Vycházka Bílá Hora a okolí
1. Začátek z konečné tramvaje 22,25
Dům dětí a mládeže v Praze 6 na Bílé Hoře
Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s více jak
šedesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům,
prarodičům i ostatním nabízíme více než 200
pravidelných kroužků - počítačových, technických,
uměleckých, dramatických, výtvarných,
chovatelských a celou řadu zájmových útvarů
sportovních včetně turistiky. Široké spektrum
činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo
odborníky. Nachází se nedaleko v ulici U Boroviček
5, ke které se sbíhá ulice Čistovická.
Otázka : Kdy byl založen Dům dětí a mládeže (1956)
a kde byl původně?

Správnou odpověď najdete na www.ddmp6.cz

2.Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze 17Řepích je poutní místo poblíž dějiště bitvy na Bílé hoře.
Nachází se severně od ulice Karlovarská a jihovýchodně
od vlastní Bílé hory na katastrálním území Řep, je také
jednou z nejdůležitějších památek této čtvrti. Poutní
areál s kostelem Panny Marie Vítězné je od roku
2018 národní kulturní památkou.

Otázka: Který významný architekt se také asi podílel na
stavbě?

Správnou odpověď najdete na www.ddmp6.cz

3. Poutní cesta do Hájku a kaplička na Bílé
Hoře
Hájecká cesta, tedy poutní cesta z Prahy do Hájku, je
pozdně barokní poutní cesta o délce asi 14 km, která vedla
od Hradčan k loretě ve františkánském klášteře Hájek, který
se nachází na území obce Červený Újezd nedaleko Unhoště.
Původně ji lemovalo 20 výklenkových kapliček, z nichž se
dochovalo 11. Byla zasvěcena Panně Marii a svatému
Františkovi z Assisi, obrazy ze života těchto světců byly
původně vyzdobeny i kaple. První kaplička je u Dlabačova,
pak cesta vedla dnes již zastavěným územím Břevnova
k Ladronce (nad údolím Motolského potoka), od Bílé hory až
po Hostivici pak kopíruje trasu současné komunikace vedené
z Prahy na Karlovy Vary (Karlovarská ulice, silnice I/6).
Odsud pak je cesta vedena polem přes Litovice až k Hájku.

Otázky : Co to je Poutní cesta do Hájku? Víš ještě o dalších
kapličkách tzv.Hájecké cesty v Břevnově?
Kdy byla kaplička, stojící původně u silnice, přestěhována blíž
k bělohorskému poutnímu areálu?

Správnou odpověď najdete na

www.ddmp6.cz

Autor: Sefjo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2069605

4. Bílá Hora 1620
Bitva na Bílé hoře (německy Schlacht am Weißen Berg),
svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy,
byla bitva třicetileté války. V bitvě se střetly česká stavovská
armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše
římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda
německé Katolické ligy. Katolické armády po jedné až dvou
hodinách zdolaly méně početnou stavovskou armádu. Bitva
zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších
300 let ovlivnila osud českých a moravských zemí.
Mohyla na Bílé hoře je připomínkou bitvy, která zde
proběhla 8. listopadu 1620. Skromný památník pochází z
roku 1920 a je věnován všem padlým v této bitvě.
Bitva na Bílé hoře patří ke zlomovým událostem českých
dějin, následná rekatolizace a
posílení habsburského centralismu poznamenaly vývoj v
českých zemích v následujících staletích..
Otázky: Kdy byla bitva na Bílé Hoře ? Která vojska se jí
účastnila a jak bitva dopadla? Kdy byla postavena mohyla ?
Jaký spolek ji nechal postavit ?

Správnou odpověď najdete na

www.ddmp6.cz

5. Kříž smíření na Bílé Hoře
Bělohorský Kříž smíření vznikl z iniciativy církví a ve
spolupráci s klášterem benediktinek z opatství
Venio. Na zhotovení díla se finančně podílel Českoněmecký fond budoucnosti a instalaci kříže finančně
i organizačně podpořila městská část Praha 6.
Tři a půl metru vysoký kříž vytvořil německý
benediktinský mnich a umělecký kovář P. Abraham
Fischer. Stojí na půli cesty mezi benediktinským
klášterem a bojištěm bitvy na Bílé hoře z roku 1620,
jejíž 400. výročí má připomínat. Kříž tvoří vlastně
kříže tři: dva zrezivělé symbolizují válku
a znesvářené strany, třetí, modrý kříž z titanu, je
symbolem smíření.
Otázky. Od kdy tam je a kdo je autor? Jak je kříž
vysoký?

