
Příběh proměny 

zahrady Don Bosco 

program Zahrada hrou

Cílem nadace je podporovat proměny školních 
zahrad v inspirativní prostředí pro děti, které 
rozvíjí jejich schopnosti, tvořivost a fantazii.
V rámci programu a se zapojením celé školy 
se realizovala také proměna zahrady Don Bosco 
v pražských Bohnicích.

o nadaci

Nadace Proměny je soukromá nezisková 
organizace, která pomáhá s rozvojem městské 
zeleně, podporuje proměny měst se zapojením 
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí 
na člověka.

Praha 8
–

Bohnice



„Původní zahrada byla roztříštěná, nepřehledná a vůbec 
neodpovídala potřebám dětí, které ji užívaly.“
 Zdenek Sendler, architekt  

pilotní projekt 

Příběh proměny zahrady Církevní logopedické 
školy Don Bosco začal v roce 2010. Ve škole se 
tehdy rozhodli, že se svou starou, zanedbanou 
zahradou musí něco udělat, protože dětem vůbec 
neslouží. Ve stejnou dobu Nadace Proměny 
otevírala nový grantový program a bohnickou 
školu, která už mezitím s úpravami zahrady začala 
na vlastní pěst, si vybrala jako příjemce prvního 
grantu. Obnova zahrady Don Bosco tak nabrala vítr 
do plachet a stala se pilotním projektem programu 
Zahrada hrou.

speciální škola

Školu navštěvují děti s poruchami řeči, učení, 
pozornosti a s lehčími formami autismu. Výuka 
probíhá pod vedením speciálních pedagogů ve 
třídách s menším počtem žáků na třech různých 
místech bohnického sídliště. Zahrada patří 
k budově internátu, kde jsou přes týden ubytované 
mimopražské děti ve věku od 3 do 16 let. Právě ony 
tráví na zahradě nejvíce času – je součástí jejich 
náhradního domova. Téměř každý den zahradu 
využívají také dvě první třídy základní školy, jedna 
třída školky a školní družina, které sídlí ve stejném 
objektu jako internát. Příležitostně sem docházejí 
i děti ze vzdálenějších budov.



„Ve spolupráci 
s logopedkou jsme 
vymyslely herní 
prvky tak, aby 
podporovaly rozvoj 
řeči a daly se využít 
jako didaktické 
pomůcky.“
 Lenka Klodová, výtvarnice 

výzva pro architekta
Architekta čekal poměrně nesnadný úkol: 
navrhnout novou zahradu tak, aby byla zajímavá 
pro všechny věkové kategorie – od předškoláků až 
po mladíky a slečny z devátých tříd. Na poměrně 
malé ploše skloubit funkci herní, výukovou 
a odpočinkovou. Sjednotit roztříštěný prostor, 
odclonit jej od okolního sídliště a navíc mu 
vtisknout estetickou kvalitu.

víc hlav víc vymyslí
Nadace do navrhování zapojila celou školu. 
Architekt Zdenek Sendler, výtvarnice Lenka 
Klodová a zástupci Proměn se scházeli s pedagogy 
a dětmi. Během těchto setkání se postupně 
formovalo zadání pro návrh nové zahrady. Děti 
malovaly, jak by měla zahrada podle nich vypadat, 
a pod vedením paní učitelky navrhly originální 
povrchy teras, sportovního hřiště a chodníků. 

logopedická zahrada
Jedním z hlavních požadavků školy bylo 
přizpůsobit zahradu specifickým potřebám dětí 
s poruchami řeči – ty totiž musí trénovat nejen 
výslovnost, ale také koordinaci, rovnováhu, 
soustředění, orientaci v prostoru, motoriku 
a smyslové vnímání nebo práci s dechem. Nadace 
proto iniciovala spolupráci výtvarnice Lenky 
Klodové s logopedkou Kateřinou Denemarkovou. 
Společně navrhly speciální herní prvky, které tyto 
schopnosti a dovednosti přirozeně rozvíjí. Děti 
teď mohou využít – ať už samy nebo pod vedením 
učitelů – například multifunkční logodomek, 
citoprůlezku nebo opičí dráhu z písmen.



