ART LIST
KDO TO JE ARCHITEKT
Odborník, který vytvoří návrhy nebo úpravy domů, ale
také náměstí, silnic, parků či mostů. Můžete si ho
najmout nebo se sám přihlásí do architektonické
soutěže. A pokud jste dobří, můžete své návrhy dostat
třeba až do Japonska jako pardubický architekt
Miroslav Řepa.
Divadlo Laterna Magika v Ósace, světová výstava
v roce 1970, foto: Státní okresní archiv
Pardubice

Ladislav Machoň se musel vypořádat hned s
několika problémy při stavbě pasáže v
Pardubicích. Reprezentativní vzhled, průjezdnost
pasáže pro povozy, nespokojenost sousedů se
zastíněním oken či vměstnáním 28 obchodů,
cukrárny a restaurace.
Machoňova pasáž, 1925
foto: Luděk Vojtěchovský

historii architektury

požadavky stavitelů
K čemu stavba bude sloužit.
Galerie, knihovna, kavárna?

základy stavitelství
Co musí znát

prostory

Je lepší dřevo nebo kov
a jak to udělat, aby nic
nespadlo?

rozpočet

Jak velké budou místnosti, je
potřeba schodiště, zahrada a
kde se vybudují okna?

okolí
Kde? V centru města, v lese?
Jak vypadají sousední budovy
nebo park?

Za kolik peněz?

předpisy a nařízení

Jaká jsou třeba požární pravidla?
Všimli jste si někdy, že vstupní dveře domu
se většinou otevírají dovnitř? To aby se
mohly otevřít i v případě zasypání sněhem.
Ale pokud architekt dveře schová nebo jim
třeba pořídí střechu, není pravidlo nutné.
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1. Vystřihni označené texty.
2. Nyní si prohlédni další list se stavbami a zkus
ke každé přiřadit jeden název a popisek.
3. Pokud jsi hotový, můžeš informace přidat k
obrázkům. Například ručně přepsat, zvolit jen to,
co tě nejvíce zaujalo nebo texty různě nastříhat
a nalepit. Další možnosti jsou na tobě.

Tančící dům

Kunětická hora

Vysílač na Ještědu

Květná zahrada v Kroměříži

Hrad Přimda

Kostel sv. Jana Nepomuckého

V této hře si můžeš své
odpovědi zkontrolovat.

V našem kraji jsem tak slavný, že mě používají jako
logo města, univerzity i fotbalového klubu. Moji
vysokou dlouhou špici nemůžeš přehlédnout už z
dálky. A když se vyšplháš až nahoru, můžeš se
občerstvit v restauraci nebo zde přenocovat.

Za svoji dnešní podobu vděčím Pernštejnům.
Stojím na kopci blízko Pardubic a býval jsem
velmi dobře chráněn šesti branami. Dnes jsem
kulturní památkou a filmovou hvězdou ze seriálu
Arabela.

Jsem moderní budovou s kamennou a skleněnou
věží. Díky svým netradičním tvarům připomínám
postavy tanečníků. Navštívit můžete moji
kavárnu, restauraci, galerii či vyhlídkovou terasu.

Můj architekt se neohlížel na tehdejší trendy při
stavbě kostelů a věnoval mi nevšední podobu.
Obklopuje mě chodba ve tvaru hvězdy, kde se
nachází 5 kaplí, 5 bran a původně i 5 soch.

Postavil mě Karel II. z Kastelkornu jako
odpočinkové místo pro olomoucké biskupy.
Najdeš zde květinové záhony, fontány, sochy, ale
třeba i králičí kopec. A když nebudeš pozorný,
můžeš se ztratit v jednom z mých bludišť.

Cesta za mnou není lehká, a přestože ze mne už
moc kamení nezbylo, měl jsem kdysi hradby, věže
i krb. A jednu chvíli jsem sloužil jako vězení pro
krále Přemysla Otakara II.
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