
Ludvík Očenášek
(4. srpna 1872 - 10. srpna 1949)

Projekt MČ Praha 5 a velvyslanectví Litevské republiky
u příležitosti výročí 150 let od narození vlastence a vynálezce 



Publicita projektu

lezce 
• Facebooková stránka @ocenasek.ludvik
• Web městské části Praha 5
• Pražská pětka

Publicita projektu

lezce 



U příležitosti 150 let od narození Ludvíka Očenáška chceme 
připomenout životní příběh tohoto vlastence, vynálezce a 
podnikatele, který se v čase první světové války připojil k 

domácímu odboji, a za povstání proti okupačním jednotkám v 
květnu 1945 se účastnil bojů na barikádách. Svými vynálezy se 
pak navždy zapsal do dějin domácí vědy a techniky. Příběh L. 

Očenáška se stane hlavním motivem pro aktivity školních týmů, 
skrze které si žáci posílí své kompetence ve vybraných 

didaktických oblastech.

Koncept projektu



• ZŠ Drtinova, ZŠ Grafická, ZŠ Barrandov, ZŠ Nepomucká, 
ZŠ Waldorf Jinonice

• SOŠ Drtinova
• Komunitní centrum Louka, Komunitní centrum Prádelna
• Archiv národního muzea, archiv Sokola, Národní 

technické muzeum , Česká genealogická společnost
• ZUŠ Popelka
• Občanské sdružení Přeskopec
• Záštitu nad projektem drží paní starostka MČ Praha 5 

Renáta Zajíčková, radní MČ Praha 5 David Dušek a 
velvyslanec Litevské republiky Laimonas Talat-Kelpša

• historik Pavel Fabini, autor knihy o LO Michal Plavec, 
akademický sochař Pavel Jarkovský, neteř LO Ing. Arch. 
Jarmila Očenášková

Na projektu participují:



• Rozšířit kompetence žáků pomocí vzdělávacích aktivit 
zaměřených na sedm tematických okruhů zachycujících 
život L. Očenáška (za pomoci tzv. tutorů).

• Přiblížit životní příběh L. Očenáška a historický kontext, 
ve kterém se odehrával. 

• Seznámit žáky s místy, osobami a institucemi spojenými 
s historií a současností páté městské části.

• Výstupy v podobě putovní panelové výstavy, reportáže o 
projektu, komiksu aj. 

Cíle projektu



• Žáci 9. ročníku pod vedením Ing. Mgr. Martin Slabocha, PhD a 
Kristýny Milčínské budou hledat původ L. Očenáška, zaměří se 
především na průzkum a dokumentaci jeho rodné obce Kříše, 
školy v Dolní Bělé a dalších míst a událostí spjatých s jeho 
původem

• Aktivity: průzkum materiálů, spolupráce se seniory, návštěva 
České genealogické společnosti, návštěva rodné obce a ZŠ Ludvíka 
Očenáška

• Hlavní výstup: popsaná fotodokumentace původu Ludvíka 
Očenáška, panel Původ Ludvíka Očenáška

Vztah ke vzdělávací oblasti: dějepis, člověk a jeho svět, informatika   
Kompetence: k řešení problémů, sociální a personální, občanská 

Původ Ludvíka Očenáška – ZŠ 
Grafická



• Žáci 9. ročníku pod vedením Ing. Pavla Selešiho vytvoří a graficky 
zpracují rodokmen Ludvíka Očenáška

• Aktivity: Práce s dostupnými materiály, práce se záznamy z matriky, 
pokus o nalezení žijících příbuzných Ludvíka Očenáška

• Hlavní výstup: Výtvarně zpracovaný rodokmen Ludvíka Očenáška, 
fotodokumentace některých míst spojených s Ludvíkem Očenáškem, 
panel Rodokmen Ludvíka Očenáška

Vztah ke vzdělávací oblasti: dějepis, člověk a jeho svět, informatika   
Kompetence: k řešení problémů, sociální a personální, občanská 

