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Studentka po absolvování kurzu Vv v Praze konzultovala v listopadu 2003 cílené tematické 
vycházky pražských dětí jako téma pro svou diplomovou práci. Z náplně kurzu (téma architektura a 
pomníky, sousoší Karlova mostu) zjistila, že trvalou paměť žáků je potřeba podepřít citovými 
zážitky, pátracími akcemi, příznakem tajemství mýtu a současně i následnými výtvarnými 
aktivitami. Přesto se takto pojatá DP má jistě i vypořádat s nutně sdělovanými fakty a polemizovat 
poněkud se současným trendem, že přemíra faktů je pro děti zbytečná, protože si všechno mohou 
vyhledat v knihách. (Ne všechny děti a ne vždy pro systematické pochopení, trvalý i citový vklad, pro 
následné nalézání souvislostí. Záleží na způsobu, jakou formou fakta dětem sdělíme.) 

Diplomantka si vybrala témata vycházek blízké svému zájmu, bydlí v blízkosti Pražského hradu. 
Chtěla ho konečně aktivně poznat - osobně i jako budoucí učitelka. Byla si vědoma, že téma Hradu je 
široké, mnohovrstevné a také mnohokrát zpracované, podepřené nejen teoretickou, ale i populární 
literaturou plnou faktů pro děti i veřejnost. Je rovněž zakódováno ve vlastivědných učebnicích 1. st. 
ZS. Vybrat ze šíře faktografických poznatků tak, aby bylo téma zpracováno neotřele, živě a hlavně 
funkčně, bylo to nejtěžší a prošlo mnoha peripetiemi. (Diplomantka jistě nemohla předvídat současnou 
velkolepou výstavu Lucemburkové na Pražském hradě.) 

Diplomantce se podařilo téma dobře uchopit a tvořivě zpracovat bez sentimentu, přesto citlivě. 
Zpracování je zcela přiměřené horizontu chápání dětí 1. st. ZŠ, přiblížilo Hrad v přirozené základní 
podstatě a smyslu pohádky i mýtu ve čtyřech oblastech: 

1. Tři brány do Hradu (obranná, duchovní, historická) 
2. Rytíři, hrdinové - (siláci zápasící s drakem - se zlem) 
3. Moudrý král - (Karel IV. a jeho královny) 
4. Zářící poklady Hradu (světlo vitráží, acháty svatovítské, korunovační klenoty, dukáty a 

groše, erby) 
Cenný je dobře formulovaný úvod s nastíněným pojetím DP. Stejně tak i rozložení dalších 

textů, které důsledně uvádějí rozšiřující a jistě nutná východiska kjednotlivým zastavením. Jsou 
dobrým materiálem pro učitele, kteří mohou reagovat na případné dotazy dětí, vybírat a systematizovat 
nejzákladnější poznatky. Následně zařazené „pracovní" či „metodické listy" rovněž vycházejí 
z horizontu dětských zájmů. 

Za další výchovný i naučný přínos považuji: Předpokládanou spolupráci rodičů s dětmi při 
nabízených aktivitách. Rozšíření tématu např. „hrdinů a siláků" i mimo lokalitu Pražského hradu a 
jejich dokumentaci. Hledání podob Karla IV., shrnutí toho, co má dobrý král dokázat. Připojení 
pracovních listů s erby - jako možnosti pro děti cítit se jako hrdinové, kteří mohou nosit také svůj erb. 
I na mincích je přece český lev známý z mnohých erbů. Poklady, které diplomantka uvádí, se 
nepodobají tomu, co pro mnohé současné děti znamená „zisk a bohatství". Svatováclavská koruna je 
pokladem, který má nevyčíslitelnou hodnotu, nesmí být zcizen, prodán ani zapomenut. 

Dalším přínosem je také zjištění, že „výtvarný výsledek" doplňovaných pracovních listů dětmi 
není prioritou, účelem je fixování námětu pracovního listů - ten je součástí „pečeti do paměti". 
Zdálo by se, že v přílohách, které ilustrují - vysvětlují a rozšiřují informace v textu i motivace 
v pracovních listech, je nadbytek snímků vybraných z různých publikací. Ale mnoho vynikajících 
snímků pořídila sama diplomantka k rozšíření tématu při hledání vlastního vhodnějšího záběru. A má-
li být DP celkem, se kterým pracuje učitel přímo s dětmi, pak jsou v takto koncipované DP 
soustředěné snímky její nedílnou součástí. Lze s nimi pracovat před vycházkou, během ní a po ní. 

Úkolem obhajoby bude odůvodnit výběr jednotlivých okruhů vycházek a objasnit práci 
s pracovními listy a zároveň dokumentovat některé výsledky. 

^hj j ]_k las i f ikace před obhajobou v rozmezí: velmi dobře - výborně 
v Praze dne 7. dubna 2006 

vedoucí diplomové p 



P o s u d e k na d i p l o m o v o u práci Alžběty G u t t e n b e r g e r o v é , 
učitelství pro 1. st. Z S , spec ia l izace Vv 
T é m a práce: P r a h a o č i m a dětí. Temat i cké v y c h á z k y P r a ž s k ý m h r a d e m pro žáky I. 
s t u p n ě 
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Katedra v ý t v a r n é v ý c h o v y 

Téma předložené diplomové práce v sobě skrývá řadu úskalí, jež si dotyčný diplomant nemusí 
vždy v plné míře uvědomit. Jednak přímo svádí k vršení spousty faktografických informací 
pod dojmem, že všechny údaje jsou velice důležité, jednak se obvykle snaží vyčerpat všechny 
významné památky objektu, protože jsou všechny stejně důležité atd. Důsledkem jsou pak 
„duševně zmrzačené" děti s hlavou jako včelín. Je tedy nesmírně důležitá pečlivě promyšlená 
koncepce, která důsledně zváží všechny metodologické a teoretické aspekty dané 
problematiky s jasně stanoveným cílem a zvolenými prostředky. Domnívám se, že tento 
základní předpoklad kvalitní DP autorka úspěšně splnila, a to nejen promyšlenou koncepcí a 
její vyváženou strukturací, ale i nespornou invencí, kterou diplomantka projevila. To 
jednoznačně potvrzuje již úvodní prezentace jednotlivých vycházek a jejich tematického 
zaměření: 

1. Tři brány do Hradu (obranná, duchovní, historická) 
2. Rytíři, hrdinové (siláci zápolící s drakem - se zlem) 
3. Moudrý král - (Karel IV. a jeho královny 
4. Zářící poklady Hradu (světlo vitráží, acháty svatovítské, 

korunovační klenoty, dukáty a groše, erby) 

Mezi nesporné klady práce nesporně patří i citlivá volba jazyka přístupného žákům 1. stupně 
ZS i obdivuhodné množství obrazové dokumentace funkčně vyčerpávající všechny 
požadavky koncepce. Postrádám však uměleckohistorickou základnu jednotlivých vycházek -
a to jak z hlediska odborné výbavy učitele výtvarné výchovy, tak i z hlediska výběru a 
formulace základních faktografických údajů pro žáky. Jde o to,aby žáci nebyli zbytečně 
zatěžováni neúměrným množstvím verbálních informací na úkor informací vizuálních, které 
by je vedly k větší citlivosti recepce uměleckého díla. Či jinak řečeno neměly by informace 
vlastivědné a obecně kulturní vytlačit „duskurzivní" analýzu vybraných památkových objektů 
či jednotlivých uměleckých děl. Někde však chybí ty nejnutnější umělecko-historické 
informace - např., že autorem nástěnných maleb svatováclavské legendy z kaple sv. Václava 
z katedrály sv. Vítaje Mistr litoměřického oltáře, či že mozaiku na jižním průčelí katedrály 
zhotovili benátští umělci podle kartonu Nicoletta Semitecola. 
V textu se objevují i věcné chyby - např. že původní stavba baziliky sv. Jiří byla románská, 
zatímco je obecně známo, že se jednalo o otonskou architekturu, z níž se část dodnes 
dochovala atd. 
K obhajobě doporučuji, aby se diplomantka připravila na následující okruhy otázek: 
1- Umělecko-historická východiska jednotlivých vycházek 

Výběr objektů a uměleckých děl. na které by jste se soustředila při „diskurzivní analýze s 
žáky 

Před loženou práci d o p o r u č u j i k o b h a j o b ě 

Návrh k las i f ikace : ve lmi dobře 



Anotace 

Praha pro oči dětí zaměřená na Pražský hrad 

Obsahem této diplomové práce jsou zpracované vycházky Pražským hradem pro děti I. stupně 

ZS s průběžně vloženými metodickými listy s otázkami a úkoly pro aktivní výtvarné činnosti 

dětí. Tématické okruhy vycházek: Brány do Hradu a chrámu. Rytíř zápasící s drakem. 

