
Kdo by neznal krásné historické centrum města Plzně? A kdo 
by aspoň letmo nezaslechl o století páry či o průmyslové revoluci?
A jak to spolu souvisí? Překvapivě velmi úzce. 

 
V centru města se dodnes nacházejí mnohé významné stavby, které 
vznikly v období 19. století. Některé už slouží jinému účelu, jiné 
se k nepoznání proměnily, ale najdeme i takové, které stále plní svoji
původní funkci. Dovolte nám změnit váš pohled na místa, která dobře
znáte, ale o jejichž mimořádné historii jste dosud nic neslyšeli. 

Připravili jsme pro vás speciální vydání deníku Světozor, novin, ve kterých
(jak už to tak bývá) najdete pravdivé informace, ale také fake news. Váš
úkol bude dezinformace odhalit a přijít pravdě na kloub.
 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy
Vhodný i pro žáky s SVP
Realizace: expozice Historie, HB a centrum města Plzně
Frekvence: celoročně
Délka programu: 4 vyučovací hodiny (240 min. + 20 min. přestávka)
Vstupné 100,-Kč/osoba

Interaktivní komentovaná vycházka o dějinách 19. století

Noha parou cválá
Stopy průmyslové revoluce v
historickém centru Plzně



Cíl: Seznámit žáky prostřednictvím moderované diskuse a textových podkladů 
s dějinami jako časovým sledem událostí, ukotvit jejich orientaci v čase 
a upevnit faktografické znalosti o významných památkách a osobnostech 
v období průmyslové revoluce v 19. století. 

Způsob realizace: Program začíná v expozici Historie (část věnovaná období
osvícenství, biedermeieru a revoluci 1848). Druhá část programu se odehrává
venku v historickém centru města Plzně. Žáci dostanou fiktivní noviny, 
ve kterých je řada článků reflektujících téma průmyslové revoluce v Plzni 
a razítka s nápisem „FAKE NEWS“. Články obsahují faktografii, o které edukátor
povede výklad během vycházky. 

Tři články jsou ale tzv. „fake news“. Úkolem žáků je odhalit falešné zprávy 
a označit je červeným razítkem. 

Komentovaná prohlídka je zaměřena na významné průmyslové objekty 
v centru města, které vznikly v období 19. století a některé z nich stále plní svoji
funkci. Žáci tak mají možnost seznámit se bezprostředně s reálnými památkami
průmyslové revoluce, s jednotlivými osobnostmi průmyslové revoluce 
a s významem, který toto období mělo nejen pro plzeňský region. 

Namátkou: Hýrův mlýn, továrna T. Khüryho, zvonařská rodina Pernerů,
František Křižík a tramvaje, Rudolf Štech a Mikoláš Aleš, V. Brožík 
a výroba kočárů apod.

Vzdělávací obsah programu vychází z RVP - vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace (český jazyk a literatura), Člověk a společnost (výchova k občanství 
a dějepis) a Umění a kultura (výtvarná výchova)


