vidím město zelené: toulky pražskou přírodou. Praha: Futura, 
2010. 242 s., [24] s. barevných obrázkových příloh. ISBN 978-80-86844-64-
0. 

10.2 Elektronické zdroje

1. A r c h i v n í m a p y [ o n l i n e ] . [ c i t . 2 0 1 8 - 0 4 - 0 2 ] D o s t u p n é z : 
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#

2. Botič a Hostivařská přehrada [online]. [cit. 2018-03-06] Dostupné z: 
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/botic/

3. Cesta potoka Bot ič [on l ine ] . [ c i t . 2018-04-02] Dostupné z : 
www.toulcuvdvur.cz/ 

4. Charak te r i s t i ka ryb [on l ine ] . [ c i t . 2018-06-05] Dos tupné z : 
www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2016/09/Ryby.pdf

5. D e f i n i c e p ů d y [ o n l i n e ] . [ c i t . 2 0 1 7 - 0 9 - 1 7 ] . D o s t u p n é z : 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-
Definice_pudy-20080820.pdf

6. Definice krajiny [online]. [cit. 2018-04-09] Dostupné z: http://krajina.kr-
stredocesky.cz/article.asp?id=9

7. Geologická období [on l ine] . [c i t . 2017-01-13] . Dostupné z: 
http://www.monet.cz/atlas/kap02.htm

8. Geolog ická období [on l ine ] . [c i t . 2018-06-04] Dostupné z : 
http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-
temata/geologicke-dejiny

78

http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-dejiny
http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-dejiny
http://www.monet.cz/atlas/kap02.htm
http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=9
http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=9
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-20080820.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-20080820.pdf
http://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2016/09/Ryby.pdf
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/botic/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#


9. Hamerský rybník [online].[cit. 2018-03-06] Dostupné z: http://www.praha-
priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-
katastru/zabehlice/hamersky-rybnik/

10.Heraldika znaku Vršovic [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: 
http://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/mestsky-znak-vrsovic.aspx

11.Historie městské části Prahy 10 [online]. [cit. 2018-12-27] Dostupné z: 
http://www.praha10.cz/Portals/0/Kronika/kronika_2004.pdf

12.Charakter ist ika savců [on l ine] . [c i t . 2018-07-01] Dostupné z: 
www.savci.upol.cz/teorie/savec_je_kdyz.htm

13.Katastrální soupiska Praha Vršovice [online]. [cit. 2018-2-20] Dostupné z: 
cuzk.cz/Zememerictvi/Ustredni-archiv-zememerictvi-a-katastru.aspx?
feed=RSS

14.K r a j i n n ý r á z [ o n l i n e ] . [ c i t . 2 0 1 7 - 1 2 - 1 8 ] D o s t u p n é z : 
https://www.mzp.cz/cz/krajinny_raz

15.Paměti obce vršovické u Prahy [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 
http://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:1c36f2c0-78c0-11dd-b140-
000d606f5dc6?page=uuid:69769fb0-78d2-11dd-a3ae-000d606f5dc6

16.Průvodce pražských čtvrtí [online]. [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: 
www.prahaneznama.cz

17.Příroda Prahy 10 [online].[cit. 2018-03-06] Dostupné z: http://envis.praha-
mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu34.htm

18.P ů d n í p o m ě r y [ o n l i n e ] . [ c i t . 2 0 1 7 - 0 9 - 1 7 ] . D o s t u p n é z : 
https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GCR1/Pudni%20pomery
%20text.pdf

19.Půdotvorné procesy [ online]. [cit. 2018- 01 -16]. Dostupné z: 
www.zemepis.com/pedogeneze.php

20.Společenský význam hmyzu [online]. [cit. 2018-05-29] Dostupné z: 
http://www.hmyz.net/clanek006.htm

21.Stavba silnic a železnic [online]. [cit. 2018-05-04] Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/615-schuzka-jak-se-

cestovalo-po-zemich-koruny-ceske--327609

22.https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kosco2/subor/6.pdf. 

[online]. [cit. 2018-05-12]

79

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kosco2/subor/6.pdf
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/615-schuzka-jak-se-cestovalo-po-zemich-koruny-ceske--327609
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/615-schuzka-jak-se-cestovalo-po-zemich-koruny-ceske--327609
http://www.hmyz.net/clanek006.htm
http://www.zemepis.com/pedogeneze.php
https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GCR1/Pudni%20pomery%20text.pdf
https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GCR1/Pudni%20pomery%20text.pdf
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu34.htm
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu34.htm
http://www.prahaneznama.cz/
http://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:1c36f2c0-78c0-11dd-b140-000d606f5dc6?page=uuid:69769fb0-78d2-11dd-a3ae-000d606f5dc6
http://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:1c36f2c0-78c0-11dd-b140-000d606f5dc6?page=uuid:69769fb0-78d2-11dd-a3ae-000d606f5dc6
https://www.mzp.cz/cz/krajinny_raz
http://www.savci.upol.cz/teorie/savec_je_kdyz.htm
http://www.praha10.cz/Portals/0/Kronika/kronika_2004.pdf
http://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/mestsky-znak-vrsovic.aspx
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/zabehlice/hamersky-rybnik/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/zabehlice/hamersky-rybnik/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/zabehlice/hamersky-rybnik/