Moudrý král a jeho královny. Poklady Pražského hradu. 

Prague for a child's point of view, focused on the Prague Castle 

Synopsis: Outline of guided walks through Prague Castle for primary school children with 

continualy added interactive worksheets with questions and tasks for creative activities for 

children. Topics covered: Gates to the Castle and the cathedral. Knight fighting a dragon. 

Wise king and his queens. Treasures of the Prague Castle. 



„Zřím věže; 

některé jsou duby mohutnými, 

a jiné hrotité jak hrušně v pláni; 

tam leží město; jeho tisíc skrání 

již hladí večer prsty laskavými. 

(R. M. Rilke - Pohled na Prahu) 
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1. Tématické okruhy pro vycházky dětí I. stupně ZŠ 

P R A Ž S K Ý H R A D 

Vstupní brána (světská) 

I. Tři brány k tajemství Zlatá brána (duchovní) I. Tři brány k tajemství Zlatá brána (duchovní) 

Vstup do chrámu (vyprávění o historii) 

Giganti (vstupní brána Pražského hradu) 

II. Rytíři a hrdinové Sv. Jiří (III. nádvoří, portál baziliky sv. Jiří) II. Rytíři a hrdinové Sv. Jiří (III. nádvoří, portál baziliky sv. Jiří) 

Sv. Václav (Svatováclavská kaple) 

III. Moudrý král a královny Karel IV a jeho manželky 

Acháty ve Svatováclavské kapli 

IV. Ukryté poklady Korunovační klenoty 



2. Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Praha pro oči dětí s bližším zaměřením 

na Pražský hrad. K Pražskému hradu mám blízko i díky mému bydlišti na Strahovském 

nádvoří. Areál Hradu a okolí znám důvěrně již od dětství - chodila jsem tudy do školy a téměř 

denně jezdím kolem tramvají. Ráda však zvolím i cestu pěšky po Nových a Starých 

zámeckých schodech, kdy v jarních, letních, podzimních i zimních měsících objevuji stále 

nové výhledy a zákoutí zahrad Pražského hradu. Stále je zde co obdivovat, objevovat 

a pozorovat. Snad nejkrásnější je Pražský hrad po ránu, za svitu vycházejícího slunce, kdy se 

otevřou všechny brány a krásy tohoto místa a člověk prochází sám až mystickými prostory, 

kdy na něho nejvíce dýchá vznešenost, monumentálnost a tisíciletá historie sídla českých 

panovníků. Není divu, že kroky cizinců i Čechů míří právě sem, aby se obdivovaly tomuto 

skvostu architektury. S úctou a pokorou pak všichni zvedají hlavy a sledují věže Svatovítské 

katedrály, které se jakoby dotýkají nebe a svými špičkami čeří mraky. 

Toto téma pro mě bylo výzvou také z pedagogického hlediska: při rozhovoru s dětmi, 

mimo jiné při své pedagogické praxi, jsem zjistila, jak velmi všeobecně a povrchně znají tento 

architektonický a umělecký klenot Prahy. Když jsem se sama do tématu ponořila, netušila 

jsem, kolik zajímavých skutečností a podnětů se v něm skrývá. Domnívám se, že toto místo 

české státnosti v historickém kontextu i jako oficiální sídlo prezidenta České republiky, by si 

ve vzdělávání žáků zasloužilo větší pozornosti. Komplex Pražského hradu nabízí v nejbližším 

sousedství prvky architektury od románského slohu přes gotiku, renesanci, baroko 

až po originální úpravy Josifa Plečnika. O jedinečnosti této historické a umělecké památky 

svědčí zařazení mezi památky chráněné organizací UNESCO (organizace OSN pro výchovu, 

vědu a kulturu). 

Mezi skupinkami cizinců se málokdy vyskytne skupinka dětí, která by měla možnost 
s e blíže seznámit s Pražským hradem. Proto jsem na základě dvou vycházek s dětmi do areálu 

Hradu navrhla výtvarná témata, která by je zaujala a podnítila jejich zájem o poznání historie 
a uměleckých hodnot této památky. Vycházky jsou rozděleny na několik zastavení, při nichž 

si děti v rámci výkladu a diskuse oživí vědomosti z výuky vlastivědy. Například o českém 

Panovníkovi Karlu IV. a jeho manželkách. Dále se seznámí s postavou svatého Jiří (legendou 
0 Přemožení draka), svatým Václavem aj.; v hodinách výtvarné výchovy potom budou moci 
vyjádřit své dojmy z vycházky pomocí různých vizuálních prostředků rozvíjejících citlivost 

Pro barvu, tvar a kompozici. 
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Současné televizní přejaté pohádkové příběhy matou děti složitým, často nepřehledným 

a rychlým dějem. Neposkytují základní jasné rozlišování postav, symboliky dobra a zla. 

Také proto jsem uvažovala o tom, co může poskytovat dětem právě Pražský hrad 

v jednoduchém pohádkovém spíše mytickém příběhu. 

Zjistila jsem, že Pražský hrad splňuje mnohé právě v podstatném poslání pohádky 

a mýtu se základním inventářem i jednajícími osobami (střežené brány, král, královna, rytíř, 

drak, poklad), které jsou důvěrně známé a jako takové i obsažené v základním fondu 

pohádkové dětské literatury. 

Nechtějme po dětech zpočátku mnoho k zapamatování. Stavme ale na bytelných 

základních kamenech, které nebudou vratké. Hrad je nejen místem, kterým procházely 

a procházejí dějiny, ale i mýty a v přenosu i pohádkové příběhy. Takto v mé diplomové práci 

poněkud proměněný Pražský hrad nabízí dětem při několika vycházkách a v zastaveních 

zhruba tyto tématické okruhy: 

I. Tři brány k tajemství 

První světskou vstupní branou vcházíme do Hradu, který střeží obři - giganti 

(monumentální sousoší) 

Druhou - Zlatou bránou vcházíme do chrámu, na níž sledujeme duchovní rozměr 

náboženských představ ve výkladu světa (unikátní mozaika). 

I třetí brána - portál vede do chrámu a vypráví příběhy, tentokrát na bronzových 

reliéfech. 

II. Hrdinové ve zbroji zápasící se zlem - s draky (Giganti, Sv. Jiří, Sv.Václav, a to nejen 

na Pražském hradě ) 

III. Moudrý král a jeho královny. (Karel IV.) 

IV. Ukryté poklady (Korunovační klenoty, acháty ve Svatováclavské kapli, mince) 

Vycházky s výkladem mají jako vedlejší efekt podnítit zvídavost dětí, co se týče 

získaných vědomostí, i je motivovat, aby s rodiči navštívily další památky, o kterých bude 
u jednotlivých zastavení řeč. U vstupní brány vyprávím dětem o zobrazení Hérakla na pilířích 
brány a zmiňuji se o dalších místech, kde se tento motiv objevuje. K návštěvě se nabízí 
naPř. schodiště zámeckého letohrádku Trója, Clam-Gallasův palác, kašna v Královské 

zahradě či zahradní průčelí Černínského paláce. U námětu boje titánů přitom nebude 
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zdůrazněn aspekt násilného střetu, ale výklad přizpůsoben dětskému vnímání a zdůrazněn 

zápas dobra a zla, který je i ústředním motivem mnohých pohádek. Obdobně u svatého Jiří 

bojujícího s drakem na kašně od J. Pleěnika na III. nádvoří Pražského hradu vysvětlím 

symboliku výjevu, kdy drak zosobňuje zlo, které je poraženo dobrem, zastoupeným sv. Jiřím. 

Práci jsem rozdělila na dvě vycházky, které jsou strukturovány chronologicky 

podle jednotlivých zastavení. Tomu odpovídá rozdělení práce na osm částí; každé se sestává 

jednak z doprovodných textů, jež budou východiskem pro výklad učitele, jednak ze souboru 

pracovních listů s úkoly, které budou sloužit dětem k hlubšímu poznání a prožitku. 

První vycházka je zaměřena do venkovních prostor Pražského hradu. První zastavení 

je u „první světské vstupní brány" do Hradu, u soch představujících zápas gigantů. Dále 

pokračujeme na III. nádvoří ke kašně od J. Plečnika s jezdeckou sochou sv. Jiří. Poslední 

zastavení je u Zlaté brány, tj. u „druhé vstupní brány" do chrámu, která má duchovní rozměr. 

Druhá vycházka začíná „třetí bránou", tj. vstupem do chrámu sv. Víta, kde jsou 

na vstupních dveřích reliéíy, které zobrazují historii katedrály i s jejím zakladatelem 

Karlem IV. Hned u vstupu do katedrály pohlédneme vzhůru, kde spatříme nad vchodem 

kruhové okno - rozetu. Abychom ji uviděli v celé její kráse, musíme vstoupit do interiéru 

Svatovítské katedrály. To bude naše druhé zastavení. Tím se dostáváme do chrámových 

Prostor. Pátráním za pokladem je třetí zastavení u Svatovítských polodrahokamů v kapli sv. 

