
Příběh proměny 
zahrady MŠ Kollárova 

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 
místní komunity se realizovala také proměna 
českobrodské zahrady. 

o nadaci
Nadace Proměny Karla Komárka je 
soukromá nezisková organizace, která se 
zasazuje o rozvoj prostředí měst v České 
republice a zlepšuje povědomí veřejnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu 
prostředí na člověka.

Český
Brod  



„Nechtěli jsme se 
smířit s tím, že 
jsou na zahradě 
jen staré průlezky 
ze sedmdesátých 
let, na které děti 
nesmí, aby si něco 
neudělaly.”
Štěpánka Šoupalová, maminka

před proměnou
Na počátku českobrodského projektu stály dvě 
iniciativní maminky, Alice Jirásková a Štěpánka 
Šoupalová, které chtěly, aby školní zahrada nabíd-
la dětem něco víc, aby v nich probouzela tvořivou 
energii a pomohla formovat jejich přirozené 
nadání. Začaly proto hledat způsob, jak takovou 
zahradu vytvořit. Ve spolupráci s tehdejší ředitel-
kou školky připravily projektový záměr, se kterým 
v roce 2011 zvítězily mezi 80 žádostmi v grantové 
výzvě Nadace Proměny.
S podporou nadace se do projektu postupně 
podařilo zapojit i další rodiče, učitele a děti, archi-
tekty, výtvarníka, místní skauty, zástupce města 
i dobrovolníky.

zahrada pro všechny
Poměrně rozlehlá zahrada má zajímavou dispozici 
díky budově, která ji člení do několika samostat-
ných zón. Školku navštěvuje více než 100 dětí. 
Zahradu příležitostně využívají také žáci Základní 
umělecké školy, místní skautský oddíl a rodičovský 
klub, který zde pořádá akce i pro širší veřejnost.
Vedení školky už před proměnou kladlo důraz 
na výchovný význam zahrady. Ve vzdělávacím 
programu školy se mimo jiné píše: „Namísto 
jednotvárných procházek okolní městskou zástav-
bou je dětem na zahradě ponechán prostor pro 
neorganizovanou volnou hru, která je vede k řešení 
reálných vztahových situací, podporuje fantazii 
a hru ‚na něco‘. Přínosem je také skutečnost, že 
právě na zahradě se potkají děti z různých tříd. 
Malé děti sledují ty větší, velké děti se o menší 
starají apod.“



„Hřiště by mělo skýtat možnost trochu se zabahnit, vzít 

Lukáš Gavlovský, výtvarník, autor herních prvků 

zahrada na míru
Učitelé a rodiče s pomocí nadace sestavili zadání 
pro architekty Michala Fišera a Štěpána Špoulu 
a výtvarníka Lukáše Gavlovského. Škola mimo jiné 
požadovala zdůraznit orientaci zahrady na různé 
světové strany, zachovat přírodní prolézačky v ke-
řích, vytvořit terénní nerovnosti a zastínit terasy. 
Učitelky si také přály vyvýšené záhony, o které 
mohou děti pečovat ve stoje, pro oblíbené vodní 
hrátky zase mlhoviště a kohoutek na napouštění 
kyblíčků. Skauti chtěli zachovat zastřešené venkov-
ní posezení a ZUŠ vítala možnost využít zahradu 
pro pohybové a dramatické aktivity i zachování 
tradice výstavy „Na plotě“. Architekti tak museli 
vyřešit odlišení jednotlivých částí zahrady a splnit 
různorodé požadavky všech jejích uživatelů. Vý-
tvarník pak navrhnul originální herní prvky. Tvůrci 
představili své studie na diskusních setkáních 
s učiteli i rodiči a také na základě jejich připomí-
nek pak připravili finální návrh.

šance pro studenty
Nový pohled přinesli i studenti zahradní a kraji-
nářské architektury Mendelovy Univerzity v Brně. 
Zahradu si mohli vybrat jako semestrální téma. 
Nadace pro ně ve spolupráci se školou, městem 
a tvůrci uspořádala třídenní workshop.



