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Úvod

TEORETICKÁ ČÁST

1 SHRNUTÍ TEORIE MOTIVACE
Úvod do první kapitoly:

2 MOTIVACE K UČENÍ

PRAKTICKÁ ČÁST

3 ANALÝZA, KONCEPT A TVORBA PRACOVNÍCH LISTŮ VYCHÁZEK ZA ARCHITEKTUROU

4 PRACOVNÍ LISTY A MANUÁLY PRO UČITELE

4.1 Pracovní list

Vycházka – románské rotundy
Úkol č. 1. Pozorně poslouchejte výklad a doplňte do mezer
textu správné informace:
Do dnešní doby se dochovaly v Praze tři malé rotundy
z ………………století, které patří mezi nejstarší pražské církevní stavby. Jsou to drobné centrální stavby s válcovou lodí,
k níž je přistavěna …………. neboli kněžiště. Hlavní loď na
půdoryse kruhu má obvykle 5–6 metrů. Apsida má půdorys půlkruhu nebo podkovy. Hlavní loď je zaklenuta ………………. ,
apsida je zaklenuta čtvrtkupolí - ………….. Stavba je kryta kuželovitou střechou, na níž je lucerna se jednoduchými nebo sdruženými – podvojnými okny. Rotundy bývaly vyzděny kvádříkovým řádkovým zdivem z materiálu…………. Někdy bývá apsida
členěna zvnějšku lizénami, které v podstřeší přecházejí v obloučkový vlys. Stavby působí dojmem tíhy, klenby jsou těžké, a proto
redukují šířku prostorů. Zevnitř byly rotundy omítané a s malbami, zvnějšku byly ponechávány režné.
Rotunda sv. Martina
Rotundu nechal postavit pravděpodobně
král Vratislav II. ve druhé polovině 11.
století. Jižní portál byl přistavěn v 19. století v novorománském slohu. Rotunda
byla několikrát poničena a její současný
stav je výsledkem přestavby v puristickém
slohu podle návrhu A. Bauma z roku 1878.
Interiér je bohatě zdoben malbami.
Obrázek č. 4
(vlastní zpracování)
Rotunda sv. Longina
Rotunda se nachází u kostela sv. Štěpána
na Novém Městě. Byla postavena na konci
11. století a sloužila jako farní kostelík
osady na Rybníčku. Původně byla zasvěcena sv. Štěpánovi, později sv. Longinu.
Rotundu zachránila v 19. století před demolicí Společnost Národního muzea v čele
s Františkem Palackým. V letech 19291935 byla důkladně zrekonstruována.
Obrázek č. 5
(vlastní zpracování)
Lišta č. 1

Rotunda sv. Kříže se nachází na
křižovatce Konviktské a Karolíny
Světlé. V 19. rotunda století chátrala a hrozil její zánik, ujala se jí
však Umělecká beseda. Její přestavbu do dnešní podoby realizoval Vojtěch Ignác Ullman. Její nynější litinový plot navrhoval Josef
Mánes.
Obrázek č. 6
(vlastní zpracování)
Úkol č. 2
Doplňte název architektonického prvku, který se hodí pro
popis ve větách, uvedených níže.

1. Věžičkovitý útvar na střeše rotundy, který přivádí
světlo
do
prostoru
rotundy
se
nazývá…………………… .
2. Vertikální plochý architektonický prvek, který nemá
patku ani hlavici, je provedený v omítce nebo ve
zdivu a jen mírně předstupuje před fasádu rotundy se
nazývá…………………… .
3. Půlválcový útvar, který byl přistavěn k hlavní lodi
rotundy, byl postaven zpravidla na půlkruhovém půdoryse a sloužil jako kněžiště se nazývá ……… .
4. Architektonicky a plasticky pojednané orámování
dveřního otvoru nebo otvoru vrat se nazývá………… .
5. Vnitřní plasticky pojednaná plocha horní části portálu, ohraničená shora archivoltou a zdola nadpražním překladem se nazývá………… .
6. Soubor plasticky pojednaných a do hloubky ustupujících oblouků portálu se nazývá………………… .
7. Seskupení dvou a více oken rozdělených meziokenními sloupky se nazývá……………………… .
8. Otvor ve svrchní části kupole, který přivádí světlo do
prostoru hlavní lodi rotundy, se nazývá ……..
9. Plastický pás s motivem zdola otevřených obloučků,
zdobící podstřeší rotundy se nazývá ………. .

Lišta č. 2

ÚKOL Č. 3 Popiš jednotlivé architektonické prvky rotundy a ústupkového portálu.

Obrázek č. 7 Rotunda sv. Martina
(vlastní tvorba)

Obrázek č. 8 Novorománský portál rotundy sv. Martina
(vlastní tvorba)

ÚKOL Č. 4 Dokresli druhou polovinu novorománského ústupkového portálu podle reálné předlohy
v plenéru. V další fázi nakreslete stíny podle předlohy na obrázku. Výkres dostane plasticitu.

Obr. č. 9 Portál rotundy sv. Martina
(vlastní zpracování)

Obrázek č. 10 Portál rotundy sv. Martina
část obrázku, (vlastní tvorba)

4.2 Manuál pro učitele

Vycházka – románské rotundy

Obrázek č. 11 Trasa vycházky po románských rotundách
[zdroj: www.mapy.cz]
Dopravní dostupnost: První vycházka po pražských rotundách začíná na Vyšehradě. K rotundě sv.
Martina je nutno dojít pěšky ze zastávky Vyšehradu ( metro C) nebo z tramvajové zastávky Albertov.
K rotundě sv. Longina se jde pěšky až do ulice Na Rybníčku. Dále se jde opět pěšky k rotundě sv.
Kříže na křivatce ulic Karolíny Světlé a Konviktské.
Průběh akce: U každé rotundy proběhne výklad. Rotunda sv. Martina má v rámci vycházky speciální význam, protože u ní proběhne i kresba v plenéru a pobyt u ní bude nejdelší. Cílem pracovního
listu č. 1 je na příkladu rotundy sv. Martina naučit žáky základní terminologii, týkajících se románských rotund včetně terminologie všech architektonických detailů románských rotund. Na základě
výkladu si osvojí svůj architektonický slovník, který si zapíší do pracovního listu. Vrcholem a nejtěžším úkolem bude dokreslení poloviny portálu podle předlohy. V pracovních listech je první polovina předkreslena, aby byli všichni žáci, kteří mají různé schopnosti grafického projevu schopni portál namalovat a podle předlohy ho i vystínovat. Cílem úkolu je radost a uspokojení z architektonické
kresby, z plasticity a hravosti stínů portálu. Žáci se zároveň učí základy architektonické kresby v ortogonálním průmětu – pohledu (en face). A základy techniky stínování, včetně techniky vlastního a
vrženého stínu.
Seznam věcí, které mají mít žáci sebou na vycházku: pracovní listy, pevné desky jako podložku
pro kreslení, tužku, propisku, případně černý mikrofix. Celková doba vycházky je 3 hodiny. Vycházky lze flexibilně ukončit i u rotundy sv. Longina, vycházka bude potom trvat dvě vyučovací
hodiny.