Václava, ze které vedou dveře do korunní komory, ke korunovačním klenotům, které jsou 

námětem čtvrtého zastavení. Páté zastavení patří Královské oratoři, která je zboku chrámové 

'odi a kde jsou vyobrazeny erby šlechtických rodů. 

Základní informace k Pražskému hradu jsou součástí všech úkolů. 

Zdůrazněme ovšem důležitý aspekt této koncepce, totiž využití osobních zážitků z vycházky 
V e výtvarné praxi, nejen při úkolech popsaných v pracovních listech. 

„ ... umění a kultura si péči o osobní, subjektivně jedinečný obsah zkušenosti 

a možnost jejího uplatnění a vyjádření klade přímo za cíl. Podněcuje 

proto rozvoj smyslového vnímání a poznávání a zároveň také učí, jak tyto 

osobní neopakovatelné vjemy, prožitky a zkušenosti vyjádřit a zachytit. 

Potencionální originalita takto vzniklého vyjádření, uváděná do vztahů 
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se zážitky a zkušenostmi ostatních v procesu komunikace, je považována 

za základní zdroje vzniku a obnovování kulturních hodnot... 

V doprovodných textech jsou shrnuta historická fakta, která budou sloužit jako podklad 

k výkladu historických souvislostí u jednotlivých zastavení. Z nich by měl učitel vybrat podle 

svého uvážení jen některé. Na tomto základě mohou být zodpovězeny případné dotazy dětí. 

Výklad je prokládán i otázkami, které budou sloužit učiteli k prohloubení tématu 

a podněcovat tak vnímavost dětí, aktivní účast i zamyšlení nad vybranými fakty. Pomáhají 

tak lepšímu zapamatování dané informace a podněcují dialog učitele a žáka. Do textu 

jsou vloženy pro orientaci i zmenšené fotografie, které jsou s větším rozlišením, a tedy více 

detaily zdokumentovány v přílohách. Tyto fotografie jsou ve větším množství spolu 

s pracovními listy obsahem CD, přiloženého k této práci. CD může sloužit učiteli k úpravám 

fotografií, větší dokumentaci pro žáky, kteří mohou také s fotografiemi pracovat na počítači. 

Dále mají učitelé možnost používat a upravovat pracovní listy, se kterými se může 

v elektronické podobě mnohem lépe manipulovat. 

Jak soubory pracovních listů, tak i navazující doprovodné texty pro učitele jsou 

uzpůsobeny pro děti od třetí do páté třídy. Některé náměty a výklady je však možné využít 

i pro žáky nižších tříd nebo naopak pro studenty druhého stupně. 

Záměrem cvičení navržených v pracovních listech je rozvíjet u dětí schopnost tvořivé 

činnosti a obohacovat práci skupiny o hledání různých a originálních způsobů řešení daných 

úkolů. Tvorba je zaměřena na podporu individuálního výtvarného projevu dítěte, komunikaci 
s různými typy uměleckého díla a seberealizaci žáka. Výtvarné úkoly spolu s výkladem mají 

za cíl rozvíjet nejen vnímání a výtvarné cítění, ale také poskytnout podněty myšlení i fantazii 

a celkově obohatit emocionální život dětí. Téma Pražského hradu nadto vytváří základ 

Pro citlivý přístupu ke kulturním hodnotám minulosti a současnosti. 

Česká sekce INSEA: Výtvarná výchova a mody její komunikace. Univerzita Palackého v Olomouci, 
Olomouc, 2002, str.131 
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3. Praha 

Pojďme se společně vydat za příběhy Prahy a její nejvýznamnější stavbou, Pražským 

hradem. Žádné město nevyroste ze dne na den, ani z roku na rok. Městům trvalo stovky, 

některým tisíce let, než dospěla do podoby, v jaké je známe teď. 

Před 1400 lety byly v místech dnešní Prahy jen husté lesy a tam, kde nad údolím stojí 

Pražský hrad, byl jen pustý břeh a skála. Kdybyste tenkrát putovali po těch několika cestách 

na bažinatých březích Vltavy, kterými jezdívali hlavně cizí kupci za obchodem, potkali 

byste jen staré osady. Osady tvořilo obvykle pár jednoduchých dřevěných stavení, 

které ohraničovaly dřevěné kůly a okolo se pásl dobytek. Jejich obyvatelé by si vás 

asi nejprve nedůvěřivě prohlédli a pak by možná nabídli trochu mléka z hliněné misky 

nebo placku z hrubé mouky. Moc byste si s nimi nedorozuměli, protože tu postupně sídlily 

nejrůznější národy a kmeny. Nerozuměli byste ani Slovanům, kteří na našem území vystřídali 

Kelty a Germány, i když právě oni jsou našimi prapředky. Vždyť náš jazyk se za ta množství 

staletí změnil skoro k nepoznání. Pověsti o příchodu Slovanů do naší země a o jejich životě 

se zachovaly díky kronikářům, kteří zaznamenávali vyprávění i skutečné události do kronik. 

Tak se zachovala i pověst o slovanském praotci Čechovi, po němž prý má naše země 

jméno. A pověst o moudré kněžně Libuši, která za pomoci svých sester Tety a Kazi později 

sama vládla kmeni Čechů. Říká se, že si za své sídlo zvolila místo na vysoké skále 

nad Vltavou, kde nechala vybudovat dřevěné hradiště, Vyšehrad. Vypráví se, že jednou 

se z vyšehradské skály podívala do míst, kde stojí dnešní Praha, a věštila: „ Vidím město 

veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat!" A hned druhého dne poslala služebníky, aby jeli 

do lesů tím směrem a pozorovali, zda neuvidí něco zvláštního. Když se vrátili, vyprávěli 

kněžně, že pod vrchem Petřínem viděli dva muže, kteří otesávali kládu na práh nového domu. 

Když to Libuše vyslechla, rozhodla se, že na tomto místě založí město, které ponese jméno 

Podle prahu, a to Praha. Nejsou žádné důkazy než pouhá vyprávění o tehdejší osídlení 

Vyšehradu. Kněžna Libuše se prý provdala za Přemysla Oráče, od kterého odvozuje svůj 

Původ rod Přemyslovců, českých knížat i králů. V údolí Vltavy se mnohé změnilo někdy 

Před jedenácti sty lety, když se rod Přemyslovců přistěhoval nad pustou skálu nad řekou 

ze svého sídla na Levém Hradci, místě na levém břehu Vltavy nedaleko za dnešní Prahou. 
Tak je Pražský hrad jedním z mála míst na světě, které je sídlem hlavy státu už po víc 

než tisíc let. 
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S Přemyslovci přišli do blízkosti nového sídla i obyvatelé podhradí: služebnictvo, 

řemeslníci a kupci z blízkých i dalekých končin. Zakladatelem hradu byl podle všeho 

přemyslovský kníže Bořivoj. Nechal vystavět dobře zabezpečené hradiště s knížecím sídlem, 

s hospodářskými budovami a domky pro služebnictvo. V blízkosti Hradu vzniklo i první 

tržiště. Za rozsáhlým lesem, kterým vedla cesta k osadě Břevnovu, založil pak biskup Vojtěch 

mužský klášter v Čechách. O něco později vznikl v sousedství hradu klášter Strahovský. 

Kláštery byly pro život našich předků velmi důležité jako místa, kde se učilo číst a psát, 

kde vznikaly knihy a kroniky, kde bývaly špitály, tehdejší nemocnice. Jak tržiště rostlo, 

postupně se přesouvalo od Hradu dál a dál, až našlo své stálé místo na protějším břehu 

Vltavy, kde je dnes Staroměstské náměstí. V těch místech stálo jen několik malých osad 

i jednotlivých stavení, které byly podél cesty k blízkému brodu. Přes brod museli projít 

všichni, kteří chtěli překročit Vltavu na cestě k Hradu. 

Spojením osad, vsí a dvorců se ze zástavby kolem tržiště na pravém břehu Vltavy stalo 

skutečné město - Staré Město, obehnané hradbami se vstupními branami. Dnešní Malá 

Strana byla jako město založena ve 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Ze starého 

tržiště u Hradu se na počátku 14. století stalo město Hradčany. A Nové Město nechal podle 

pečlivě připravených plánů vystavět Karel IV. Všechna tato čtyři města jsou součástí staré 

Prahy. Pokusů o sloučení samostatných pražských měst bylo v historii několik. Ale až roku 

1784 sloučil císař Josef II. tato pražská města pod správou jednoho úřadu, jehož sídlem 

se stala Staroměstská radnice. V 19. století bylo k Praze připojováno plno dalších předměstí. 

Dnes se Praha rozděluje na městské části, kterých je sedmapadesát. 