„Snažili jsme se maximálně využít 
pů vodní nebo místní materiály 
z blízkého okolí: hlínu, slámu, 

Michal Fišer, architekt

ze starého nové
Architekti se ve svém návrhu snažili být finančně 
a ekologicky šetrní, a proto hodně recyklovali. 
Například betonové dlaždice ze starých chodníčků 
použili jako základové pilíře pod dřevěné truhlíky 
nebo na opěrnou zídku, která funguje i jako 
posezení. Ocelové průlezky ze 70. let proměnili ve 
variabilní chýše na hraní.

svépomocí
Do stavebních a zahradnických prací se zapojili 
také rodiče s dětmi a dobrovolníci z firem, které 
podporují nadaci. Na několika jarních a pod-
zimních brigádách například bourali starou zeď, 
stavěli hliněný domeček, vyplétali proutěné plůtky, 
opravovali lavičky a vysazovali ovocné stromy, keře 
a bylinky.

strážci zahrady
Než začaly stavební práce a úpravy, děti se se 
starou zahradou rozloučily. Vyrobily hnízdečka pro 
skřítky, kteří budou na proměnu zahrady dohlížet. 
Pro hnízda děti vybraly místa, kam budou skřítkům 
nosit drobné poklady – listy, kamínky, větvičky – 
a popřály zahradě probuzení do krásy. Každá třída 
také dostala desky na ukládání obrázků, fotografií 
a zápisků o zážitcích a pozorování změn na zahra-
dě. Vznikl tak jedinečný časosběrný dokument.

„Líbí se mi, že si to rodiče částečně můžou udělat 
sami. Něco sázely i děti a bylo moc hezké sledovat, 
jak chodily za maminkami a ukazovaly jim, jaké 
kytičky zasadily. Takhle by se to mělo dělat.“
Petr Černohorský, tesař



kam se vrhnout dřív.“
Vladimíra Hybešová, učitelka

hra s otevřeným koncem
Děti na zahradě tráví většinu času, některé třídy 
chodí ven za každého počasí. V zimě mohou 
sáňkovat z nového kopečku a v létě se osvěžit 
v mlhovišti. Učitelky ponechávají větší prostor 
pro volnou hru. Kromě klasických hraček teď děti 
častěji využívají to, co najdou – šišky, písek, 
rostliny, listí, špalky... Velkou oblibu si získal také 
slaměný domek se zatravěnou střechou, bludiště 
z proutí a zvukovod v dutých kmenech. Stejně jako 
domečky ve starých jalovcích, které už před lety 
dětem vysekala paní školnice, i nové prvky pod-
něcují hry založené na fantazii, při kterých se děti 
musí domlouvat na pravidlech nebo si vzájemně 
pomáhat. Domky často využívají i při individuální 
hře a slouží jako skrýše pro nejrůznější poklady. 
Děti si tu rády hrají na autobus nebo obchod. 
Užívat si zahradu mohou nejen ti, kdo sem právě 
chodí do školky. Ráno a odpoledne Je otevřená 
i veřejnosti. Zůstal také volný průchod pro děti 
z blízké školy, které si tudy ráno krátí cestu.

„Zahrada je velká laboratoř života, kde si děti na 
všechno přicházejí samy. Když jim dáme základní 
podněty – chutě, vůně, nějakou vodu,... můžou tam 
objevovat a bádat.”
Alice Jirásková, maminka, iniciátorka proměny 



dvůr 
Můžeme tu zaparkovat kolo, 

otočí se tu i zásobovací auto. Pod 
jírovcem na mlatovém ostrůvku 

  is edk ,uopmup s unduts emedjan
děti nabírají vodu do kyblíčků.

lesík a louka 
Tady najdeme hned několik herních 

prvků z přírodních materiálů. Bludiště 
z akátových kmenů, slaměný domeček 

s travnatou střechou, pískoviště ve 
formě ptačího hnízda s dvěma velkými 

vejci a opičí dráhu z kmenů a prova-
zů. Přibylo nové ohniště a mohutné 

kmeny na sezení.