Žáci budou vyplňovat v pracovních listech čtyři úkoly. V těchto manuálech pro učitele jsou identické
úkoly již vyplněné, pro snadnou kontrolu.
Úkolem č. 1 pracovního listu je poslouchat následující výklad a doplnit do mezer v textu chybějící
informace, které jsou zde psány tiskacím písmem (čísla jsou podtržena):
Výklad:
Do dnešní doby se dochovaly v Praze tři malé rotundy z 11. století, které patří mezi nejstarší pražské
církevní stavby. Jsou to drobné centrální stavby s válcovou lodí, k níž je přistavěna APSIDA neboli
kněžiště. Hlavní loď na půdoryse kruhu má obvykle 5–6 metrů. Apsida má půdorys půlkruhu nebo
podkovy. Hlavní loď je zaklenuta KUPOLÍ, apsida je zaklenuta čtvrtkupolí – KONCHOU. Stavba
je kryta kuželovitou střechou, na níž je lucerna se jednoduchými nebo sdruženými – podvojnými
okny. Rotundy bývaly vyzděny kvádříkovým řádkovým zdivem z materiálu OPUKY. Někdy bývá
apsida členěna zvnějšku lizénami, které v podstřeší přecházejí v obloučkový vlys. Stavby působí dojmem tíhy, klenby jsou těžké a redukují šířku prostorů. Zevnitř byly rotundy omítané a s malbami,
zvnějšku byly ponechávány režné.
Rotunda sv. Martina
Rotundu nechal s největší pravděpodobností postavit král Vratislav II.
ve druhé polovině 11. století. Hlavní loď na kruhovém půdoryse je
zaklenuta kupolí. Apsida na půdoryse parabolické podkovy je zaklenuta konchou. Rotunda je vyzděna kvádříkovým zdivem. Apsida je
členěna zvnějšku lizénami, které v podstřeší přecházejí v obloučkový
vlys. Jižní portál byl přistavěn v 19. století v novorománském slohu
podle motivů z Vyšehradského kodexu. Rotunda byla několikrát poničena. Její současný stav je výsledkem mnoha přestaveb. Roku 1878
byla rotunda přestavěna v puristickém slohu podle návrhu Antonína
Bauma. Portál je v novorománském stylu. Interiér je bohatě zdoben
nástropními a nástěnnými malbami.
Obrázek č. 4 Rotunda sv. Martina
(zdroj: vlastní zpracování)
Rotunda sv. Longina
Rotunda se nachází u kostela sv. Štěpána na Novém Městě. Byla postavena na konci 11. století a sloužila jako farní kostelík osady na
Rybníčku. Byla zasvěcena sv. Štěpánovi. Po vystavění blízkého gotického kostela sv. Štěpána v roce 1351 bylo změněno její zasvěcení
na sv. Longina. Sám Karel IV. k této příležitosti přivezl z Itálie kopí
sv. Longina. Sv. Longin byl římský voják, který po smrti Ježíše píchl
do jeho boku svým kopím. Později uvěřil v Boha, stal se křesťanem
a svého činu hluboce litoval. Stal se poustevníkem a pro svoji víru byl
později popraven.
Rotunda je postavena na půdoryse kruhu o průměru 5 m. Hlavní loď
je zaklenuta kupolí. Kuželová střecha nese barokní lucernu. Apsida
je neobvykle strohá (bez vlysu a lizén). Osvětluje ji pozdější gotické
okno. V polovině 19. století měla být při zřizování ulice na Rybníčku
Obrázek č. 5 Rotunda sv.
zbořena. Rotundu zachránila před demolicí Společnost Národního muLongina (vlastní zpracování) zea včele s Františkem Palackým. V letech 1929-1935 byla důkladně
zrekonstruována.

Rotunda sv. Kříže

Obrázek č. 6
Exteriér rotundy
(vlastní zpracování)

Obrázek č. 12
Apsida s konchou
(vlastní zpracování)

Obrázek č. 13
Okulus
(vlastní zpracování)

Obrázek č. 14
Půdorys a řez rotundy sv. Kříže
(Staňková, Štursa, Voděra,1990)

Rotunda sv. Kříže se nachází na křižovatce Konviktské a Karolíny Světlé. Je zasvěcena relikvii svatého kříže, což je kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Je typickým příkladem románské rotundy. Hlavní loď na půdoryse kruhu je zaklenuta kupolí. Kupole má ve vrchní části otvor – okulus,
jímž prochází do prostoru kaple světlo. Apsida je zaklenuta čtvrtkulovou klenbou – konchou. Přilehlá
apsida je členěna lizénami, které v podstřeší přecházejí v obloučkový vlys. Stavba je kryta kuželovitou střechou, na níž je lucerna se sdruženými – podvojnými okny. V kapli se zachovaly gotické
malby ze 14. století. V 19. století chátrala a hrozil její zánik, ujala se jí však Umělecká beseda. Její
přestavbu do dnešní podoby realizoval Vojtěch Ignác Ullman. Její nynější litinový plot navrhoval
Josef Mánes. Dominantní freska kaple je od Petra Maixnera.
Úkolem č. 2 je doplnit názvy architektonických prvků, který se hodí pro popis ve větách, uvedených níže.

1. Věžičkovitý útvar na střeše rotundy, který přivádí světlo do prostoru rotundy se nazývá
LUCERNA.
2. Vertikální plochý architektonický prvek, který nemá patku ani hlavici, je provedený
v omítce nebo ve zdivu a jen mírně předstupuje před fasádu rotundy se nazývá
LIZÉNA.
3. Půlválcový útvar, který byl přistavěn k hlavní lodi rotundy, byl postaven zpravidla na
půlkruhovém půdoryse a sloužil jako kněžiště se nazývá APSIDA.
4. Architektonicky a plasticky pojednané orámování dveřního otvoru nebo otvoru vrat se
nazývá PORTÁL.
5. Vnitřní plasticky pojednaná plocha horní části portálu, ohraničená shora archivoltou a
zdola nadpražním překladem se nazývá TYMPANON.
6. Soubor plasticky pojednaných a do hloubky ustupujících oblouků portálu se nazývá
ARCHIVOLTA.
7. Seskupení dvou a více oken rozdělených meziokenními sloupky se nazývá SDRUŽENÉ OKNO.
8. Otvor ve svrchní části kupole, který přivádí světlo do prostoru hlavní lodi rotundy, se
nazývá OKULUS.

9. Plastický pás s motivem zdola otevřených obloučků, zdobící podstřeší rotundy se nazývá OBLOUČKOVÝ VLYS.
Úkolem č. 3 je popsat jednotlivé architektonické prvky rotundy a ústupkového portálu.
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Obrázek č. 7 Rotunda sv. Martina
( vlastní tvorba)

Obrázek č. 8 Novorománský portál rotundy sv. Martina
(vlastní tvorba)

Úkolem č. 4 je dokreslit druhou polovinu novorománského ústupkového portálu podle reálné předlohy v plenéru a v další fázi se pokusit nakreslit stíny. V případě špatných světelných podmínek je
možno použít pro určení hranice stínu fotografii. Výkres má dostat plasticitu.

Obr. č. 9 portál rotundy sv. Martina
(vlastní tvorba)

Obr. č. 10 Výsledek úkolu – dokreslený vystínovaný portál
( vlastní tvorba)

4.3 Pracovní list

Vycházka Vyšehrad – bazilika sv. Petra a Pavla, Slavín
ÚKOL Č. 1 Pozorně poslouchejte výklad a doplňte chybějící údaje:

Obrázek č. 15
Bazilika sv. Petra a Pavla
(vlastní zpracování)

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byla založena prvním
českým králem ………….. okolo roku 1070. Podle
archeologických výzkumů byl chrám koncipován jako trojlodní
románská bazilika o půdoryse 53 x 17 m. V období vrcholné
gotiky byla zahájena přestavba iniciovaná ……………..
Katedrála o délce 110 m se stala největší církevní stavbou
tehdejší Prahy. V roce 1420 byl chrám zničen během
…………………. V období renesanci i baroka byl chrám opět
přestavěn. Poslední dochovaná přestavba je z období novogotiky
Byla provedena podle plánů architekta ……………. v letech
1885 – 1903, který byl představitelem……………….směru.

Jeden chrám v průběhu staletí:

Obrázek č. 16 Románská podoba baziliky
[zdroj:casopisstavebnictvi.cz,ze dne 10.10.2019]

Obrázek č. 17 Gotická podoba Vyšehradu
za Karla IV. Rekonstrukce Ing. Arch. Pisch
[zdroj: Staňková, Štursa, Voděra,1990]

Obrázek č. 18 Gotická přestavba baziliky s renesanční úpravou, výřez z rytiny autora Folperta van
Ouden-Allena (1685)
[zdroj: Archaeologia historica, 41,2, 2016]

Obrázek č. 19 Barokní přestavba baziliky,
podle návrhu Jana Blažeje Santiniho Aichla,
kresba Boh. Roubalík, 1. pol. 19. století,
[zdroj: www.kkvys.cz, ze dne 5.10.2019]

Obrázek č. 20 Půdorys baziliky sv. Petra a Pavla
Obrázek č. 21 Půdorys svatovítské katedrály
(vlastní tvorba)
[zdroj: katedralasvatehovita.cz, ze dne 15.11.2019]

ÚKOL Č. 2 Srovnej půdorysy novogotické baziliky sv. Petra a Pavla a katedrály sv. Víta. Čím se
tyto dva konstrukční systémy liší?