Opevnění původních osad a vesnic už většinou zaniklo, i když některé zbytky 

se zachovaly, my už je tak dávno nevnímáme. Dodnes běžně procházíme pod Prašnou bránou, 

která byla jedna z hlavních městských bran. Pozůstatkem je také Hladová zeď, která se táhne 

vrchem Petřína a kterou nechal jako součást opevnění Malé Strany vystavět Karel IV. Její 

zubatá podoba má prý navěky připomínat zuby hladových dělníků, kterým přinesla obživu. 

Součástí středověkého opevnění jsou také i mostecké věže na koncích Karlova mostu. 

Hladová zeď hlídala nejen Malou Stranu, ale též Pražský hrad. 



4. Pražský hrad 

Historie Pražského hradu trvá již deset století. Pamatuje středověké bitvy, vojenská 

tažení, ale je také dějištěm stavebního ruchu a svědkem růstu vznešených kamenných staveb, 

mezi nimiž kraluje chrám sv. Víta. Zdi Hradu pamatují korunovační průvody s velkou slávou 

vcházející do Svatovítské katedrály, kde v sedmi zámky uzamčené komnatě jsou dodnes 

uloženy korunovační klenoty. Spí tu věčným spánkem panovníci, kterým se v dobách jejich 

slávy klaněla celá Evropa. 

Dnes je Pražský hrad snadno dostupný všem příchozím. Vstupní bránou z 18. století, 

kterou střeží sochy Gigantů Ignáce Platzera, vejdeme z Hradčanského náměstí přímo 

na nádvoří nazývané také Čestný dvůr. Cestou na Pražský hrad, která vede z druhé strany 

přes Prašný most nad Jelením příkopem, projdeme na nádvoří druhé. Z Malé Strany vedou 

k Hradu hned dvě cesty, Staré zámecké schody z Klárova, které vedou až k východní bráně, 

a Nové zámecké schody, oboje vzniklé na místě příkrých cest. 

Raně středověká hradiště byla zakládána většinou na místech těžko dostupných, aby je 

už jejich poloha částečně chránila před vpádem nepřátel. Také Pražský hrad je z jedné strany 

chráněn hlubokou přírodní strží, a to Jelením příkopem. Od Vltavského brodu se k němu 

stoupalo strmou stezkou ve skále a ze směru dnešního Hradčanského náměstí ho vedle 

Přírodní rokle chránil uměle vybudovaný hradní příkop s padacím mostem. Hradiště byla 

vlastně jakási malá opevněná sídliště. Už kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, dal 

v i l . století obehnat své nové hradiště hliněnými valy a ohradou ze silných kůlů nebo čelní 

kamennou zdí. Kromě knížecího sídla tu vyrostla obytná stavení jeho družiny a domky 

Pro služebnictvo a také postupem času tři kamenné kostelíky: kostel Panny Marie, kteiý asi 
Z a čtyři sta let zanikl a rotunda sv. Víta. Třetí kostel sv. Jiří založil kníže Vratislav I. 

Počátkem 10. století, kostel však nedokončil . Za vlády Boleslava II. došlo k přestavbě tohoto 

kostela a vznikla tak bazilika. Bazilika sv. Jiří je nejzachovalejší románskou stavbou 

v Čechách i přesto, že po velkém požáru ve 12. století byla zásadně přestavěna. V 17. století 

Ostala barokní průčelí. Při pohledu na dvě bílé věže baziliky je vidět, že nejsou stejně široké. 
I é štíhlejší se říkalo Eva a té silnější Adam. 

Opevnění se dále zdokonalovalo. Ve 12. století, za Soběslava, byl už Pražský hrad 

obehnán čtrnáct metrů vysokými kamennými hradbami, které zpevňovalo několik hradebních 
Véž*- Věže sloužily jako útočiště obránců hradu v případě vpádu nepřátel i jako 
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pozorovatelny. Dodnes se z tohoto opevnění zachovala Černá věž. Při velkém požáru 

Malé Strany a Hradčan roku 1541 celá zčernala od kouře, odtud je její název. Na severní 

straně se táhne gotické opevnění zdoby Vladislava Jagellonského z 15. století, později bylo 

několikrát obnovované. Stojí tu také obranné věže Daliborka, Bílá věž a Mihulka nebo také 

Prašná věž. V Mihulce byla za císaře Rudolfa II. společná dílna alchymistů. Když bylo 

potřeba, věže sloužily i jako vězení. V tomto ohledu se nejvíc proslavily temné kobky 

a hladomorna v Daliborce, která nese jméno po svém nejslavnějším vězni Daliborovi 

zKozojed, který se postavil proti králi Vladislavovi Jagellonském. Ten ho zato uvěznil. 

Vypráví se, že se ve vězení naučil hrát na housle tak krásně, že mu mnohé Pražanky, 

které zaslechly krásnou melodii, dávaly do spuštěného košíku z věžního okénka jídlo 

na přilepšenou. To je ale pouhá pověst. 

Prví Bořivojův knížecí palác ze dřeva a z kamene nebyl nijak rozsáhlý. Zato palác, 

který poručil stavět na jeho místě počátkem 12. století kníže Soběslav, byl o mnoho větší. 

Jeho zbytky našli archeologové pod dnešními budovami Starého paláce. Soběslavův palác 

byl postaven v románském slohu. O dvě staletí později, když přijel na Hrad z Francie 

Karel IV., aby se ujal vlády v Čechách, tento palác začal přestavovat. Stavbu poručil zvýšit 

a zásadně přestavět. Ale až Vladislav Jagellonský nechal v paláci vybudovat pozdně gotický 

královský sál, který nese jeho jméno, a to Vladislavský sál. Jen okna a portály path-

do renesance. 

Hrad se tedy po staletí měnil. Za vlády Přemyslovců a potom i Lucemburků v Hradu 

nevyrostlo kromě chrámu sv. Víta a královského paláce mnoho budov. Až po nástupu 

Panovnického rodu Habsburků na český trůn v 16. století se začal Hrad měnit více. 

Habsburkové dali zasypat hluboký hradní příkop a nad ním postavili prostorné konírny, 
Ve kterých se dnes pořádají výstavy. A na straně k městu vyrostl nový obytný palác císaře 

Rudolfa II. Byl to zvláštní císař. Shromažďoval obrovská množství obrazů, soch, drahých 

kamenů a jiných nádherných a vzácných v ě c í , až jich bylo tolik, že je neměl kam dát. Nechal 
tedy o jedno patro zvýšit konírny a zbudovat z nich dva nádherné sály v renesančním slohu, 

Španělský sál a Galerii. Do přibližně stejné podoby, v jaké jej dnes známe, dovedly Hrad 

stavební zásahy Marie Terezie v 18. století. Ta nechala na místě zasypaného vnějšího 

hradebního příkopu směrem k Hradčanskému náměstí vybudovat nádvoří, dodnes zvané 

Čestný dvůr, kolem kterého vyrostly nové rokokové budovy. Do nich je pojatá veliká brána, 

vystavěná roku 1614 císařem Matyášem jako hlavní vstup do hradu. Matyášova brána 

je nejstarší světskou památkou pražského baroka. Na Čestný dvůr se vstupuje bránou z mříží 
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od Ignáce Platzera z 18. století. Je to hlavní vstup do Hradu, kudy také přicházejí významné 

státní návštěvy. Ve středu druhého nádvoří je pískovcová barokní Kohlova kašna 

ze 17. století, vyzdobena plastikami. Kolem ní se průchodem prochází na třetí nádvoří 

ke chrámu sv. Víta a Královskému paláci. 

Pražský hrad ale nebyl jen sídlem panovníka, bydleli tu také ti, kteří se starali 

o potřeby jeho i jeho družiny a samozřejmě i o jeho bezpečnost. Jednou z nejslavnějších 

uliček Prahy je Zlatá ulička na Hradě, kterou původně obývala hradní posádka. Císař 

Rudolf II. před více než čtyřmi sty lety nechal zazdít hradními střelci oblouky hradeb a zřídit 

v nich komůrky pro ně a jejich rodiny. Z jedné strany jsou tyto domky přitisknuty k hradbám. 

Koncem 18. století za vlády Josefa II. byli jejich obyvateli kartářky a věštkyně, které uličce 

dodávali jisté tajuplnosti. A proč se této uličce říkalo Zlatá? Vyprávělo se, že král Rudolf 

tu ubytoval své alchymisty, středověké chemiky a vědce, protože nesmírně toužil ovládnout 

umění vyrobit zlato. To jsou ale pouhé pověsti. V uličce je připomíná snad jen obraz sovy 

a zrcadla, alchymistického znamení, vymalovaný na omítce jednoho z domků. 

