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Hádanky i ukázky z kronik - S dětmi po stopách Karla IV.  
Zábavná, naučná a výtvarně bohatá kniha pro dětské čtenáře 

  
V roce oslav sedmistého výročí narození Karla IV. jsme připravili o 

největším českém králi populárně naučnou knihu pro děti. Aniž by si 

všimly, že se učí, děti se dozvědí o největším Čechovi i jeho době 

podstatné informace proložené rébusy, hádankami a doprovázené 

bohatými ilustracemi.  

Kniha se přenese do interaktivní podoby díky spolupráci s Muzeem 

hl. m. Prahy, které na podzim otevře v domě U Zlatého prstenu 

výstavu o Karlovi IV., jejíž součástí bude i tematický prostor pro děti 

a mládež. 

 

Kniha vybízí mladé čtenáře (druhý stupeň ZŠ, první třídy víceletých gymnázií), aby se vydali po 

pomyslných stopách největšího českého panovníka. Otevírá jim nejen život a dílo Karla IV., ale i celý 

středověký svět. Do toho patřilo nejen budování Prahy či cestování po Evropě, ale také slavnosti jako 

korunovace nebo turnaje. Jednotlivé okruhy doprovázené ukázkami z dobových textů a kronik 

uzavírají úkoly, které zábavně upevňují nabyté znalosti. 

Autorka Lenka Pecharová učí na Veselé škole a je autorkou dvou knih o matematické výchově, 

ilustrace Michaely Bergmannové podněcují hravost a kreativitu (její ilustrace se osvědčily u podobně 

laděné knihy Výři nesýčkují o didaktice vyjmenovaných slov). 

Kateřina Veleta Štěpánová z Muzea hlavního města Prahy je koordinátorkou výstavy v domě U 

Zlatého prstenu, která se návštěvníkům otevře v listopadu 2016. „Výstava Praha Karla IV. je první fází 

expozice o urbanismu Prahy za života a vlády tohoto významného panovníka. Podstatnou částí 

výstavy budou unikátní modely dobových staveb a částí města, doplněné interaktivními prvky, 

přibližujícími sakrální i světské záměry plánování a výstavby města a život jeho obyvatel. Významnou 

autonomní součástí objektu bude samočinný prostor pro mladší návštěvníky, hravě prezentující téma 

Prahy po stopách Karla IV.“ 
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Stručná anotace: 
V roce oslav sedmistého výročí narození Karla IV. jsme připravili o největším českém králi populárně 
naučnou knihu pro děti, určenou do hodin vlastivědy či dějepisu s provázaností na zeměpis, literaturu 
a umění, kterou ale využijí i k vlastní četbě a poučení doma. Obsah je proložen mnoha obrázky, 
komiksy, rébusy a hádankami, takže zábavnou formou zprostředkovává kvalitní informace o 
osobnosti a době tohoto panovníka.  
Knížku lze využít pro školní i domácí vzdělávání, jako podklad pro skupinovou práci, texty na čtení s 
porozuměním, projektové dny, knihovny a volnočasová centra dětí i dospělých.  
 
O autorech: 
Lenka Pecharová učí ve Veselé škole (církevní základní a církevní základní umělecká škola). V 
Portále vyšly její knihy Od blechy po slona a Počítáme s vitaminy 
Michaela Bergmannová ilustrovala řadu knih, Výři nesýčkují (Portál 2011), Logopedické pohádky 
(2012), Nanukova dobrodružství (2013), Madlenka a brejličky (Portál 2014), O modrém světle 
(2014) 
 
Více o knize Po stopách Karla IV. včetně stažení obálky v tiskové kvalitě. 
 
Ukázky z knihy zde 
Hra z předsádky ke stažení zde 
 
Pro editory: 

- Nakladatelství Portál vydává na odborné i populární úrovni knihy z oblasti pedagogiky, 
psychologie a sociální práce a dalších oborů, dětskou a psychologickou beletrii, knihy her, 
tréninků, rozhovorů, osobních svědectví a v neposlední řadě tituly s tematikou spirituality.  

- Muzeum hl. m. Prahy – instituce, jejíž expozice navštíví přes milion návštěvníků ročně. 
Nově k jejím prostorům náleží pražské věže (Staroměstská a Malostranská mostecká, 
Prašná aj.) a Dům U Zlatého prstenu http://www.muzeumprahy.cz/ 
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Bc. Kateřina Kokešová 
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e-mail: kokesova@portal.cz 
tel.: 283 028 503, 724 635 671 

adresa: Klapkova 2, 182 00 Praha 8 
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