ÚKOL Č. 3 pojmenujte autory soch v kapli č. 1 a v kapli č. 5. V čem jsou si skulptury podobné a
v čem se odlišují? Jak se nazývá ikonografické zobrazení, které je shodné oběma sochám?

ÚKOL Č. 4 Na stanovišti č. 2 objevíte vzácný deskový obraz. Ze kterého slohového období pochází?

ÚKOL č. 5 Na pilíři na stanovišti č. 3 je namalován romantický květinový motiv. Z jakého slohového období pochází tento romantický květinový motiv a potažmo celá výmalba kostela? Pokud
chcete, můžete si vybarvit obrys tohoto dekoru v tomto pracovním listě (viz. výše) barvami podle
reálné předlohy na pilíři.

Obrázek č. 22 Obrys secesního dekoru na pilíři č. 3 v kostele sv. Petra a Pavla
(vlastní tvorba)
ÚKOL č. 6 Na stanovišti č. 4 je namalovaný výjev na zdi, který zobrazuje pověst, o které jsme již
slyšeli ve výkladu. Jak se pověst jmenuje? Který kostel je namalovaný na výjevu na zdi? Jak se
jmenuje malířská technika, kterou je výjev na zdi namalován?
ÚKOL č. 7 Odpovězte na otázky:
Kdo založil baziliku sv. Petra a Pavla?
Jak se jmenuje architekt, který navrhl její novogotickou podobu?
Jak se jmenuje směr v rámci historizujících slohů, jejímž představitelem je Josef Mocker?
Kdo je to Josef Václav Myslbek?
Jaké další sochy od J. V. Myslbeka znáš?
Co je to vitraj?
ÚKOL Č. 8 Projděte si Slavín a najděte zde hrob, alespoň pěti významných Čechů, jenž jsou zde
pohřbeni.

4.4 Manuál k pracovnímu listu
Vycházka po Vyšehradě – bazilika sv. Petra a Pavla a Slavín

Obrázek č. 23 Akropole Vyšehradu
[zdroj: www.google.maps.com]

Dopravní dostupnost: Adresa vyšehradské akropole je V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad. Na Vyšehrad se dá dojít pěšky ze zastávky Albertov. Na Albertově zastavují tramvaje č. 2, 3,
4, 7, 14, 16, 17, 21. Nebo ze zastávky Metra C – Vyšehrad.
Průběh akce: Architektonická vycházka proběhne na Vyšehradě a bude věnována historickému vývoji novogotické baziliky sv. Petra a Pavla. Žáci dostanou půdorys baziliky, kde jsou přesně označena místa, kde je potřeba splnit úkol. Půdorys jim bude sloužit jako mapa úkolů. Z popisek uměleckých děl uvnitř baziliky budou muset zjistit správné odpovědi na otázky. V rámci vycházky se mimo
jiné seznámí s gotickým sochařstvím, se sochami J. V. Myslbeka, s technikou fresky, se secesní ornamentikou a podívají se na Slavín.
Pomůcky žáků: barevné pastelky, propiska, pracovní list, desky jako podložka pod výkres.

Úkolem č. 1 pracovního listu je na základě poslechu výkladu doplnit do mezer v textu chybějící
informace, které jsou zde psány tiskacím písmem:
Výklad:
Bazilika sv. Petra a Pavla
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byla
založena
prvním
českým
králem
VRATISLAVEM II. okolo roku 1070. Podle
archeologických výzkumů byl chrám koncipován
jako trojlodní románská bazilika o půdoryse 53 x
17 m. V období vrcholné gotiky byla zahájena
přestavba iniciovaná KARLEM IV. Katedrála o
délce 110 m se stala největší církevní stavbou
tehdejší Prahy. V roce 1420 byl chrám zničen
během HUSITSKÝCH VÁLEK. V období
renesance i baroka byl chrám opět přestavěn.
Obrázek č. 15 Bazilika sv. Petra a Pavla
(vlastní zpracování)
Poslední dochovaná přestavba je z období novogotiky. Byla provedena podle plánů JOSEFA
MOCKERA v letech 1885 – 1903. Josef Mocker byl představitelem PURISTICKÉHO SMĚRU
v historizující architektuře. Představitelé purismu se vyznačovali necitlivým přístupem
k rekonstrukci architektonických památek. Jejich přístup byl založený na pečlivě prostudovaném
slohu středověkých památek, který pomocí univerzálního vzorníku jednotlivých architektonických
prvků aplikovali při výstavbě. V tomto případě byla přestavbou zničena jiná architekonická památka
– barokní podoba kostela sv. Petra a Pavla. Interiér vnitřku novogotického kostela je secesně
vymalován. Malby světců a secesní výzdoby na sloupech jsou dílem Marie a Františka Urbanových.

Jeden chrám v průběhu staletí

Obrázek č. 16 Románská podoba baziliky sv.
Petra a Pavla, založena prvním českým králem
Vratislavem II.
[zdroj:casopisstavebnictvi.cz,ze dne
10.10.2019]

Obrázek č. 17 Gotická podoba akropole
Vyšehradu za Karla IV, rekonstrukce Ing. Arch. Pisch
[zdroj: Staňková, Štursa, Voděra,1990]

Obrázek č. 18 Gotická přestavba s renesanční
úpravou, výřez na Rytině autora Folperta van Ouden-Allena z roku 1685,
[zdroj: Archaeologia historica, 41/2, 2016]

Obrázek č. 19 Barokní přestavba baziliky,
podle návrhu Jana Blažeje Santiniho Aichla,
kresba Boh. Roubalík, 1. pol. 19. století
[zdroj: www.kkvys.cz, ze dne 5.10.2019]

Prvním archeologický nálezem je denár z mincovny Boleslava II. a předrománská tetrakonchální
stavba na půdoryse kříže z konce 10. století, pod již neexistující románskou bazilikou sv. Vavřince.

Obrázek č. 24 Boleslavský denár
[zdroj: vysehradskej.cz, ze dne 10.11.2019]
V kostele sv. Petr a Pavla byli pohřbeni první známí Přemyslovci, první český král Vratislav II, jeho
bratr a nástupce Konrád, Vratislavova třetí manželka Svatava, knížata Soběslav I. a Soběslav II.
Potom sláva a význam Vyšehradu upadá a nový rozkvět zaznamenává Vyšehrad až s Vládou Karla
IV., který chce upevnit moc a vládu v českých zemích a legitimizuje ji skrze své předky po matce.
Z respektu ke svým předkům vybudoval na Vyšehradě rozlehlý palác s věžemi a branami. Jeho
význam opět upadá po roce 1420, kdy byl husity Vyšehrad zničen.