A jaké krásy a zvláštnosti ukrývá ještě Pražský hrad? Pojďme se společně vydat 

Po stopách předků, kteří se procházeli těmito místy a dodávali Pražskému hradu nynější 

podobu. 
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5. První cesta Pražským hradem 

Zastavení 

1. Zápas gigantů 

2. Svatý Jiří 

3. Zlatá brána 
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Cesta Pražským hradem 

Tato mapa nám slouží k orientaci. Jednotlivá zastavení a naši cestu si budeme 

značit barevně. První zastavení je značeno hvězdičkou. Děti mohou dostat do ruky větší mapu 

(viz. příloha 1.1). 

Vycházka na Pražský hrad za hrdiny, princeznami a za poklady. 

Půjdeme po stopách hrdinů, které znáte z pohádek a legend. Pohádka by nebyla 

Pohádkou, kdyby nezvítězilo dobro nad zlem. O čem nám kouzelná pohádka vypráví? A co 
k t a k °vé pohádce patří? V kouzelné pohádce se děj odehrává na hradě, kterému vládne král 
s královnou. Nesmíme také zapomenout na ostatní pohádkové postavy. Které pak to jsou? 
J s o u to princezny, princové, draci a za těmi se společně vydáme i na Pražský hrad. 
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A podívejme se. Hned u vstupu do Pražského hradu vidíme dva siláky, kteří střeží velkou 

bránu. 

5.1 1. Zastavení 

Vstupní mřížová brána na I. nádvoří - Zápas gigantů 

Východisko k l. zastavení: 

Postavy na bráně: 

Héraklés - Není postava z české pohádky. Je to postava z řecké mytologie. V římské 

mytologii je tato postava nazývána Hercules (latinsky). 

Héraklés je symbolem síly a odvahy. Jeho matkou byla Alkméne a otcem byl Zeus. 

Héraklés se narodil z dvojčat, jeho bratr se jmenoval ífiklés. Když byl Héraklés malý, 

Přemohl dva hady, kteří mu chtěli ublížit. Všichni znali jeho sílu a odvahu. Když se stal 

z Hérakla dospělý muž, snažil se všem pomáhat. Zabil kithairónského lva, který napadal 

dobytčí stáda, osvobodil Théby a král Kreón mu dal za ženu svou dceru Megaru. Héraklés 

si v dospělosti změnil jméno. Z původního Alkeidés na Héraklés. Po nějaké době přišel 

ke králi Eurystheovi. Ten mu poručil, aby během dvanácti let vykonal dvanáct těžkých prací. 

Všechny tyto úkoly splnil: (l)Zahubil nemejského lva, (2)Usmrtil lernskou hydru(saň), 

(3)Zahnal stymfalské ptáky, (4)Chytil kerynejskou laň se zlatými parohy, (5)Přinesl do Mykén 

živého erymanthského kance, (6)Vyčistil chlév krále Augeia, (7)Zkrotil zuřivého krétského 

býka, (8)Přemohl Diomédovy koně, živící se lidským masem, (9)Prihnal Eurystheovi 

Oéryonova stáda, (W)Odejmul pás královně Amazonek - Hippolytě, (ll)Vynesl z podsvětí 

Příšerného trojhlavého psa Kerbera, (12)Přinesl tři zlatá jablka ze zahrad Hesperidek. 

Těchto dvanáct prací je popsáno ve Starořeckých bájích2, deset z nich je též popsáno 

ve Starých řeckých bájích a pověstech5. Později také pomohl bohům v souboji s giganty. 

A s kým vlastně Héraklés na bráně bojuje? Na vstupní bráně do prvního nádvoří Pražského 
hradu bojuje Héraklés s gigantem. 

- Nebo-li obři, měli obrovskou postavu, nepřekonatelnou sílu a divoee rozevláté 

vlasy. Byli zrozeni z kapky krve boha nebe úrana. Vyhlásili válku olympským bohům v Sele 
s bohem Dient (Zeus). Ti vSak « K U . že mohou zabít giganta jen tehdy, pokud na né zaúto« 

(Héraklés). f ^ ^ ^ ^ Â S ^ V a , ,958 
PETIŠKA E.: Staré [ecké bije a povést. (Herakles). Slátal nak.aa 
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společně se smrtelníkem, a tak požádali o pomoc Hérakla. Bitva se odehrála ve „Žhnoucí 

zemi," tajemné krajině, v níž giganti sídlili. Tento boj je zobrazen na schodišti zámku Trója, 

kdy bohové hází na giganty kmeny a horské štíty (viz. příloha 2.5.1). Prvního giganta 

Alkyonea srazil k zemi Héraklés otráveným šípem a na radu bohyně Athény (Bohyně války, 

ale i umění a moudrosti) jej odvedl daleko od rodné země. Za všechny hrdinské činy ho Zeus 

přijal mezi bohy a učinil ho navždy nesmrtelným. Řekněte sami, není dobře, že právě 

Héraklés hlídá vstup do Pražského hradu? Vždy bojoval se zlem a je symbolem vítězství 

dobra nad zlem a symbolem spravedlnosti. Společně si můžeme zopakovat jména, která jsme 

se dozvěděli. Jak se jmenovala matka Hérakla, jeho otec a bratr, s kým Héraklés bojoval, jak 

se jmenoval první gigant, kterého skolil, král, u kterého vykonával těžké práce a jak se 

jmenovala jeho žena? 

Héraklés (Herkules) je v umění často zobrazovaný s kyjem v ruce. To proto, že když 

Héraklés zabil kitharionského lva, stáhl z něj kůži, touto kůží se oděl a vyrobil si veliký kyj 

z jasanu, který mu pak sloužil k ochraně v boji a při plnění dvanácti prací u krále Eurysthea. 

Jeho sochu můžeme spatřit např. na vstupní bráně Pražského hradu na I. nádvoří, 

v zahradním průčelí Černínského paláce - zápasící s hydrou , na schodišti zámeckého 

letohrádku Trója, v Královské zahradě na kašně, u vstupu do Clam-Gallasova paláce 

(viz. příloha 2). Je vždy zobrazen jako hrdina a svalovec. Známe ještě některé postavy, které 

vyjadřují sílu a mohutnost? Kde bychom je našli? Co například atlanti v podobě mouřenínů 

v Nerudově ulici, nebo atlanti, kteří podpírají balkony např. pod zámeckým schodištěm 

v Praze - Tróji? Jistě takové známe ( viz. příloha 3). Pročpak právě atlanti podpírají balkony? 

V řecké mytologii musel Atlas za trest nést nebeskou klenbu. Ve starých řeckých bájích 

ho požádal o pomoc Héraklés, který za něj na chvíli, než mu Atlas utrhl vzácné ovoce, 

tuto nebeskou klenbu podržel. Atlas je také často zobrazován s celou zeměkoulí na bedrech. 

Je to tedy urostlý svalovec, který má velikou sílu, a proto jej můžeme často vidět, jak podpírá 
J l ž zmíněné balkony. 

Héraklés na Pražském hradě - Jeho postavu můžeme vid« „a zmínéné vstupní brání, 

^ je na pilířích zobrazen s kyjem v ruce a s kožešinou ze lva, do které je zahalen. Původní 

» " » S i 2 p á l e n é h H n y v y t v o ř i | Ignác Platzer. Roku 1768 byly sochy umístény nap,Hře. 

'Oku 1918 jsou na pilířích pouze kopie zpískovce od č . Vosmíka a A. Procházky. 

Originál je vystaven v Národní galerii v Praze. 
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Otázky: 

• Co znamená slovo gigant? 

• Víš, jak se sochy nazývají? 

• Proč jsou u brány zobrazeni zápasníci? 

• Jak se nazývá postava s kyjem v ruce? 

• Do čeho je tato postava oblečena? 

• Jak by vypadala brána Tvého hradu? 

• Proč jsou hrdinové na podstavcích? 

a) Nakresli si svého hrdinu, 

který by Tě ochránil před 

nebezpečím. 

b) Vlož mu do ruky jiný nástroj, 

než je Héraklův kyj. 

c) Obrázek vtipně pojmenuj. 
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svtóh h r a d V o b d o b í pozdní gotiky (kolem roku 1500); 1 dům hejtmana, 2 Bílá věž, 3 proboštství s kaplí 
s v K u M o ř i c e < 4 Mihulka (Prašná věž), 5 katedrála svatého Víta, 6 královský palác, 7 palácová kaple Všech 
- -^SHilbazi l ika a klášter svatého Jiří, 9 purkrabství, 10 Daliborka, 11 Černá věž 

• Každý hrad má alespoň jednu nebo i více věží. Proč asi? 
9 P J 5 ' s t o , e t l ' Pražský hrad měl věží méně nebo více než dnes? Kolik jich tenkrát měl? Vyjmenuj je. 

r i pohledu z nábřeží Vltavy urči a pojmenuj věže. Porovnej, které věže na Pražském hradě ubvlv 
a které přibyly? ' 
* f f 1 ^ že j e Praha stověžatá? Které významné věže v Praze ještě znáš? 
^ udeš-li si chtít prohlédnout jejich dokumentaci, jdi se podívat do muzea přímo v patře Jindřišské 

najdeš v Jindřišské ulici, která ústí do středu Václavského náměstí), 
p-^j^teré z jednodušších věží Pražského hradu si nakresli. Uhodnou tvoji rodiče, které to jsou? 