Správnou odpověď najdete na

www.ddmp6.cz

6. Evangelický toleranční hřbitov
se nachází v Praze v městské části Ruzyně, v Huberově ulici.
Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Jde o hřbitov evangelický, jeden z mnoha evangelických
hřbitovů založených po roce 1784 po vyhlášení
tzv. tolerančního patentu Josefem II. a jeden ze dvou na území
Prahy.[2] V revolučním roce 1848 se zde shromáždili pražští
studenti, aby uctili památku bojovníků padlých v Bitvě na Bílé
hoře.[3] Poslední pohřeb se zde konal roku 1945. V
roce 2000 byla obnovena zeď kolem hřbitova. Hřbitov je volně
přístupný.[2] Někdy je uváděn jako nejmenší hřbitov v Praze.
Avšak nejmenším je Benický hřbitov. Druhý evangelický hřbitov
se nachází ve Strašnicích (1795).
Otázky: Kdy byl založen a kdy byl poslední pohřeb na tomto
hřbitově? (po roce 1784, poslední pohřeb v r.1945)

Správnou odpověď najdete na

www.ddmp6.cz

Odpovědi k vlastivědné stezce
1. Otázka : Kdy byl založen Dům dětí a mládeže (1956) a kde byl původně?

(v zahradě Kajetánka v Břevnově)
2.Otázka: Který významný architekt se také asi podílel na stavbě? (Jan Blažej Santini-

Aichel)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9_(B%C3%AD
l%C3%A1_hora)

3. Otázky : Co to je Poutní cesta do Hájku? Víš ještě o dalších kapličkách tzv.Hájecké

cesty v Břevnově?
Kdy byla kaplička, stojící původně u silnice, přestěhována blíž k bělohorskému
poutnímu areálu?
pozdně barokní poutní cesta o délce asi 14 km, která vedla od Hradčan k loretě ve františkánském
klášteře Hájek, který se nachází na území obce Červený Újezd nedaleko Unhoště. Původně ji lemovalo
20 výklenkových kapliček, z nichž se dochovalo 11. Byla zasvěcena Panně Marii a svatému Františkovi
z Assisi, obrazy ze života těchto světců byly původně vyzdobeny i kaple. První kaplička je u Dlabačova,
pak cesta vedla dnes již zastavěným územím Břevnova k Ladronce (nad údolím Motolského potoka),
od Bílé hory až po Hostivici pak kopíruje trasu současné komunikace vedené z Prahy na Karlovy Vary
(Karlovarská ulice, silnice I/6). Odsud pak je cesta vedena polem přes Litovice až k Hájku.
Opravená kaple původně stála u Karlovarské ulice v Předních Jivinách, na hranici Řep a Ruzyně roce
2009 byla přemístěna na klidnější místo ke klášteru benediktinek na Bílé Hoře.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_cesta_z_Prahy_do_H%C3%A1jku

4. Kdy byla postavena Mohyla na Bílé Hoře? Jaký spolek ji nechal postavit ?
( 8. listopadu 1620. Porážka stavovských vojsk spojenými armádami císaře Ferdinanda II. a
německé Katolické ligy )
(1920, Sokolové)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99ehttps://cs.wikipedia.org/
wiki/Mohyla_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e

5. Otázky: od kdy je kříž na místě a kdo je autor? Jak je kříž vysoký?
(listopad 2020, autor je Abraham Fischer, benediktin, teolog a umělecký kovář
z Hannoveru, výška kříže 3,5m)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.3213585&y=50.0785756&z=16&source=base&id=2324

6. Otázky: Kdy byl založen a kdy byl poslední pohřeb na tomto hřbitově? (po roce 1784,
poslední pohřeb v r.1945)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruzy%C5%88sk%C3%BD_toleran%C4%8Dn%C3%AD_h%C5%99bitov