„Skvělé je, že se tu setkaly různé profese a různé 
generace – děti, učitelé, studenti i odborníci z praxe.“
Lenka Podoláková, studentka zahradní a krajinářské architektury

společné dílo
Stavět pomáhali úplně všichni: zaměstnanci školy, 
děti, dobrovolníci z nadace a také studenti zahradní 
a krajinářské architektury Mendelovy Univerzity, 
kteří dostali příležitost setkat se s odborníky 
a vyzkoušet si práci na reálném projektu. Zapojili 
se do úprav terénu, natírali paravány u venkovních 
teras a společně s učiteli malovali barevný podklad 
na chodník-řeku, který pak děti vlastnoručně 
zaplnily spoustou fantastických vodních příšer. 
Dohromady s dětmi také vysadili nové stromy 
a založili užitkové záhony.

talismany pro zahradu
Před zahájením stavby se děti se starou zahradou 
rozloučily. Během rituálu, který připravila nadace 
ve spolupráci s výtvarníkem Janem Pfeifferem, 
vyrobily pro zahradu ochranné talismany a napsaly 
jí společný vzkaz s přáním. Vzkaz uložený v láhvi 
zakopaly a talismany symbolicky spálily v ohni.
Podobné aktivity provázely projekt od samého 
začátku – jejich cílem bylo podpořit vztah dětí 
i dospělých k zahradě a vzbudit v nich zájem 
o proměnu. Učitelé stavěli model zahrady ze 
zeleniny, děti vytvářely pocitové mapy, cestovaly 
se zahradou na různá místa v prostoru a čase 
a také psaly o zahradě deník.



zahrada plná možností 
Bez zahrady si to už dnes ve škole nikdo neumí 
představit. Děti se tu můžou dosyta vydovádět 
– prohánějí se s míčem na hřišti, na kolech, 
koloběžkách a bruslích po zpevněném chodníku 
nebo jen tak na trávě mezi stromy. Menší děti 
baví pískoviště, větší raději klábosí v relaxačních 
houpacích sítích nebo testují svou obratnost na 
opičí dráze či citoprůlezce, která je jednou lodí, 
jindy nedobytným hradem – podle toho, jak se 
to dětem zrovna hodí. Velkou oblibu si získal 
logodomek, který slouží nejenom jako hravá 
logopedická pomůcka, ale také jako úschovna 
hraček a nářadí.
Když je venku hezky, dvě zastíněné terasy se 
mění ve školní třídy pod širým nebem. Jejich 
barevný povrch s různými grafickými motivy učitelé 
využívají pro speciální cvičení a děti k vymýšlení 
vlastních her. Kromě toho se dá v létě na terasách 
opalovat a dokonce i spát pod hvězdami.  
K oblíbeným činnostem patří také zahradničení. 
Od jara do podzimu děti pečují o záhonky, a co si 
na nich vypěstují, to jim připraví paní kuchařky ve 
školní jídelně. Společně se starají také o králíka 
a několik ptačích budek.

„Já bych tady chtěla zůstat navždy. Je to tady fakt 
dobrý!“
žákyně školy Don Bosco 

„Všichni na zahradu chodíme moc rádi a užíváme ji 
i na různé akce – dokonce jsme tady s dětmi slavili 
i svatbu paní učitelky a pana učitele.“ 
Jana Vokálová, vedoucí internátu

„Obrovskou odměnou za ty dva 
roky práce je to, že se teď děti 
na zahradu těší a tráví na ní 
každou volnou chvilku. Dokonce 
tu chtějí i spát.“ 
Kateřina Denemarková, školní logopedka



Relaxační a balanční sítě

V klidném zákoutí vzrostlých stromů tu děti mohou odpočívat, 
povídat si nebo cvičit rovnováhu.

1

Sportovní hřiště

Hřiště s barevným gumovým povrchem využívají děti 
hlavně pro míčové hry. 

2

Terasy

Zastíněné terasy s dřevěnými schody na 
sezení mají speciální povrch s barevnými 
tvary, šachovnicí, bludištěm a číselnou 
spirálou. Děti tu trénují rozlišování barev, 
pravo-levou orientaci, motoriku nebo logické 
myšlení. Jedna z teras má navíc paraván s tabulemi.