Počítání věží 
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5.2 2. Zastavení 

Bronzová socha sv. Jiří 

Východisko ke 2. zastavení: 

A dostáváme se k dalšímu hrdinovi a tím je sv. Jiří. Pročpak se stal tím hrdinou? Sv. Jiří 

(Georgius), voják a světec, s nímž je pevně svázána legenda o boji s drakem, přichází podle 

tradice na svět někdy po polovině 3. století našeho letopočtu. Byl potomkem šlechtického 

rodu. Když zemřel Jiřímu otec, odešel Jiří s matkou do její rodné země, do Palestiny. Žil 

ve městě Lydda (dnešní Lod), které se nalézá mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Ve svém 

domově si Jiří vedl jako voják. Byl statečný a silný, brzy se stal plukovníkem římské armády. 

I Přesto všechno byl věřícím křesťanem. Se svojí vírou se sv. Jiří netajil. Prý dokonce přiznal 

svoji oddanost křesťanství i před samotným císařem Diokleciánem, známým 

pronásledovatelem křesťanů. Císaře jeho přiznání rozzuřilo, a tak mu udělil krutý trest. Jiří 

byl odsouzen k nejvyššímu trestu. Zemřel jako hrdina dne 23. dubna roku 303n. 1. a později 

byl prohlášen za svatého. Jen ti, kteří bojují za spravedlnost, jsou čestní a dokážou pomáhat 

druhým, mohou být církví prohlášeni za svaté. 

S osobou sv. Jiří je spojeno množství legend, z nichž ta patrně nejznámější vypráví 

o souboji s drakem. Tato legenda pojednává o tom, jak Jiří zbavil lybijské město Silené draka. 

Ten žil nedaleko města v jezeře a otravoval vzduch města svým dechem. Aby nestvůra 

nechala město na pokoji, museli jí lidé Silené obětovat nejprve dvě ovce každý den a později 

Pak dvě děti, určené losem. Nakonec padl los na princeznu Cleolindu, dceru krále Silené. 

Když pak šla princezna ve svatebním šatu vstříc drakovi, potkal ji Jiří, kteiý j í slíbil, že j . 

Î & T J e ž í š e Krista zachrání. A slibu dodržel. Draka probodl svým kopím. Na znamení díků 

se pak nechalo patnáct tisíc občanů Silené Jiřím pokřtít. 

Kul, sv. JIH je dodnes velice rozSířený ve východním křesťanství, sv. Jiří j e patronem 

vojáků (zjevil se ptf křižáckým vojskům před porážkou S a r a c é n ů v roce 1098), též řezníků 

a sedlářů. A víte že je i patronem skautů? Zároveň je i patronem zemí, jako je Anghe, Řecko, 

Portugalsko aj. V éeských zemích je sv. Jiří mimořádně oblíbený světec. Je mu zasvěceno 

- n o h o kostelů p o celé zemi. Je třeba zmíni, druhou nejstarší křesťanskou svatyň, 

- Pražském hradě, koste, sv. Jiří, založený již v roce 920 (po roce 973 přebudovaný 

oa baziliku). Nejčastěji j e zobrazován na koni jak bojuje s drakem. Drak, ať má hlavy dvě 

« vice, bývá v evropských zemích vždy symbolem zla a kruté síly. Ale pozor! Dtak nemusí 
b * Vždy Zlý. V očích obyvatel Asie není kousavou a zlou potvorou, která snídá pnncezny, 
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ale symbolem štěstí, bájným dobrosrdečným zvířetem, obdařeným schopností kouzlit. 

V Japonsku a Číně jsou velice vážení. Pouštění draků byl a je náboženský obřad a modlitba 

k bohům. Draci zajišťují spojení mezi zemí a nebesy. 

Sv. Jiří na Pražském hradě - A právě zde, na třetím nádvoří Pražského hradu, 

je sv. Jiří zobrazen jako statečný rytíř, oděný ve zbroji druhé poloviny 14. století ve chvíli, 

kdy vráží kopí do otevřené tlamy draka, jenž se vzpíná na zemi a svým ocasem obtáčí nohy 

rytířova koně. Jsme zde svědky okamžiku z legendy o sv. Jiří, kdy světec poráží draka 

a zachraňuje princeznu a posléze i celé město s podmínkou jeho obrácení na křesťanskou víru. 

Výpravná scéna je zachycena na jižním portálu, vstupu do baziliky sv. Jiří (viz. příloha 4.2). 

Hlavní postavy na III. nádvoří tvoří světec v roli křesťanského rytíře a druhou výraznou 

postavou je drak. Co zde symbolizuje statečný rytíř a co drak? Rytíř zosobňuje dobro 

a vítěznou víru a drak symbolizuje zlo a poražené pohanství. Bylo tomu před mnoha a mnoha 

lety, kdy byla tato socha sv. Jiří bojujícího s drakem ulita. Stalo se tak roku 1373 za Karla IV. 

a jejími autory jsou Martin a Jiří z Kluže. První písemný doklad o umístění sousoší 

na Pražský hrad pochází až z roku 1541, kdy zdobilo kašnu před královským palácem, která 

byla zdrojem vody pro celý Hrad. Vodu do ní přiváděli od Kajetánky v Břevnově. Důmyslný 

vodovodní systém vybudoval pro Rudolfa II. Tycho de Brahe. Měl dvojí potrubí. Jedno 

Pro pitnou vodu, druhé pro vodu užitkovou, potřebnou na zavlažování Královské zahrady 

a pro napájení císařských koní. Po požáru na Pražském hradě roku 1541 se sousoší několikrát 

stěhovalo. Roku 1663 se za vlády Leopolda I. (syn Ferdinanda III.) stalo součástí kamenné 

Lví kašny podle návrh F. Carratiho. Na vznik Lví kašny v období vlády císaře Leopolda I., 

jehož součástí byla socha sv. Jiří, upozorňuje i písmeno „L" v kartuši7. Roku 1928 bylo 

sousoší umístěno na kašnu Josipa Plečnika. Copak si myslíte, že značí prstenec kolem 

sousoší? Co si pod ním můžeme představit? Prstenec okolo podstavce značí svatozář. Chvíli 

bylo sousoší umístěno i v Královské zahradě, ale později bylo přestěhováno zpět 

na III. nádvoří, kde stojí dodnes. Vletech 1966 byl originál sochy sv. Jiřího nahrazen 

bronzovou kopií. Původní bazén kašny byl roku 2002 umístěn na Jiřské náměstí Pražského 

bradu. Společně se můžeme jít na Lví kašnu podívat a pokusíme se najít již zmiňované 

Písmeno „L" (viz příloha 5). 

Jaké další jezdecké sochy kromě sv. Jiří na Pražském hradě v Praze známe? Kam bychom 
Se na ně mohli zajít podívat? Jedna z nejznámějších, kterou jistě všichni známe, je socha 

Kartuš - plocha různého tvaru. Rámovaná dekorativně rozvinutým okrajem, často se znaky nebo 
nápisy. Motiv zejména renesanční a barokové ornamentiky. 
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Laj 

sv. Václava na Václavském náměstí od sochaře J.', Myslbeka. Pod hlavou koně jsou to postavy 

svaté Ludmily a sv. Prokopa. Pod ocasem je to sv. Anežka Česká a sv. Vojtěch. Další socha 

sv. Václava od J. Bendla je umístěna v parčíku na Vyšehradě. Na Žižkově bychom našli 

moderně provedený jezdecký pomník na Prokopově náměstí, kde je na koni zobrazen 

Jaroslav Hašek od K. Nepráše. Na Vítkově je umístěna největší jezdecká socha v Evropě, 

a to socha Jan Žižky od sochaře B. Kafky. Tyto jezdecké sochy v Praze jsou zdokumentovány 

v příloze 6. 

Lví kašna na III. náměstí r. 1928 - příloha 4 (F. Carrati) 
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Otázky: 

• Jak se jmenuje postava na koni? 

• Co zde zosobňuje zlo? 

• Jak by se mohl jmenovat kůň sv. Jiří? 

• Jaká zvířata jsou na sousoší? 

• Kolik hlav má drak? 

• Které jiné jezdecké sochy v Praze znáš? 

O kterých jsme si povídali? 

• Co značí prstenec kolem sousoší? 

• Co by mohlo být napsáno na praporku? 