hatina
Pod mohutným dubem vznikly

„pokojíky“ z proplétaných haťových 
plůtků. Jejich obyvatelé se mohou 

domlouvat pomocí zvukovodů, zabu-
dovaných do dřevěných sloupků. Kdo 

ztratí směr, může se řídit rozcestní-
kem, který napovídá cestu k jednotli-

vým pavilonům školky.

palouček 
Nejen zimní radovánky jsou teď ještě 

radostnější díky novému kopečku. Na 
velkém rovném trávníku pod kopečkem 
se také dobře cvičí a hraje na honěnou. 

Altán s tabulí poslouží jako venkovní 
třída. Vedle stojí skautská klubovna. 

sádek
Místo původního zábradlí teď terasy 
ohraničují vyvýšené záhony, kde děti 
pěstují bylinky a jahody. Mohou tu 
také dovádět na pískovišti. 

hájek
Tomuto dvorku vévodí 
vzrostlé břízy. Na místě pů-
vodního pískoviště najdeme 
mlhoviště – sloupek s vodní-
mi tryskami, které v parném 
počasí příjemně osvěží. Do 
svahu u plotu je zasazena 
tribunka. Sedět a slunit se 
nebo se učit můžeme také 
na širokém dřevěném molu.

borek
Název se odvíjí od borovice, která 
dvorku dodává atmosféru boro-
vého lesa. Původní pískoviště do-
stalo novou obrubu z akátových 
kmenů a z lesíka se sem přesunul 
dřevěný hrad s klouzačkami. 
K terasám přibyla nová schodiště 
a vyvýšené záhony. Žádaný stín 
poskytuje pergola.

    vstup 
Do areálu školky se dá vejít ze dvou různých stran.



Proměna zahrady 
MŠ Kollárova

realizace   
2011–2013

celkové náklady 
2,5 mil. Kč

financování   
Nadace Proměny / grant 2,3 mil. Kč
město Český Brod / 200 tis. Kč

rozloha zahrady  
4 998 m2

architektonické řešení 
MgA. Ing. arch. Michal Fišer 
Ing. Štěpán Špoula

originální prvky  
MgA. Lukáš Gavlovský
MgA. Lucie Ulíková

dodavatelé
Ing. Ján Rákocy, Petr Černohorský

dobrovolníci 
rodiče a děti, přátelé školky, učitelé a zaměst-
nanci MŠ Kollárova, členové Skautského stře-
diska Ing. Ládi Nováka, zaměstnanci Nadace 
Proměny, KKCG a MND



„Chtěli jsme zahradě dát nějaký příběh, který děti 
stimuluje a motivuje. Neobdělávanou a pustou 
zahradu udělat dětem hezčí.“ 
Alice Jirásková, iniciátorka proměny

„Nápadů bylo hodně, ale jedním jsme si byli jistí 
– že chceme na zahradě prvky výtvarníka Lukáše 
Gavlovského. Hrozně jsme o něho stáli a on nás 
přivedl na to, že existuje Nadace Proměny.“
Štěpánka Šoupalová, iniciátorka proměny

„Díky projektu vznikla otevřená zahrada, která 
slouží nejenom mateřské školce, ale i základní 
umělecké škole a skautům, kteří jsou v sousedství, 
a také široké veřejnosti.“ 
Jakub Nekolný, starosta města Český Brod

„Starší zahrady jsou uniformní. Pokud se dají 
do rukou kumštýřům a dojde ke společné tvorbě 
prostoru se všemi potenciálními uživateli, může pro 
každou školu vzniknout něco svébytného.“
Aleš Kašpar, tajemník města Český Brod

Před

Po

Nadace Proměny Karla Komárka
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
Najdete nás i na Facebooku a YouTube.

Zahrada MŠ Kollárova na webu
Detailní zprávy o projektu, včetně fotografií 
a videí zachycujících proměnu zahrady 
najdete na adrese: 
zahrada-kollarova.nadace-promeny.cz.

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

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