5

Logodomek 

Dřevěný domeček má na stěnách řadu didaktických 
pomůcek: foukadla a větrníky k dechovým cvičením, 

prstové bludiště pro trénování spolupráce zraku 
a rukou, plastickou mapu na procvičování hmatu, 

soustavu zvukovodů ke sluchovým cvičením, 
zrcadlo a otvory ve tvaru úst, do kterých se děti 

trefují míčkem a při tom procvičují tvorbu 
hlásek a slovní zásoby.

8

Citoprůlezka

Atrakce pro větší děti, 
kterou tvoří plošina, 

žebřík, skluzavka, 
hrazda, síť a lezecká 

stěna. Jsou v ní 
ukrytá nejrůznější 

citoslovce spojená 
s konkrétním pohybem 

či aktivitou.

9

Barevný chodník-řeka

Meandrující zpevněná cesta pro 
jízdu na všem, co má kolečka. Je 

v mírném svahu, takže si děti mohou užít 
i jízdu z kopce, a ztvárněna je do podoby 

fantastické řeky, do které děti samy domalovaly 
spoustu roztodivných vodních tvorů.

10

Volná travnatá plocha

Na zahradě se nově otevřely přehledné a snadno 
udržovatelné prostory. Děti tu mohou dovádět a shromažďovat se. 

Oblíbené je také opékání buřtů na přenosném grilu.

11
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6 Internát

Zahrada patří k budově internátu, ale využívají ji i děti ze školky, 
žáci prvních tříd ZŠ a školní družiny.

3 Opičí dráha „V elipse spí lev“

Průlezka z velkých dřevěných písmen 
a slovní hříčka v jednom – zkuste si ji 
přečíst pozpátku. Děti se ji snaží 
překonat z jednoho konce na 
druhý, aniž by se dotkly země, 
a trénují při tom motoriku, 
koncentraci a obratnost.

Užitkové záhony

Děti tu pěstují 
zeleninu, drobné 
ovoce a také slaměnky 
do váz a bylinky na čaj.

4



Proměna zahrady

Církevní logopedické 

školy Don Bosco

realizace   

2011–2013

celkové náklady 

2,5 mil. Kč

financování   
Nadace Proměny / grant 2 mil. Kč
Městská část Praha 8 / příspěvek 500 tis. Kč

rozloha zahrady  
2 067 m2

architektonické řešení 
Ing. Zdenek Sendler – Ateliér zahradní 
a krajinářské architektury

originální prvky  
Mgr.A. Lenka Klodová – tvůrčí skupina 
Strašné dítě

dodavatel

Gardenline, s. r. o.

dobrovolníci 
učitelé, zaměstnanci školy, děti, zástupci 
Nadace Proměny



„Byl to model sídlištní školky, rozdělené na několik 
oddělení, která nějak fungovala, ale dnes má úplně 
jiný řád a program. Jako zahradní architekt jsem 
vnímal negativně tříštění prostoru – různé plůtky, 
chodníčky, cestičky. Zahrada neměla velkorysost 
a přehlednost.“
Zdenek Sendler, architekt

„Původní zahrada byla koncipována pro děti 
z mateřské školy, ale protože na internátě jsou děti 
od mateřské školy až po devátou třídu, chtěli jsme, 
aby sloužila všem věkovým skupinám.“
Kateřina Denemarková, školní logopedka 

„Děti pro svůj rozvoj potřebují spoustu pohybu, aby 
trénovaly obratnost – a ten jim zahrada opravdu 
poskytuje.“
Jana Vokálová, vedoucí internátu

Před

Po

Podrobnější informace o tvorbě školních 
zahrad a dětských hřišť, metodiku, příklady 
dobré praxe od nás i ze zahraničí nebo 
názory odborníků najdete na portálu:

www.promenyproskoly.cz

Ostatní projekty realizované s finanční 
i odbornou podporou Nadace Proměny si 
můžete prohlédnout na webových stránkách 
nadace. Najdete tam také principy programu 
a aktuální grantové výzvy.

Nadace Proměny

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
+420 277 006 277
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
Najdete nás i na Facebooku a YouTube.

Nadaci dlouhodobě podporují pan Karel 
Komárek a investiční skupina KKCG. Hlavními 
dárci programu Zahrada hrou jsou MND, a. s. 
a Cestovní kancelář FISCHER, a. s.