Obrázek č. 25 Ruiny Vyšehradu,
Sadelerova rytina z roku 1607,
[zdroj: www.kkvys.cz, ze dne 5.9.2019]

Obrázek č. 26 Barokní freska,
zobrazení pověsti o čertových kamenech, datace kolem r. 1760,
umístění: nad vstupem do sakristie
kostelu sv. Petra a Pavla, od neznámého autora
(vlastní zpracování)

Obrázek č. 27
Čertovy kameny,
[zdroj: praguecityline.cz, ze dne
2.10.2019]

Čertovy kameny:
Čertovy kameny se nacházejí v západní části Karlachových sadů za chórem kostela sv. Petra a Pavla.
Připomínají moderní sochařské dílo, přitom se jedná o tajemný a starobylý objekt, který je obestřen
mýty a pověstmi. Jedna z pověstí, kterou roku 1700 poprvé publikuje vyšehradský kanovník J. F.
Hammerschmidt, pojednává o člověku, jenž upsal duši ďáblu. Svatý Petr nechtěl nešťastníkovu duši
vydat, a proto uzavřel s ďáblem sázku. Pokud se vrátí ďábel se sloupem ze Svatopetrského chrámu
v Římě dříve než kanovník vykoná ve vyšehradském kostele mši, potom mu sv. Petr duši nešťastníka
vydá. Ďábel vyrve sloup z chrámu sv. Petra a Pavla v Římě a letí nad mořem, kde mu ho v benátské
zátoce ještě sv. Petr třikrát shodí do moře. Sázku ďábel prohraje a ze vzteku prohodí sloup střechou
kostelu sv. Petra a Pavla.47
Archeolog Bořivoj Nechvátal se přiklání k tomu, že jde o dříky sloupů z kostela sv. stětí Jana Křtitele,
jehož zbytky se dochovaly v hradebním valu. Pověst může mít určitý nějaký předobraz v obléhání
Vyšehradu husity v roce 1420. Bohuslav Balbín (17.st.) zmiňuje možnost, že obří sloupy byly katapulty vrhány na kostel sv. Petra a Pavla hejtmanem, vedoucím střelbu jménem Čert.
S Vyšehradem jsou spojeny staré báje a pověsti o Kroku, Přemyslu Oráči a kněžně Libuši. Vyšehrad
měl být jejich hradištěm, odkud měli vládnout českým zemím. To je však v rozporu se všemi
archeologickými průzkumy. Nejstarší osídlení sahá do třetího tisíciletí před naším letopočtem.
Jakákoli slovanská osídlení z doby před koncem 10. století se neprokázala. Podle nálezů Vyšehrad
nebyl v té době obydlený. Nebyl osídlen ani Děvín, který se zmiňuje v pověsti o Dívčí válce.

47

J. F. Hammerschmidt. Pověst o čertovu sloupu. Vyšehradská kapitula © 2012.
[online] [vid. 5. 9. 2019]. Dostupné z http://www.kkvys.cz/certuv-sloup/

Obr. č. 28 Ctirad a
Šárka
(vlastní tvorba)

Obr. č. 29 Záboj a
Slavoj
(vlastní tvorba)

Obr. č. 30 Přemysl a
Libuše
(vlastní tvorba)

Obr. č. 31 Lumír a
píseň (1888)
(vlastní tvorba)

Na Vyšehradě na trávníku před kostelem sv. Petra a Pavla jsou umístěna 4 pískovcová sousoší od
nejvýznamějšího českého sochaře 19. století a počátku 20. století Josefa Václava Myslbeka,
představitele monumentálního realismu a tvůrce výzdoby Národního divadla. Jedná se o sochy
ovlivněné národním obrozením a znázorňující obrazy ze Starých českých pověstí od Aloise Jiráska.
Sousoší Libuše je inspirováno pověstí o Libuši. Pověst o Přemyslu a Libuši je zmíněna poprvé v 10.
století ve Kristiánově legendě, dále se objevuje v Kosmově a Dalimilově kronice. Bájná Libuše byla
soudkyní a věštkyní slovanského lidu. Její lid však nebyl spokojený s její vládou, proto Libuše
vybrala nového knížete. Libuše řekla svému lidu, ať postaví hrad Prahu a tam přivedou svého nového
knížete. Věštila jim, že ho najdou, kdesi v úhoru u Stadic se dvěma voly. Libuše potom sama pojala
Přemysla Oráče za manžela. Společně založili dle pověstí přemyslovský rod. Na sousoší je vidět, jak
Libuše se zvednutou rukou, otočena k Hradčanům, věští Praze velkou budoucnost, „Vidím město
veliké, jehož sláva bude hvězd se dotýkati48“ Po smrti kněžny Libuše se odehrává pověst o dívčí
válce. Ženy v čele s bohorovnou Vlastou nejsou spokojené s nadvládou mužů a rozhodnou se, že si
postaví dívčí hrad na vrchu Děvín, (který se nachází na území Prahy 5 naproti Vyšehradu), kam
nebudou moct muži a kde se budou učit boji. Ženám vadí, že jim vládnou muži a stýstá se jim po
dobách, kdy jim vládla žena. Mužové, které tento čin rozlítí, postaví si hrad Chrasten/hrad v chrastí
na místě dnešního Vyšehradu. Později ženy přemůžou a podvolí si je.
Ctirad a Šárka je sousoší inspirované pověstí o Dívčí válce. Šárka je ženami z Děvína přivázána ke
stromu, aby nalákala vladyku Ctirada do léčky snované Vlastou. Ctirad přeseká všechna její pouta a
spolu se svými druhy k ní usedne. Jeho druhové usnou. V tom přijíždí Vlasta se svými družkami a
všechny do jednoho je pobijí. Posléze jedou na hrad Chrasten, aby ho dobyli. Muži z Vyšehradu však
nad nimi zvítězí. Od té doby vládne Přemysl sám na Vyšehradě.
Poprvé se pověst zmiňuje v Kosmově kronice a jedná se o příběh s humorným charakterem, lidovou
hru. Smělé dívky spolu nejprve bojují, později se usmíří a uspořádají hostinu. Spolu jí a popíjí
dohromady tři dny. Nakonec si muži vyberou každý jednu dívku a unesou ji.

1 JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. 3. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. s.
44-50.

Záboj a Slavoj: Sousoší je inspirováno postavami z eposu Rukopisu královédvorského, za jehož
autora je považován Hanka. Záboj a Slavoj byli v eposu popisováni jako slovanští bojovníci, kteří
v čele s Luděkem bojovali proti Frankům. Záboj a Slavoj tento boj vyhráli. Socha Lumíra a písně je
inspirována také Rukopisem královédvorským.
Lumír a jeho píseň: Sousoší je také inspirováno Rukopisem královedvorským. V tomto eposu je
Lumír popisován, jako slovanský pěvec, který odmítne po poražení žen zahrát mužům vítěznou
píseň. Sousoší Lumír a píseň je inspirované Rukopisem královedvorským, který je připisován
Václavu Hankovi a Josefu Lindovi.

Obrázek č. 32 Pomníky hrobek v arkádách Slavína
(vlastní zpracování)
Slavín
Na vzniku Slavína má největší podíl spolek spisovatelů, označovaný jako SVATOBOR. Členové
Svatoboru propagovali myšlenku zřízení hřbitova, kde by byli pohřbeni nejslavnější muži své doby.
Návrh stavby provedl Antonín Wiehl a souchařskou výzdobu provedl Josef Maudr, který vytvořil
krajní sochy. Hrobka Slavína je navržena jako podélný prostor s arkádami, zaklenutý křížovou klenbou.

Správné odpovědi k pracovnímu listu
Úkolem č. 2 je srovnat rozdíly ve
stavebních konstrukcích novogotické baziliky sv. Petra a Pavla a gotické katedrály sv. Víta podle půdorysů na obrázcích č. 20 č. 21.
Správná odpověď: Novogotická
katedrála nemá na rozdíl od gotické
katedrály chór kaplí a vnější opěrný
systém. Novogotická bazilika má
stěnový systém na rozdíl od gotické, která má skeletový konstrukční systém. Novogotická bazilika nemá transept.
Obrázek č. 20 Půdorys
baziliky sv. Petra a Pavla
( vlastní tvorba)

Obrázek č. 21 Půdorys
svatovítské katedrály
[zdroj: katedralasvatehovita.cz, ze dne 15.11.2019]

Úkolem č. 3 je pojmenovat autory sousoší v kapli č. 1 a v kapli č. 5 v bazilice sv. Petra a Pavla
(stanoviště kaplí jsou zakreslena do přiloženého půdorysu v pracovním listě). Dále je úkolem popsat
v čem jsou skulptury podobné a v čem se odlišují, a zjistit, jak se nazývá ikonografické zobrazení,
které je shodné oběma sochám.