23.Výstavba železnic na Bohdalci [online]. [cit. 2018-06-04] Dostupné z: 

www.praha-priroda.cz/lesy/bohdalec-a-tyrsuv-vrch/zajimavosti/

24.Vysvě t l en í po jmů [on l i ne ] . [ c i t . 2017 -09-20 ] Dos tupné z : 

http://www.recetox.muni.cz/res/file/prednasky/holoubek/chzp-iii/chzp-iii-

pedosfera-02-pudotvorne-faktory-a-procesy-obecne.pdf

25.Význam krajiny [online]. [cit. 2018-03-28] Dostupné z: Arnika.org/praha 

26.V ý z n a m p t á k ů [ o n l i n e ] . [ c i t . 2 0 1 8 - 0 5 - 0 6 ] D o s t u p n é z : 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci#V%C3%BDznam

27.Znak na Michelské vodárně [online]. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor

80

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci#V%C3%BDznam
http://www.recetox.muni.cz/res/file/prednasky/holoubek/chzp-iii/chzp-iii-pedosfera-02-pudotvorne-faktory-a-procesy-obecne.pdf
http://www.recetox.muni.cz/res/file/prednasky/holoubek/chzp-iii/chzp-iii-pedosfera-02-pudotvorne-faktory-a-procesy-obecne.pdf
http://www.praha-priroda.cz/lesy/bohdalec-a-tyrsuv-vrch/zajimavosti/


11 Seznam příloh
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Příloha 1
Pracovní list

Pro procvičování, opakování a upevňování probraného učiva jsou určeny 

různé pracovní sešity a listy (příloha1, pracovní list).

Vyplňování pracovních listů předchází seznámení s regionem ve vyučovací 

hodině, vyhledávání na mapách, prohlížení obrazových materiálů.

Procházka kolem Botiče s úkoly
                                     
1. Podívej se na oblohu. Jaké je dnes počasí?

2. Najdi 3 kamínky a hoď je do vody.                    
Jak se tato „voda“ jmenuje?
          
 Jmenuje se:____________________________

3. Je to: a) řeka
              b) potok
              c) strouha

4. Jaké druhy stromů zde rostou?  Najdi aspoň 4
1._______________
2._______________
3._______________
4._______________
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5. Najdi a nakresli alespoň 1 jarní kytičku

  

6. Na mapě najdi a vyznač:
1. Nádraží
2. Botič
3. Zdravotnické zařízení
4. Cestu z domova pro seniory na nádraží
5. Kterým směrem leží stadion Bohemians
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Příloha 2  
Obrázky vztahující se k tématu bakalářské práce

Seznam obrázků:

Obrázek č. 1 – Nejstarší podoba znaku obce Vršovic u Prahy

Obrázek č. 2 – Současný městský znak Vršovic

Obrázek č. 3 – Vršovický znak na vodárenské věži v Michli

Obrázek č. 4 – Botičský mlýn

Obrázek č. 5 – Soupiska katastrálního úřadu, udávající počty přírodních prvků v 
krajině

Obrázek č. 6 – První vojenské mapování 18. století

Obrázek č. 7 – Vršovice 19. století

Obrázek č. 8 – Vršovice koncem 19. století

Obrázek č. 9 – Nejstarší škola ve Vršovicích

Obrázek č. 10 – Obchody ve Vršovicích

Obrázek č. 11 – Mateřský škola v Kodaňské ulici

Obrázek č. 12 – Mateřský škola v Kodaňské ulici

Obrázek č. 13 – Stadion Bohemians

Obrázek č. 14 – Rosnička zelená

Obrázek č. 15 – Ropucha obecná

Obrázek č. 16 – Mlok skvrnitý

Obrázek č. 17 – Čolek velký

Obrázek č. 18 – Užovka obecná

Obrázek č. 19 – Zmije obecná

Obrázek č. 20 – Plzák hnědý

Obrázek č. 21 – Vlahovka narudlá

Obrázek č. 22 – Včela medonosná

Obrázek č. 23 – Bělásek zelený

Obrázek č. 24 – Plachetka jarní
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Obrázek č. 25 – Slunéčko sedmitečné
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Obr. 1 Nejstarší podoba znaku obce Vršovic u Prahy

Zdroj: http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?
id=1126195&mcp=&s=jpg&author=

Obr. 2 Současný městský znak Vršovic

Zdroj: http://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/mestsky-znak-vrsovic.aspx
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Obr. 3 Vršovický znak na vodárenské věži v Michli

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor

Obr. 4 Botičský mlýn

Zdroj: http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1050-boticsky-kapitulni-vysehradsky-fabianovky-
mlyn

Na obrázku vidíme koncovou etapu potoka Botiče. Šipkou je vyznačen 

Botičský mlýn těsně na katastrální hranici s Novým Městem. Na mapě jsou 

zaznamenány i domy označené parcelními čísly, vinice, ale i ovocné stromy. V 
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soupisce, která je součástí práce, vidíme i přesné počty druhů stromů, pole a 

louky a jejich rozlohu. Císařský povinný otisk z roku 1842.

