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Pracovní sešit 

jméno a příjmení: 

název pracovní skupiny: 

třída:



Architektura brutalismu - I. 

Vytvoř myšlenkovou mapu.  

Napiš všechna slova, která tě napadnou, když slyšíš 

slovo brutalismus. Žádná odpověď nemůže být špatně!

BRUTALISMUS



Architektura brutalismu 

Prohlédni si fotky.  

Porovnej je a napiš znaky, které 

mají tyto stavby společné, či 

podobné. 

1. 2. 3.
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Architektura brutalismu 

Využij svoje znalosti z dějepisu. 

Zapiš do časové osy významné události 

československých dějin, které se staly mezi lety 

1960-1975.



Architektura brutalismu - II. 
 

Dobře si během exkurze prohlédni všechny stavby.  

Jak na tebe stavba působí, co se ti na ní líbí nebo nelíbí? Jaké 

výrazné znaky pozoruješ? Najdeš něco, co by na takové stavbě 

být nemělo? Popiš všechny svoje dojmy.

Obchodní dům Kotva

Nová scéna

Dům bytové kultury

Federální shromáždění



Architektura brutalismu 

Utvořte pracovní skupiny. 

Společně vyřešte úkoly, 

které se pojí k místu 

vyznačenému na mapě. 



Architektura brutalismu 

2. Tipněte si nebo spočítejte, kolik skleněných 

tvarovek tvoří opláštění Nové scény.  

Kolik asi jedna tato tvarovka váží?

1. Kolik pater má Dům bytové kultury? Co je 
na nich neobvyklého?

3. Spočítejte, z kolika šestiúhelníků je postaven obchodní dům Kotva.  

Nápomocný vám může být virtuální model ukrytý pod QR kódem.  

Najděte v jeho okolí plastiku “Lekníny” od Arnošta Panderlíka.  

Kde přesně se nachází?

4. Vymyslete název pro sousoší stojící před budovou Federálního 

shromáždění.  

Komu je věnován pomník v podobě pylonu stojícího u budovy 

Federálního shromáždění?

5. Podívejte se na časosběrné video skryté pod QR kódem 

a tipněte si, jak dlouho trvala demolice komplexu Transgas. 



Architektura brutalismu - III. 

Vodorovně 

4. Nezastavěný prostor mezi dvěma domy 

5. Příjmení manželů, kteří navrhli např. Dům bytové kultury, 

OD Kotva nebo hotel Thermal 

6. Půdorys OD Kotva připomíná včelí plástev. Jak se 

tomuto geometrickému útvaru také říká? 

8. Název komplexu budov tranzitního plynovodu, který 

byl v roce 2020 srovnán se zemí

Svisle 

1. Slovo, které lidem připomínalo původní logo Domu bytové kultury 

2. Francouzský termín znamenající "prostý, surový beton" (bez mezer) 

3. Příjmení dvou předních českých sklářů, kteří se podíleli na stavbě Nové scény: Brychtová a 

4. Z italštiny náměstíčko. Bývá takto nazýván prostor mezi novou a historickou budovou 

Národního divadla 

7. Nejtypičtější stavební materiál brutalismu 

9. Stavební a umělecký materiál, mající v České republice bohatou tradici 

10. Název rezavě patinující oceli, kterou je opláštěn Dům bytové kultury

Využij nové znalosti a vyplň 

křížovku.  

Pracuj samostatně nebo ve 

skupinách.



Architektura brutalismu 

Vrať se zpět k úkolu č. 3. Využij internet nebo znalosti 

z výkladu a zanes do časové osy, kdy byly jednotlivé 

stavby postaveny. Jaké nové souvislosti ti nyní 

vyvstávají?



Architektura brutalismu

Didaktický materiál zpracovala: Eliška Křížová 

Zdroje použitých fotgrafií: 

https://pamatkovykatalog.cz/budova-federalniho-
shromazdeni-14912145 

https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-
architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-
snahy-o-8099428 

https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-
architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-
teprve-7893006 

https://www.prazskekasny.cz/fontana-v-parku-pred-
administrativni-budovou/ 

https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-
divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-
snazi-7631022 

https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-
prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-
stoleti.A141116_192302_architektura_rez 

https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/transgas-
budova-praha.A160324_123525_architektura_web 

https://www.ngprague.cz/udalost/254/nebourat-
podoby-brutalismu-v-praze 

http://retro.dbkpraha.cz/dum-bytove-kultury.php 

https://pamatkovykatalog.cz/budova-federalniho-shromazdeni-14912145
https://pamatkovykatalog.cz/budova-federalniho-shromazdeni-14912145
https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428
https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428
https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428
https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-teprve-7893006
https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-teprve-7893006
https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-teprve-7893006
https://www.prazskekasny.cz/fontana-v-parku-pred-administrativni-budovou/
https://www.prazskekasny.cz/fontana-v-parku-pred-administrativni-budovou/
https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-snazi-7631022
https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-snazi-7631022
https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-snazi-7631022
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-stoleti.A141116_192302_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-stoleti.A141116_192302_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-stoleti.A141116_192302_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/transgas-budova-praha.A160324_123525_architektura_web
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/transgas-budova-praha.A160324_123525_architektura_web
https://www.ngprague.cz/udalost/254/nebourat-podoby-brutalismu-v-praze
https://www.ngprague.cz/udalost/254/nebourat-podoby-brutalismu-v-praze
http://retro.dbkpraha.cz/dum-bytove-kultury.php
https://pamatkovykatalog.cz/budova-federalniho-shromazdeni-14912145
https://pamatkovykatalog.cz/budova-federalniho-shromazdeni-14912145
https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428
https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428
https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428
https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-teprve-7893006
https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-teprve-7893006
https://vltava.rozhlas.cz/totalni-navzdory-totalite-architektura-60-a-70-let-na-sve-prijeti-vsak-teprve-7893006
https://www.prazskekasny.cz/fontana-v-parku-pred-administrativni-budovou/
https://www.prazskekasny.cz/fontana-v-parku-pred-administrativni-budovou/
https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-snazi-7631022
https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-snazi-7631022
https://wave.rozhlas.cz/bude-nova-scena-narodniho-divadla-kulturni-pamatkou-architekti-se-snazi-7631022
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-stoleti.A141116_192302_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-stoleti.A141116_192302_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/dbk-a-prodej-nabytku-v-70-a-80-letech-20-stoleti.A141116_192302_architektura_rez
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/transgas-budova-praha.A160324_123525_architektura_web
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/transgas-budova-praha.A160324_123525_architektura_web
https://www.ngprague.cz/udalost/254/nebourat-podoby-brutalismu-v-praze
https://www.ngprague.cz/udalost/254/nebourat-podoby-brutalismu-v-praze
http://retro.dbkpraha.cz/dum-bytove-kultury.php