Obrázek č. 33 Novogotická pieta od Ferdi- Obrázek č. 34 Novodobá pieta od Miroslava Hunanda Stuplessera, je umístěna v kapli č. 1 dečka, je umístěna v kapli č. 5, z roku1998
baziliky sv. Petra a Pavla, z let 1898-1899
(vlastní zpracování)
(vlastní zpracování)

Správná odpověď: Autorem novogotické piety (1898-1899) v kapli č. 1 je Ferdinand Stuplesser.
Autorem novodobé piety (1998) v kapli č. 5 je Miroslav Hudeček. Odlišují se například v polychromním zpracování novogotické piety a v monochromním zpracování novodobé piety nebo náročností záhybu draperie. Jedná se o klasické ikonografické zobrazení piety. Pieta je klasický námět
sochařství, kdy Ježíš, sejmutý z kříže, leží na klíně panny Marie.
Úkolem č. 4 je najít na stanovišti č. 2 vzácný deskový obraz
a zjistit z jakého období pochází.
Správná odpověď: Jedná se o obraz Panny Marie Vyšehradské. Obraz je významným představitelem gotické deskové
malby. Na obrazu je Marie kojící Ježíška na rozkvetlé louce.
Má bohatě nařasené roucho, tzv. draperii. Autorem je pomocník z dílny mistra Vyšebrodského oltáře. S obrazem je spojena pověst. V roce 1638 se konala pouť, při které pražští lidé
prosili o déšť po období dlouhého sucha a při přenášení obrazu za této pouti se vydatný déšť spustil. Od té doby se obrazu říká „Děšťová Madona“. A od té doby se konaly procesí
v čele s obrazem pravidelně. V kapli se skrývá kopii, originál
se skrývá v Národní galerii.
Obrázek č. 35: „Děšťová Madona“
(vlastní zpracování)
Úkolem č. 5 je určit z jakého slohového období pochází romantický květinový motiv na stanovišti
č. 3. a potažmo celá výmalba kostela. Dílčím úkolem je vybarvení květů v obryse tohoto dekoru
v pracovním listě podle reálné předlohy na pilíři.
Správná odpověď: Jedná se o secesní motiv, který se vyznačoval využitím dekorativních křivek
z dílny Marie a Františka Urbanových, kteří se podíleli na celé secesní výmalbě kostela.

Obrázek č. 22 Obrys secesního dekoru na pilíři č. 3 v kostele sv. Petra a Pavla
(vlastní tvorba)
Úkolem č.6 je najít na stanovišti číslo 4 namalovaný výjev na zdi, který zobrazuje pověst, o které
jsme již slyšeli ve výkladu. Jak se pověst jmenuje? Který kostel je namalovaný na výjevu na zdi? Jak
se jmenuje malířská technika, kterou je výjev na zdi namalován?

Obrázek č. 26 Barokní freska,
zobrazení pověsti o čertových kamenech, datace
kolem r. 1760, umístění: nad vstupem do sakristie
kostelu sv. Petra a Pavla, od neznámého autora
(vlastní zpracování)

Správná odpověď: Jedná se o pověst o čertových kamenech na barokní fresce (z let kolem r. 1760), nad vstupem do sakristie kostelu sv. Petra a Pavla od neznámého autora.
Na obraze je vyobrazena bazilika sv. Petra a
Pavla v románském období (její romantická
představa). Výjev je namalován technikou
fresky. Freska je malba na stěnu nebo strop
do vlhké omítky. Název freska pochází z italského (al fresco), což znamená čerstvý. Muselo se pracovat rychle, než omítka zaschla,
aby se barvy spojily s vápnem vlhké omítky
a její obraz byl trvalý.

Úkolem č. 7 je odpovědět na otázky:
Kdo založil baziliku sv. Petra a Pavla.?
Správná odpověď je Vratislav II
Jak se jmenuje architekt, který navrhl její novogotickou podobu?
Správná odpověď je Josef Mocker.
Jak se jmenuje směr v rámci historizujících slohů, jejímž představitelem je Josef Mocker?
Správná odpověď je purismus.
Kdo je to Josef Václav Myslbek?
Správná odpověď: J. V. Myslbek byl významný český sochař, jehož dílo spadá do slohového období
monumentálního realismu.
Jaké další sochy od J. V. Myslbeka znáš?
Správná odpověď: Například socha sv. Václava na Václavském náměstí.
Co je to vitraj?
Správná odpověď: Jedná se o umělecké zasklení oken barevnými skly do olovných pásků. V interiéru
kostela vytvářejí barevné světlo a podílí se na atmosféře interiéru. Svého vrcholu došly v období
gotiky.
Úkolem č. 8 je projít Slavín a najít zde hrob, alespoň pěti významných Čechů, jenž jsou zde pohřbeni.
Správná odpověď: Například Vlasta Burian, Jan Neruda, Josef Mocker, Milada Horáková, Max
Švabinský

4.5 Pracovní list

Vycházka – gotická architektura a katedrála sv. Víta
ÚKOL Č. 1 Doplňte správně informace z výkladu učitele.
Katedrálu sv. Víta založil Karel IV. spolu se svým otcem
Janem Lucemburským v roce ……………. Stavbu během
Karlova života prováděli stavitelé ………………………. a
……………………… . Petr Parléř nechal vzniknout novému stylu ………………. kružby v oknech. Stavba se
mohla vypnout do výšky díky ……………………… konstrukčnímu
systému,
který
podpírá
gotický………………………….. V chóru katedrály se nachází pozoruhodná ………………… klenba.
ÚKOL Č. 2 Doplňte název architektonického prvku,
který se hodí pro popis ve větách, uvedených níže.
1) Svislý dokončovací prvek, který se vyskytoval na opěrných pilířích, měl tvar štíhlého obelisku, po stranách byl posázen kraby, ukončen byl kytkou se jmenuje……. .
2) Štíhlá věžička na hřebenu střechy kostela se zvonkem, se
kterým se zvonilo při slavných mších Sanctus se jmenuje……….. .
3) Ochoz v katedrální dispozici v síle zdi, který byl otevřený do vnitřního prostoru hlavní lodi a umístěný pod okny
hlavní lodi se nazývá…………….. .
4) Souměrný obrazec, který vyplňuje nejčastěji oblouky
oken a arkády v oknech, nesených pruty, se nazývá……………. .
5) Zdobný prvek, umisťovaný na hrany fiál nebo okraje
štítů se nazývá…………. .
6) Architektonický prvek, umístěný při stěně nebo pilíři,
podpírající gotická klenební žebra se nazývá……………. .
7) Hladký nebo reliéfně zdobený kámen ve vrcholu křížení
klenby se nazývá………………….. .
8) Prostor v chóru hlavní lodi katedrály s hlavním oltářem
se česky nazývá ………………. neboli presbyterium.
Lišta č. 3

ÚKOL Č. 3 Přiřaď správná čísla k názvům gotického
opěrného systému.

Obrázek č. 36 Gotický opěrný systém
[zdroj: Herout J. Prahou deseti staletí, 1972]
Opěrný pilíř ……….
Fiála………………..
Křížová kytice……..
Bazilikální okno……
Ochoz s kružbovým zábradlím…..
Konzola…………….

Krab……………..
Baldachýn……….
Chrlič……………

ÚKOL č. 4 Dokreslete kružbu okna podle svislé osy symetrie. Jedná se o unikátní plamínkovou kružbu, která se nachází v okně katedrály sv. Víta a navrhl ji Petr Parléř.

Obrázek č. 37 Plamínková parléřovská kružba
[zdroj: Staňková, Štursa, Voděra,1990]

Lišta č. 4

ÚKOL č. 5 Na obrázku chóru a interiéru chrámu sv. Víta správně pojmenuj jednotlivé
prvky gotické katedrály.
Obrázek č. 38 Chór katedrály sv. Víta
Obrázek č. 39 Interiér chrámu sv. Víta
(vlastní tvorba)
[zdroj: Staňková, Štursa, Voděra,1990]

……………………………

………………………

………………………….

……………………………

………………………

………………………….

……………………………
………………………
………………………….
ÚKOL Č. 6. Červeně vybarvi část katedrály sv. Víta, kterou stavěl Petr Parléř, modře vybarvi část
katedrály, kterou stavěl Matyáš z Arrasu a žlutě vybarvi část katedrály, která se stavěla v 19. a 20.
století.
ÚKOL Č. 7
Označ v půdoryse hlavní, vedlejší loď,
presbyterium, transept a věnec kaplí.
ÚKOL Č. 8
Označ v půdoryse, kde se nachází svatováclavská kaple od Petra Parléře?