Rodokmen Ludvíka Očenáška – ZŠ 
Waldorfská Jinonice



• Pod vedením Mgr. Pokorné a dalších pedagogů žáci nejprve zjistí jakou 
roli měl sport v životě Ludvíka Očenáška, následně se zaměří na jeho 
působení v Sokole

• Aktivity: získání dostupných informací o roli sportu v životě Ludvíka 
Očenáška, zasazení informací do kontextu organizace Sokol, školní 
sokolský slet, běh na počest Ludvíka Očenáška

• Hlavní výstup: Videozáznam ze školního sokolského sletu a běžeckého 
závodu, panel Ludvík Očenášek a sport

Vztah ke vzdělávací oblasti: člověk a zdraví – tělesná výchova, výchova ke 
zdraví
Kompetence: sociální a personální, pracovní

Ludvík Očenášek a sport – ZŠ 
Barrandov



• Žáci 7. ročníku pod vedením Aleše Hejny projdou a popíšou osobní 
archiv Ludvíka Očenáška

• Aktivity: návštěvy archivu národního muzea, zmapování archivu 
• Hlavní výstup: Katalog, panel Osobní archiv Ludvíka Očenáška

Vztah ke vzdělávací oblasti: dějepis, člověk a jeho svět
Kompetence: sociální a personální

Osobní archiv Ludvíka Očenáška – ZŠ 
Nepomucká



• Žáci 6. a 9. ročníku se pod vedením Mgr. Libora Šrámka pokusí 
dohledat co nejvíce informací o vynálezech a špionážní činnosti 
Ludvíka Očenáška

• Aktivity: návštěva Technického muzea a  setkání s panem Plavcem, 
návštěva archivu národního muzea, porovnání výzkumu raket Ludvíka 
Očenáška a žáků ZŠ Drtinova, účast na keramické dílně vedené p. 
Jarkovským

• Hlavní výstup: Fotodokumentace, krátké video, panel Vynálezce 
Ludvík Očenášek

Vynálezce Ludvík Očenášek – ZŠ 
Drtinova



• Senioři namalují na plátno 7 podobizen Ludvíka Očenáška vztažené 
ke konkrétním obdobím  jeho života a vytvoří metodou kašírování 
bustu

• Aktivity: vyhledání podkladů, malba, výroba busty
• Výstupy: Malby Ludvíka Očenáška, busta

Aktivizace seniorů, rozvoj fantazie, jemné motoriky, navrácení pocitu 
smysluplnnosti a užitečnosti, podpora komunity.

Podoby Ludvíka Očenáška– senioři 
KC Louka



• V rámci projektu proběhne soutěž o nejlepší komiksové zpracování 
příběhu o tom jak Ludvík Očenášek v zahradě bývalé usedlosti 
Demartinka odposlouchával vládní linku Vídeň – Berlín

• Soutěže se může zúčastnit každý
• Rozsah komiksu je omezen minimálně 3 okénky
• Žánr ani technika není určena
• Vítězný komiks bude otisknut v Pražské Pětce a stane se součástí 

putovní výstavy Ludvíka Očenáška

Ludvíka Očenášek superhrdina –
Veřejná soutěž



Další aktivity v rámci projektu

• Vycházky pro veřejnost Smíchov v časech Ludvíka Očenáška 24. a 
28.3.

• Společný výlet školních týmů 22.4. po naučné stezce Ludvíka 
Očenáška

• Výlet pro seniory MČ Praha 5 po naučné stezce Ludvíka 
Očenáška

• Krátké divadelní představení o LO a jeho výzkumu vesmírných 
raket



Výstupy z projektu

• Putovní výstava na velkoformátových panelech
• Publikace o životě Ludvíka Očenáška a o našem projektu
• Komiks o životě Ludvíka Očenáška
• Série portrétů LO na plátně 
• Kašírovaná busta LO



• Zahájení projektu: 29.11. 2021 
• 1. setkání: březen 2022 
• 2. setkání: duben 2022
• Odevzdání hotových výstupů: duben 2022
• Zahájení výstavy: květen 2022
• Putovní výstava: červen 2022
• Ukončení projektu: červen 2022

Harmonogram projektu