Vyber si určitou část 

( detail) ze sousoší, 

která Tě zaujala a 

nakresli ji. 
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• Pamatuješ si z vycházky na Pražský hrad sochu sv. Jiří? Na obrázku je její stín. Dokresli 
tohoto statečného rytíře, jak bojuje s drakem, aby zachránil princeznu. 

* Jezdeckou sochu sv. Jiří z III. nádvoří již známe. Kam bychom se v Praže mohli zajít podívat , 
na jiné jezdecké sochy? 

f d r í M ř í ' S o s°bou sv. Jiří je spojeno množství legend, z nichž ta patrně nejznámější vypráví o souboji 
2 l o

 e m - Co zde symbolizuje statečný rytíř a co drak? Rytíř zosobňuje dobro a vítěznou víru a drak symbolizuje 
Praž\Pkr a Ž e"é Pohanství. Jedna z nejznámějších jezdeckých soch sv. Jiří je umístěna v Praze na III. nádvoří 
a Jiří K hradu" N a obrázku je její stín. Socha byla ulita roku 1373 za Karla IV. a jejími autory jsou Martin 
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5.3 3. Zastavení 

Zlatá brána - Poslední soud 

Východisko ke 3. zastavení: 

Dostáváme se k dalšímu vyprávění, které bychom mohli najít v pohádkách, ale také 

v životě. Je to jako ilustrace toho, jak lze potrestat zlé lidi a jak si vzpomenout na ty hodné, 

na které zůstávají hezké vzpomínky. Co čeká lidi spravedlivé a zlé. Ale od začátku: 

Proč je Zlatá brána zrovna zde? (Viz. příloha 7). Katedrála se k městu a všem, kdo 

sena ní dívali z protějšího staroměstského břehu Vltavy nebo k ní směřovali přes kamenný 

most, otáčela svým jižním průčelím. Jižní průčelí se tudíž stalo průčelím hlavním 

a slavnostním. Nacházela se vněm brána, která v dobách, kdy ještě nebyla dostavěna 

katedrála, sloužila jako vstup do chrámu pro oficiální, pohřební a korunovační průvody. 

Ukrývala a stále ukrývá vzácný poklad - hrob mučedníka a patrona české země sv. Václava 

s dalšími patrony, vzácné kameny a nejvzácnější relikvie, které kostelu věnoval Karel IV. 

A proč nechal Karel IV. zhotovit na Zlaté bráně Poslední soud mozaikou? Roku 1370 

se Karel IV. vrátil do Prahy z druhé korunovační cesty do Itálie, kde byla korunována 

císařskou korunou jeho čtvrtá manželka Eliška Pomořanská (první korunovační cesta 

se uskutečnila roku 1355, kdy byl v Římě korunován Karel IV.). Na své cestě se Karel IV. 

nechal inspirovat mozaikami z římských kostelů (San Pietro, San demente atd.), z královské 

baziliky Saint - Denisu u Paříže aj. Proto po návratu nechal zhotovit a osadit nad vstupem 

Pražského kostela obraz ze skla. O rok později (1371) Beneš Krabice píše, že „byl dokončen 

slavnostní obraz, který pan císař dal zhotovit v portiku Pražského kostela jako mozaiku podle 

řeckého způsobu. Čím častěji ho omývá déšť, tím se stává čistším a jasnějším." 

Plocha čelní stěny je rozdělena pilíři na tři pole. Kdo je zde zobrazen jako hrdina? 

Na střední části jsou zobrazeni andělé, kteří nesou Krista, kolem kterého jsou paprsky slunce. 

Co na něm zobrazuje jeho utrpení, proč se stal „hrdinou"? Na jeho boku můžeme spatřit ránu, 
s t e jně jako na dlaních a chodidlech. A co tvoří trůn? Kristův trůn tvoří dvě duhy. Kolik andělů 

ho obklopuje? Je zde zachyceno deset andělů, kteří drží v rukou nástroje jeho umučení ( kříž 
s umovou korunou, kopí, kladivo a hřeby, třtinu s houbou, kleště a sloup s důtkami). Včetně 
dvou c h e r u b í n ů n a h o ř e v tónech červené, kteří všemu přihlížejí. Jestlipak někdo ví, 

kdo to jsou cherubíni? Jsou to andělé z druhého nejvyššího andělského sboru. A kteří další 

hrdinové se zde nachází? Pod Kristem klečí šest českých patronů. Vlevo klečí sv. Prokop, 
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SV. Zikmund, sv. Vít, vpravo sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch. A podívejme se. Kdopak 

to klečí pod patrony? Co vlastně znamená slovo patron? Patron je ochránce a ten, kdo někoho 

podporuje a tím mu pomáhá. Pod Spasitelem a patrony jsou zobrazené dvě postavy. A kdo 

klečí a modlí se ke Kristu? Je to Karel IV. a jeho manželka Eliška Pomořanská. Proč jsou 

zobrazeni právě na Zlaté bráně? V gotickém a renesančním umění byla podoba dárce 

zachycena do darovaného díla, a tak je tomu i nad touto bránou. Na které straně je vyobrazeno 

dobro a které nám ukazuje zlo? Jedna strana ve mně vyvolává strach. Která pak to bude? 

Horní levé pole mozaiky (po Kristově pravici) zobrazuje část s klečící P. Marií a postavami 

šesti apoštolů, na dolním poli vstávají z pukajících hrobů nazí „spravedliví muži", k nimž 

Přilétají andělé, aby je doprovodili do ráje. Nebeskou sféru kromě zlatého pozadí 

charakterizují i bílé obláčky. V horní části na pravé straně ( po Kristově levici) je vyobrazen 

sv. Jan Křtitel a dalších šest apoštolů. Pod nimi zahání archanděl Michael mečem „nehodné 

hříšníky" do plamenů pekla, které je představeno jako rozevřená jeskyně s Luciferem 

na trůnu mezi plameny. Skupinu mužů a žen obtáčí provaz, který na obou koncích drží dva 

čerti. Lucifer má spoutané ruce a řetěz kolem krku a pasu a sedí v kráteru pod zemí, v němž 

Plápolají plameny, které ohlašují pekelná muka a osud zlých lidí. Která strana tedy vyvolává 

strach? A proč? 

Zlatá brána na Pražském hradě 
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Na kterém obrázku je zachyceno dobro a na kterém zlo? Kdo by měl v tomto boji vyhrát? 

Nakresli obrázek, jak se pere dobro se zlem a vybarvi ho pastelkami. Pak vyjádři dobro a zlo 

temperovými barvami na čtvrtku A4. 

Víš, kde se nachází tento obraz složený ze skla? S rodiči se vydej na Pražský hrad, kde najdeš 

tuto krásnou mozaiku. Spočítej, kolik andělů a kolik čertů je na ní zobrazeno. 
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6. Druhá cesta Pražským hradem 

Zastavení 

1. Karel IV. a jeho manželky 

2. Vitráž - rozeta 

3. Svatovítské polodrahokamy 

4. Korunovační klenoty 

5. Královská oratoř - znaky, erby 
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Katedrála sv. Víta (půdorys) 



1. Severozápadní věž 

2. Kaple Bartoňů z Dobenína 

3. Kaple Schwarzenberská 

4. Kaple Horova (nová arcibiskupská) 

5. Klenotnice 

6. Nová sakristie 

7. Kůrová kaple 

8. Kaple Černínská 

9. Kaple sv. Michala 

10. Kaple sv. Anny 

11. Kaple arcibiskupská 

12. Kaple sv. Jana Křtitele 

13. Kaple Císařská 

14. Kaple Saská 

15. Kaple Vlašimská 

16. Kaple Valdštejnská 

17. Královská oratoř 

18. Kaple sv. Kříže 
1 9 > Kaple Martinická 

20. Kaple Svatováclavská 

21. Předsíň - Zlatá brána 

22. Kaple Hazmburská (Velká věž) 

23. Kapitulní knihovna 

24. Kaple Thunovská 

25. Kaple Božího hrobu 

26. Kaple sv. Ludmily 

27. Jihovýchodní věž 

28. Hlavní oltář 
29. Královské mauzoleum 
30. Hrobsv. Vojtěcha 
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• Pozorně sleduj cestu katedrálou a připoj obrázky k jednotlivým místům, kde jsi je 

spatřil. 
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6.1 1. Zastavení 

Karel IV. a jeho manželky 

Východisko k 1. zastavení: 

Karel IV.: V každých kouzelných pohádkách vystupuje král, a proto na něj ani my nesmíme 

zapomenout. Pojďme se společně vydat za jedním z nich, za králem české země, Karlem IV. 

Jeho podoby jsou zdokumentovány v příloze 8. Uplynulo nejméně sedm set let, kdy přišel 

na svět jako třetí dítě Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny syn, který dostal jméno 

Václav. Ve svých sedmi letech odjel s otcem do Francie, kde dostal druhé jméno Karel. 