Obr. 5 Soupiska katastrálního úřadu, udávající počty přírodních prvků v krajině
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Zdroj: cuzk.cz/Zememerictvi/Ustredni-archiv-zememerictvi-a-katastru.aspx?feed=RSS
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Obr. 6 První vojenské mapování 18. století

Zdroj: https://mapy.cz/19stoleti?x=14.4631416&y=50.0662342&z=14&source=ward&id=14968

Ukázka je z I. vojenského mapování. To probíhalo za vlády Marie Terezie a 

zcela dokončeno bylo až za vlády Josefa II., proto je nazýváno Josefovské. 

Z mapy je patrná zástavba na Starém městě. V porovnání oblastí Vršovic je vidět 

pouze malá zástavba. V tomto období čítala obec pouze 70 domů. Šrafy označují 

kopec nebo výšinu. Základní cesty spojující okolní vesnice s městem Praha. Do 

konce 19. století vznikla ještě další dvě vojenská mapování, která měla podrobněji 

zachytit rozlohu habsburské říše.
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Obr. 7 Vršovice v 19. Století

Zdroj: https://mapy.cz/19stoleti?x=14.4631416&y=50.0662342&z=14&source=ward&id=14968

Ukázka je z období II. vojenského mapování, které probíhalo v letech 1806–

1869 za vlády císaře Františka II. na území Rakouska-Uherska. Na mapě jsou 

zaznamenány cesty, zděné budovy a železniční trať. Z přírodních ekosystémů 

jsou to především pole, louky, jež bylo ve Vršovicích dostatek. Cestu potoka Botič 

na mapě vidíme krásně v místě, kde protíná železniční trať. Výškové oblasti 

poznáme podle tzv. Lehmannových šraf.
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Obr. 8 Vršovice koncem 19. století

Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#


Obr. 9 Nejstarší škola ve Vršovicích

Zdroj: Almanach Prahy XIII 1932

Obr. 10 Obchody ve Vršovicích

Zdroj: Almanach Prahy XIII 1932
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Obr. 11 Mateřská škola v kodaňské ulici

Zdroj: Almanach Prahy XIII 1932

Obr. 12 Mateřská škola v Kodaňské ulici

Zdroj: Almanach Prahy XIII 1932
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Obr. 13 Stadion Bohemians

Zdroj: Almanach Prahy III 1932

Obr. 14 Rosnička zelená

Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosni%C4%8Dka_zelen
%C3%A1#/media/File:Hyla_arborea_ (Marek_Szczepanek).jpg
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Obr. 15 Ropucha obecná

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_obecn%C3%A1#/media/File:Bufo_bufo__Erdkr
%C3 %B6te.jpg

Obr. 16 Mlok skvrnitý

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlok_skvrnit%C3%BD#/media/File:Mlok.JPG
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Obr. 17 Čolek velký

Zdroj: http://www.naturfoto.cz/colek-velky-fotografie-17073.html

Obr. 18 Užovka obecná

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_obojkov%C3%A1#/media/File:U
%C5%BEovka _obojkov%C3%A1_-_Natrix_natrix.jpg

Obr. 19 Zmije obecná

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecn%C3%A1#/media/File:Slang_1_sRGB.jpg
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Obr. 20 Plzák hnědý

Zdroj: https://www.biolib.cz/cz/image/id213679/

Obr. 21 Vlahovka narudlá

Zdroj: https://www.biolib.cz/cz/image/id13973/

Obr. 22 Uchatka obecná

Zdroj: Zdroj: https://www.biolib.cz/cz/image/id13973/
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Obr. 23 Včela medonosná

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn
%C3%A1#/media/File:Bienen_mit_ Brut_2.jpg

Obr. 24 Bělásek zelený

Zdroj: Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bl%C3%A1sek_zeln
%C3%BD#/media/File:Pi% C3%A9ride_du_chou.JPG
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Obr. 25 Plachetka jarní

Zdroj: http://www.naturabohemica.cz/linyphia-triangularis/

Obr. 26 Slunéčko sedmitečné

Zdroj: http://web.vegacom.cz/fotogalerie/?lg_pagei=12&file=Vse/0039_IMG_0763_slunecko 

_sedmitecne.jpg
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