Obrázek č. 40, Půdorys katedrály sv. Víta
[zdroj: Syrový , B. Architektura svědectví dob. 1974]

4.6 Manuál pro učitele

Vycházka - Gotika a katedrála sv. Víta

Obrázek č. 41 Mapa Pražského Hradu s katedrálou sv. Víta
[www.mapy.cz]
Dopravní dostupnost: Třetí vycházka se odehrává na Pražském Hradě. Areál se nachází v centru
města a je dopravně dobře dostupný. Nejjednodušší je využít tramvaje číslo 22 a dojet na zastávku
Pražský Hrad. Nebo využít cesty po Starých zámeckých schodech ze stanice metra A – Malostranské.
Průběh akce:
S žáky projdeme interiér a exteriér katedrály svatého Víta a prohlídneme se všechny kaple a naučíme
se typické gotické architektonické prvky. Budeme se zabývat opěrným systémem, dispozičním řešením katedrály a historií stavby.
Seznam věcí, které mají mít žáci sebou na vycházku: pracovní listy, pevné desky jako podložku
pro kreslení, tužku, propisku, pastelky. Celková doba vycházky je 2 hodiny.
Správné výsledky pracovního listu:
Úkolem č. 1 pracovního listu je na základě poslechu výkladu doplnit do mezer v textu chybějící
informace, které jsou zde v manuálu psány tiskacím písmem (čísla jsou podtržena):
Výklad:
Chrám sv. Víta je nejvýznamnější stavbou v České republice. Jedná se o hrobku českých králů a
pokladnici českých korunovačních klenotů. Katedrálu založil Karel IV. spolu se svým otcem Janem
Lucemburským v roce 1344. Karel IV. svěřil stavbu katedrály nejprve MATYÁŠI Z ARRASU a po
jeho smrti roku 1352 PETRU PARLÉŘOVI. Matyáš z Arrasu stihl zrealizovat závěr katedrály s kaplemi. Petr Parléř dokončil svatováclavskou kapli, která měla být místem posledního odpočinku

národního světce. Karel IV. nechal vyzvednou jeho ostatky z původní románské baziliky. Petr Parléř
přichází s novým typem gotické PLAMÍNKOVÉ KRUŽBY oken, která se nachází v kapli sv. Kříže
či v kapli sv. Ondřeje. Petr Parléř se podílel také na jižním průčelí se Zlatou bránou. Ve srovnání
s jinými stavbami v Evropě vyniká katedrála bohatým VNĚJŠÍM OPĚRNÝM SYSTÉMEM. Stavba
se mohla vypnout do výšky díky SKELETOVÉMU konstrukčnímu systému. V chóru katedrály se
nachází pozoruhodná SÍŤOVÁ klenba.

Obrázek č. 42 Svatovítská katedrála
(vlastní zpracování)

Obrázek č. 43 Kružba v průčelí svatovítské katedrály
(vlastní zpracování)

Úkolem č. 2 je doplnit název architektonického prvku, který se hodí pro popis ve větách, uvedených
níže. Správné odpovědi jsou vyznačeny velkými písmeny.

1) Svislý dokončovací prvek, který se vyskytoval na opěrných pilířích, měl tvar štíhlého
obelisku, po stranách byl posázen kraby, ukončen byl kytkou, se jmenuje FIÁLA.
2) Štíhlá věžička na hřebenu střechy kostela se zvonkem, se kterým se zvonilo při slavných mších Sanctus, se jmenuje SANKTUSNÍK.
3) Ochoz v katedrální dispozici v síle zdi, otevřený do vnitřního prostoru hlavní lodi,
umístěný pod okny hlavní lodi, se nazývá TRIFORIUM.
4) Souměrný obrazec, který vyplňuje nejčastěji oblouky oken a arkád v oknech, nesených
pruty, se nazývá KRUŽBA.
5) Zdobný prvek, umisťovaný na hrany fiál nebo okraje štítů se nazývá KRAB.
6) Architektonický prvek, umístěný při stěně nebo pilíři, podpírající gotická klenební
žebra se nazývá PŘÍPORA
7) Hladký nebo reliéfně zdobený kámen ve vrcholu křížení klenby se nazývá SVORNÍK.
8) Prostor, oddělený triumfálním obloukem od hlavní lodi, je v něm umístěn hlavní oltář
se nazývá KNĚŽIŠTĚ neboli presbyterium.

Úkolem č. 3 je přiřadit správná čísla k názvům gotického opěrného systému a jeho ozdobným
prvkům.
Správně přiřazená čísla:
Opěrný pilíř ……….9 a 7
Krab………………..6
Fiála………………..2
Baldachýn………….4
Křížová kytice…….. 1
Chrlič……………….3
Bazilikální okno……10
Ochoz s kružbovým zábradlím…..8
Konzola……………. 5

Obrázek č. 36 Gotický opěrný systém
[zdroj: Herout J. Prahou deseti staletí, 1972]
Úkolem č. 4 je podle svislé osy dokreslit chybějící polovinu plaménkové kružby od Petra Parléře,
která se nachází v chrámu sv. Víta.

Obrázek č. 37 Plamínková parléřovská kružba
[zdroj: Staňková, Štursa, Voděra,1990]

Úkolem č. 5 je na obrázku chóru a interiéru chrámu sv. Víta správně pojmenovat jednotlivé
prvky gotické katedrály.
Obrázek č. 38 Chór katedrály sv. Víta
Obrázek č. 39 Interiér chrámu sv. Víta
(vlastní tvorba)
[zdroj: Staňková, Štursa, Voděra,1990]

……SANKTUSNÍK …

……….KAPLE…………

…PŘÍPORA………………

…OPĚRNÝOBLOUK…

………..KRUŽBA…….…

…..KLENEBNÍ ŽEBRO…..

……OPĚRNÝ PILÍŘ….

.…….…TRIFORIUM…..

…...SVORNÍK……………...

Úkolem č. 6. je vybarvit červeně část katedrály sv. Víta, kterou stavěl Petr Parléř, modře vybarvit
část katedrály, kterou stavěl Matyáš z Arrasu a žlutě vybarvit část katedrály, která se stavěla v 19. a
20. století.
Úkolem č. 7 je označit v půdoryse hlavní
loď, vedlejší loď, presbyterium a věnec kaplí.
Úkolem č. 8 je označit kde v půdoryse, se
nachází Svatováclavská kaple od Petra Parléře?

Obrázek č. 40 Půdorys katedrály sv. Víta
[zdroj: Syrový , B. Architektura svědectví dob. 1974]
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ARCHITEKTURA A DĚJINY UMĚNÍ

Architektura – ADU
Obor: 36-47—M/01 Stavebnictví
Týdně hodin za studium: 4 hodiny
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost: od 1. 9. 2016
Cíle vyučovacího předmětu
Učivo předmětu seznamuje žáky s disciplínou, která je významnou součástí
návrhu a realizace každé stavby. Architektura podstatně ovlivňuje celkovou užitnou
hodnotu a kulturní úroveň stavebního díla, podílí se na tvorbě životního slohu a
ovlivňuje pozitivním způsobem rozvoj materiálního světa. Žáci jsou informováni o
historickém vývoji, o určujících faktorech a principech architektonického řešení
staveb a jsou vedeni ke schopnosti samostatně hodnotit celkovou úroveň návrhu a
řešení.
Významové kontexty architektury s ostatními stavebními disciplínami (materiály,
stavební konstrukce, stavební fyzika atp.) obohacují spolu s propojením na estetickou a výtvarnou stránku staveb odbornou úroveň absolventa.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:
• získal přehled a osvojil si základní pojmy, ovlivňující faktory a principy vývoje
architektonického řešení staveb;
• uvědomoval si souvislosti a nutnou jednotu mezi architektonickým a technickým
řešením staveb nejen u současných staveb;
• dokázal strukturovat a analyzovat problematiku architektonického řešení stavby a
diskutovat historické a kulturní kontexty;
• chápal a měl znalosti o historickém vývoji kulturních formací a slohů, aby uměl
rozlišit jejich charakteristické znaky a tvarosloví a ovládal a uplatňoval odborné
pojmy;
• prokázal znalosti reprezentativních památek každého slohového období a významných tvůrců, uměl prakticky klasifikovat a rozlišit určující slohová období
realizovaných staveb;
• orientoval se v časové ose vývoje architektury ve smyslu všeobecné kulturní konvence;

• byl informován o hlavních zásadách ochrany památek (při stavební činnosti);
• dovedl formulovat a doporučit postup pro zpracování architektonického návrhu
nebo detailu;
• získal přehled o hlavních složkách architektonické kompozice, uměl rozlišovat
základní kategorie formy, které se vyvíjely od pravěku po současnost a chápal
jejich uplatnění;
• získal přehled o uplatnění dalších uměleckých oborů (sochařství a malířství) v
rámci architektonického řešení staveb;
• prohloubil si znalosti o vynikajících dílech a tvůrcích ve všech slohových obdobích od antiky až po kubismus a poučil se na jejich analýzách a komplexním hodnocení jejich přínosů kulturnímu rozvoji;
• získal a osvojil si podrobnější informace a přehled o reprezentativních stavbách
architektury ve 20. století vč. rozboru a hodnocení kvality a přínosů;
• získal informace a prohloubil si vědomosti o soudobé architektonické tvorbě a
tendencích vývoje;
• měl možnost diskutovat a hodnotit současné stavby v rámci tematické exkurze;
• seznámil se s problematikou a aktuálními otázkami a úkoly ochrany jednotlivých
památek a městských souborů;

Z hlediska klíčových kompetencí je v předmětu kladen důraz na:
• získávání tematických informací, jejich strukturování a významové hodnocení;
• komunikativnost při výuce;
• schopnost diskutovat problematiku a orientovat se v souvislostech a vlivech návrhů staveb na životní prostředí.

Charakteristika učiva
Předmět se vyučuje ve 3. ročníku – dotace 2 hodiny týdně. Učivo je ve 3. ročníku
rozčleněno do 4 tematických celků.
Učivo ve 4. ročníku - dotace 2 hodiny týdně. Učivo je ve 4. ročníku rozčleněno do
5 tematických celků.
Hlavní pozornost je zaměřena na získání interpretačních a praktických znalostí.

Ročník
3. ročník

4. ročník

Rozdělení tematických celků do ročníků
1. Úvod - podmínky vzniku a vývoje a
rozvoje architektonického slohu
2. Dějiny architektury a umění v pravěku a starověku
3. Dějiny architektury a umění ve středověku
4. Umění a architektura novověku

1. Úvod – opakování architektonických slohů a umění
od pravěku po novověk
2. Romantismus, umění a architektura 19. století
3. Sledování vývoje architektury – hodnocení technické,
umělecké a tektonické stránky staveb a architektury 20. Století.
4. Současná architektura
5. Ochrana památek a principy památkové péče

Pojetí výuky
Výuka probíhá formou hromadného vyučování - ve 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve
4. ročníku je předmět vyučován také 2 hodiny týdně. Optimální je dvouhodinový
blok zajištěný rozvrhem, který umožňuje efektivní využití času při odborných exkurzích a při řešení cvičných interpretačních úkolů.
Žáci jsou vedeni k věcné argumentaci v rámci tematických diskusí a k jasnému
hodnocení při tematických exkurzích.

Ve výuce jsou uplatňovány metody:
• slovní výklad vyučujícího s názornými ilustracemi;
• řízená tematická diskuse;
• práce s učebnicí a obrazovou dokumentací, videokazety, audiovizuální programy
školy;
• prokreslování tvarosloví architektonických slohů;

• samostatné řešení zadaných úkolů vč. individuálních konzultací problematiky;
• odborné exkurze ke všem hlavním tematickým celkům.
• odevzdávání grafických prací
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků probíhá v souladu se školním klasifikačním řádem a pracuje především s nástroji:
• ústní a písemné (krátké) zkoušení – hodnocena je především úroveň použité odborné terminologie, strukturování problematiky a rozsah znalostí;
• hodnocení obsahové a grafické úrovně vedení sešitů (struktura poznatků a zakreslování tvarosloví) ve 3. i 4. ročníku;

Přínos předmětu k realizaci průřezových témat
Občan v demokratické společnosti: Poznatky o kulturních hodnotách světových i
národních a orientace v historických souvislostech i jejich vývoje kultivují celkově
hodnotové soudy žáka a pomáhají mu v hledání soudobého a pozitivního životního
slohu. Celkově pak napomáhají pochopit význam materiálních a duchovních hodnot. V odborné diskusi o připravovaných a realizovaných stavbách napomáhá předmět žákům zkvalitnit úroveň subjektivního hodnocení a orientovat se v rámci kontroverzních názorů.
Člověk a svět práce: Předmět napomáhá žákům pochopit složitost komplexního řešení staveb a respektovat roli a argumenty pracovníků spolupracujících profesí.
Současně umožňuje žákům pochopit nutnost precizních znalostí a argumentace při
obhajobě vlastního návrhu a zvládnout nároky skupinového pracovního procesu.
Člověk a životní prostředí: Přehled o celkovém kulturním rozvoji lidstva umožňuje
žákům blíže pochopit vlivy působení člověka na přírodu a životní prostředí, které
je žádoucí uchovat pro budoucí generace. Ochrana přírody a památková péče posilují národní hrdost a úctu žáků ke kulturnímu dědictví.

3. ročník
Žák:
• chápe historický vývoj architektonických slohů a jejich vazbu na
rozvoj lidské společnosti a na
tvorbu životního slohu;

Žák:
• uvědomuje si určující vnější vlivy
materiálního prostředí, vliv úrovně
techniky a technologie ve stavebnictví;

1.

Úvod

1.1. Podmínky a určující faktory
vzniku a vývoje životního slohu,
základní pojmy a kontexty, vztah
k technice a umění, tvorba životního prostředí

• orientuje se v časové ose rozvoje architektury a stavební techniky a
uvědomuje si funkční a věcné souvislosti, a právě tak estetické hledisko.

• uvědomuje si vztahy člověka a staveb k prostředí;
• na názorných příkladech vysvětlí
probrané pojmy a kontexty;
• chápe a rozlišuje souvztažnosti architektury s technikou a uměním;
• rozumí vztahům mezi funkčním obsahem a formou stavby;
• dokáže popsat architektonické požadavky na typologii staveb a chápe
jejich uplatnění;
• ovládá a dokáže popsat časovou osu
rozvoje architektury a stavební
techniky;
• rozlišuje hlavní charakteristiky tematických celků, rozumí smyslu a
uplatnění architektonické tvorby v
rámci přípravy a realizace staveb.

1.2. Architektura jako odraz životního
stylu – časová osa rozvoje architektury a stavení techniky

Výsledky RVP

Výsledky ŠVP

Učivo

3. ročník
Žák:
• orientuje se v základních slozích a
technikách stavění;
• pozná významné památky charakteristické pro určité období a zná nejvýznamnější osobnosti spojené s určitým slohovým obdobím;

Žák:
• chápe historický kontext a určující
faktory rozvoje stavebního umění
podle kulturních formací;
• dokáže popsat typy staveb a vysvětlit jejich technické a materiálové řešení;

• pozná základní prvky významných
architektonických slohů;

• dovede nakreslit uspořádání typických staveb;

• je schopen charakterizovat konstrukční principy a uplatnění techniky výstavby.

• umí prezentovat vývojové typy pyramid;

2. Dějiny architektury a umění pravěku a starověku v přehledu
2.1. Nejstarší projevy stavební činnosti
2.2. Starověký Egypt a Mezopotámie
2.3. Egejská kultura a antické Řecko
2.4. Odevzdání grafické práce

• rozlišuje pravou a nepravou klenbu
a dokáže popsat jejich uplatnění;
• ovládá celkovou koncepci a řešení
architrávové soustavy a soustavy archivoltové;
• umí popsat (při užití správné terminologie) a nakreslit části a prvky
jednotlivých slohů řecké architektury;
• uvede a popíše příklady významných staveb a památek;
• prokreslováním architektury starověku rozvíjí svoje zobrazovací
schopnosti a estetické cítění
• popíše určující vlivy, celkovou koncepci a technické souvislosti rozvoje;
• popíše charakteristické prvky, typy,
uspořádání a materiálové řešení staveb podle slohových období;
• umí nakreslit základní tvarosloví
jednotlivých slohů;
• uvede a popíše významná stavební
díla tuzemská i zahraniční;
• prokreslováním architektury středověku rozvíjí zobrazovací schopnosti
a získává další zkušenosti z estetiky;

3. Dějiny architektury a umění starověku a středověku
3.1. Etruská kultura a antický Řím
3.2. Architektonické sloupové řády
v antickém Řecku a Římě
3.3. Odevzdání grafické práce č.2
3.4. Předrománská křesťanská architektura
3.5. Karolinská a Otónská renesance
3.6. Románská architektura

Výsledky RVP

Výsledky ŠVP

Učivo

3. ročník
Žák:
• orientuje se v památkách středověku;
• orientuje se v památkách novověku;
• orientuje se v základních směrech
rozvoje architektury 18. století;

Žák:
• dovede popsat určující vlivy, ideovou koncepci a technické podmínky
rozvoje;
• rozlišuje charakteristické prvky,
typy a konstrukční uspořádání staveb konkrétních slohů;
• umí nakreslit základní tvarosloví
jednotlivých slohů;
• popíše nové materiály a konstrukce;
• uvede reprezentativní a vrcholná
stavební díla v Evropě a v Čechách;

3.7. Dějiny architektury a umění ve
středověku - Gotika
3.8. Vývoj Gotiky ve Francii, gotické
katedrály
3.9. Klášterní architektura
3.10.
Petr Parléř a Praha Karla
IV. – vývoj města
3.11.
č.3

Odevzdání grafické práce

3.12.

Tematická exkurze

• tematická exkurze umožní poznání
významných slohových památek
v Praze.

4. Umění a architektura Novověku
• chápe kombinovaný vliv řecké a
římské antiky na novověkou architekturu;

4.1. Renesance – podmínky vzniku

• dokáže rozlišit ranou fázi a vrcholnou fázi slohových období (klasicizující barok – dynamický barok –
rokoko);

4.1.1 Evropská renesance

• uvede reprezentativní a vrcholná
stavební díla v Evropě a v Čechách;

4.2.1 Klasicistní baroko v Evropě

• v tematické exkurzi získá další poznatky o významných památkách v
Praze;

4.1.2 Renesance na našem území
4.2. Baroko – podmínky vzniku

4.2.2 Dynamické a gotické baroko na
našem území
4.3. Rokoko
4.4. Zadání pololetní práce
4.5. Průmyslová revoluce – nové
techniky stavění (průmyslové a
technické stavby)
4.6. Klasicismus – filosofie racionalismu
4.6.1 Empír
4.7. Tematická exkurse
4.8. Odevzdání pololetních prací

Výsledky RVP

Výsledky ŠVP

Učivo

4. ročník
Žák
• orientuje se v základech architektonické kompozice, rámcově uvede
kategorie formy a chápe jejich možnosti a uplatnění;
• je informován o nových rozvojových trendech soudobé architektury
a stavební techniky, dokáže uvést
příklady realizovaných objektů moderní architektury a sleduje rozvojové trendy.
• na základě vybraných statí, které
opakují historický vývoj architektonických slohů, a doplňujících rozborů a hodnocení reprezentativních
staveb, jsou upevněny teoretické i
praktické poznatky učiva z 3. ročníku, navíc je osvojena schopnost
samostatného rozboru a hodnocení
architektury a technického řešení
staveb;

Žák:
• získává širší a podrobnější informace o vývoji a programu historických slohů podle vybraných témat;
• v návaznosti na učivo realizované
ve 3. ročníku má k dispozici důsledně komplexní obraz problematiky, tj. tektonickou, technickou,
technologickou
a
uměleckou
stránku vč. uplatnění uměleckých
objektů v rámci architektury jednotlivých slohových období;
• v tematické exkurzi získá další poznatky o významných památkách v
Praze;
• dokáže strukturovat a popsat historismus a eklektismus 19. století,
uvede specifické postavení novorenesance;
• podle předložených ukázek významných reprezentativních staveb
a jejich komplexního rozboru je získána a opakováním v následných tématech procvičena metoda posuzování a hodnocení architektury a provedení stavebních děl;

1.

Úvod

1.1. Opakování
architektonických
slohů od pravěku po klasicismus

2.

Romantismus, umění a architektura 19. století

2.1. Světový romantismus v architektuře a umění
2.2. Romantismus v Českých zemích
2.3. Tematická exkurze
2.4. Neostyly ve světě
2.5. Stavby z období neostylů v Praze
2.6. Ekleticismus
2.7. Vývoj dispozice nájemních domů
v Praze
2.8. Tematická exkurze
2.9. Grafická práce č.1
2.10.
Chicagská škola,
tvorba F.L. Wrighta

raná

• účastní se tematické exkurze;

3.
• v návaznosti na učivo realizované
ve 3. ročníku má k dispozici důsledně komplexní obraz problematiky, tj. tektonickou, technickou,
technologickou
a
uměleckou
stránku vč. uplatnění uměleckých
objektů v rámci architektury jednotlivých slohových období;

Dějiny architektury a umění
ve 20. století

3.1. Secese, art noveau, modern
style, jegendestile
3.2. Moderna na začátku 20. století
3.3. Architektonická avantgarda 20.
let

• dokáže strukturovat a popsat historismus a eklektismus 19. století,
uvede specifické postavení novorenesance;

3.4. Tematická exkurze

• podle předložených ukázek významných reprezentativních staveb
a jejich komplexního rozboru je získána a opakováním v následných tématech procvičena metoda posuzování a hodnocení architektury a provedení stavebních děl;

3.6.1 Meziválečná tvorba

• účastní se tematické exkurze;

3.7.1 Nový tradicionalismus

3.5. Grafická práce č.2
3.6. CIAM a Le Corbusier

3.6.2 CIAM
3.6.3 Athénská Charta
3.7. Nové tradice a konzervativní architektura

3.7.2 Konstruktivismus
3.8. Mezinárodní styl

3.8.1 Architektonická moderna po
roce 1945
3.8.2 Brutalismus, strukturalismus,
dekonstruktivismus

Výsledky RVP

Výsledky ŠVP

Učivo

4. ročník
Žák:
• získává nové poznatky a informace
o komplexním hodnocení soudobé
architektury a o dalších rozvojových trendech;

Žák:
• ovládá charakteristiky a kontexty
posuzované architektury, používá
vhodnou odbornou terminologii;

• získává další informace o vývoji architektury v 21. století, struktura
rozvoje je podstatně podrobnější a
obsažnější.

• orientuje se v rozvojovém procesu
20. století, na které navazuje století
21. a dokáže rozlišit a specifikovat
určující prostředky moderního pojetí staveb;

• získává další informace o ochraně
památek v rámci aktuálních úkolů
současnosti;

• popíše koncepci, typy a řešení konstrukcí a prvků staveb podle slohových období;

4.

Současná architektura

4.1. High - tech
4.2. Současní architekti a umělci
4.3. Tematická exkurze

• získá zkušenost provádět rozbor a
hodnocení významných staveb –
analogicky podle rozborů předvedených k prezentovaným stavbám jednotlivých stylů;
• tematická exkurze přinese prohloubení poznatků o realizovaných stavbách v Praze.
• má přehled o významných stavebnících a chápe jejich přínosy soudobému rozvoji architektury a stavební techniky a je schopen diskutovat a hodnotit jejich celkovou úroveň;
• má rozšířen přehled probráním většího počtu ukázek návrhů a realizací;
• orientuje se v charakteristice a kontextech rozvoje soudobé architektury a je schopen používat aktuální
terminologii;
• účastní se tematické exkurze;
• orientuje se a zná doporučená řešení
hlavních problémů a úkolů zachování
významného
stavebního
fondu;
• uvede a popíše soudobé názory a
poznatky o ochraně (údržbě) památek a ochraně životního prostředí;

5.

Ochrana památek a principy
památkové péče

5.1. Základní pojmy památkové péče,
seznámení s problematikou
5.2. Zákon o ochraně a rekonstrukci
památek

Evidence výpůjček

Jméno

Oddělení/ Pracoviště

Datum

Podpis