Proč právě Karel? Od jeho kmotra a francouzského krále Karla Sličného. Téhož dne byl 

mladý Karel zasnouben s Blankou z Valois. Své mládí trávil na francouzském dvoře, 

kde dostal nejlepší výchovu a vzdělání, studoval na pařížské univerzitě. Ale nebylo mu ještě 

Patnáct a přišel nový zlom. Jeho otec Jan Lucemburský přijal nabídku několika 

severoitalských městských státečků, aby se stal jejich vládcem a poskytl jim vojenskou 

ochranu. Králi Janovi se to však nedařilo, a tak povolal do Itálie prince Karla. Ten musel řešit 

konfliktní situaci. Zúčastnil se boje u pevnost i San Felice. Vypadalo to, že tato bitva bude 

Prohraná a Karel odejde z bitvy poražený. Avšak po jeho modlitbě ke sv. Kateřině 
se vítězství obrátilo na jeho stranu. I proto pak nechal na hradě Karlštejně postavit 

sv- Kateřině kapli (viz. příloha 15.1). Za svoji vyhranou bitvu byl mladý princ pasován na 

rytíře. 

Pak nastala další bitva u města Ferrara, kde Karel prohrál. Jenom pro vaši informaci, 
tQto město leží na severu Itálie. Princovo úsilí n e p o m o h l o zachránit lucemburské panství 
v Itálii. Ale přece jenom po něm zůstala památka, a to město, které založil a které znají 

P° celém světě, Monte Carlo. Z Itálie Karel zamířil do Tyrolska. Za ním tam přijeli čeští 

šlechtici a navrhli mu, aby s nimi odjel do Prahy a ujal se vlády království, které jeho otec 

zanedbával. Myslíte si, že Karel návrh přijal? Ano? Máte pravdu. Svému otci chtěl pomoci, 
a t a k Přijel do Čech, kde začal opravovat kláštery, města a nakonec zahájil opravy Pražského 
hradu. Otec Jan se bál, že se chce Karel zmocni t veškeré vlády i trůnu, a tak vyhnal syna 
d 0 c*iny. Po nějaké době však Karel přijel zpět, protože jeho otec ztrácel zrak a potřeboval 
P o*oci. y č e r v n u r 1 3 4 ] b y l Karel IV. o f ic iá lně jmenován následníkem trůnu. Sblížil 

S e s Papežem Klimentem VI. Papež měl Karla velice rád pro jeho oddanost, hrdinství, 

spravedlnost a moudrost. Už v dubnu roku 1344 získal od papeže v Avignonu listinu 
s k o v°vou pečetí, díky které bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. 
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Víte, jak se tato listina s pečetí nazývá? Jistě se o ní budete učit později, ale pro vaši 

informaci se jí říkalo Zlatá bula (viz. příloha 9). Na počest této 

události Karel ještě téhož roku zahájil stavbu Svatovítské 

katedrály. Roku 1347 byl na Pražském hradě korunován 

českým králem a arcibiskup Arnošt z Pardubic mu vsadil 

na hlavu Svatováclavskou korunu. O této koruně si povíme 

později. V roce 1348 mu zemřela manželka Blanka. Ta byla 

Pochována v bazilice, která právě začala být pod vedením 

Matyáše zArrasu přestavovaná na gotickou katedrálu. O rok 

Později si vzal druhou ženu Annu Falckou, která měla smutný 

osud, protože vážně onemocněla a po čtyřech letech též zemřela. Když bylo Karlovi 37 let, 

znovu se oženil, a to s Annou Svídnickou. Roku 1355 byl papežem ve Svatopetrském 

chrámu v Itálii korunovaný na římského císaře. Díky zlaté bule zajistil Českému království 

důležité postavení. Praha se stala centrem umění a vzdělanosti. Pracovaly zde stovky malířů, 

sochařů a architektů. Po smrti Karlovy třetí ženy se stala jeho poslední manželkou Alžběta 

( Eliška) Pomořanská. Tato žena byla známa tím, že měla v rukou takovou sílu, díky které 

dokázala lámat podkovy, nože a meče vojáků. S Karlem IV. prožili několik krásných let. 

Avšak roku 1378 Karel IV. zemřel. Odešel ze světa snad největší anejznámější panovník, 

který byl nazvaný „otcem vlasti", král velice moudrý a spravedlivý. 

Dozvěděli jsme se více o životě Karla IV., ale neměli bychom zapomenout 

na významné stavby založené Karlem IV. Jaké to jsou? Mezi největší a nejznámější stavby 

Můžeme jistě zařadit již zmíněnou Svatovítskou katedrálu, která však nebyla dokončena 
Z a jeho života. Základní kámen položil v roce 1344 král Jan Lucemburský za přítomnosti 

syna Karla. Vývoj Pražského hradu od počátku je zdokumentován v příloze 10. Ti povolali 

na vypracování plánů architekta Matyáše z Arrasu. Historii této katedrály i s jejím založením 

můžeme najít na vstupních dveřích do chrámu. Po smrti Matyáše v roce 1352 pokračovaly 

Práce dál. Karel pozval do Prahy dalšího architekta, a to Petra Parléře. Stavba však byla příliš 
Velká, než aby ji stačil mistr Parléř dokončit. Chrám byl dostavěn až roku 1929. 

Svatovítskému chrámu tak trvalo šest stovek let, než vyrostl do dnešní podoby. Karel IV. 
věděl, že by mohlo Pražskému hradu od vrchu, kterému se dnes říká Petřín, hrozit nebezpečí, 
a Proto nechal vystavět po celém svahu obranou zeď. A snad proto, že při stavbě našlo práci 
mnoho nezaměstnaných, dostala jméno Hladová. 
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Petr Parléř se podílel i na stavbě další významné památky, a to Kamenného mostu. 

Kamenný most však nebyl prvním mostem přes řeku Vltavu. Byl postavený na místě, kde stál 

Původně most Juditin. Ten ale strhla velká povodeň, a tak chtěl Karel IV. opět spojit oba 

břehy. Proto postavil právě tento most. Sochy na něj byly 

umístěny až později, v období baroka. Věděl by někdo, 

jak se ten most jmenuje dnes? Je to Karlův most, 

Pojmenovaný právě po tak moudrém a spravedlivém králi. 
A jaké známe další slavné stavby Karla IV.? Jako každý 

král v pohádce, i Karel měl svůj hrad. Nebyl to však jen 

Pražský hrad. Blízko Prahy, nad řekou Berounkou, kde 

byla krásná příroda a klid, nechal vybudovat jeho nejznámější hrad Karlštejn 

(viz. příloha 15.3), kam si jezdil vždy odpočinout. O tomto hradu je natočený i celovečerní 

film Noc na Karlštejně. 

Protože byl Karel velice vzdělaný, chtěl umožnit ostatním lidem, aby mohli studovat 

jako on. Co Karel IV. udělal, aby mohl lidem zajistit vzdělání? Roku 1348 založil Karlovu 

univerzitu, která se stala prvním vysokoškolským učením ve střední Evropě. Tohoto roku 

založil také Nové Město pražské. 

A jak to bylo v této době s módou? Oblečení členů dvora i ostatních šlechticů se řídilo 

francouzskou módou. Muži nosili úzké barevné nohavice, krátké kazajky a boty s otočenou 

špičkou nahoru. Král na důkaz své hodnosti nosil ještě při slavnostních příležitostech dlouhý 

P!ášť ozdobený hermelínovou kožešinou. Tato kožešina byla ze zimní kožešiny hranostajů 
s charakteristickými černými špičkami ocásků. Také dámská móda zdůrazňovala linii 

Postavy. Rukávy na loktech přecházely do dlouhých cípů, které často sahaly až k zemi. Šaty 
m é | y hluboké výstřihy. Přes ně nosily dámy vrchní oděv bez rukávů. Důležité byly pokrývky 

h l a vy. Nosily se různé čepce a šátky (viz. příloha 11). 

Pojďme se ale vydat za králem Karlem IV. na Pražský hrad. Kde bychom v katedrále 
m o h | i najít podobiznu krále Karla IV. a jeho manželek? Na kamenné pavlači, zvané triforium, 
k t e r é se táhne pod okny jižní a severní stěny chrámu. To je zdobeno bustami významných 

°sobností 14. a 15. století. Právě tady bychom mohli najít podobu krále Karla IV. a jeho čtyř 
manželek, a také podobu otce Karla, Jana Lucemburského a matky, Elišky Přemyslovny 

( v i z- Příloha 12). 
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Eliška Přemyslovna 
* 1292 +1330 

Sňatek s Janem Lucemburským 31. 8. 1310 

Jan Lucemburský 
* 1296 +1346 

Sňatek s Eliškou Přemyslovnou 31. 8. 1310 

Karel IV. 
* 1316 +1378 

Římským a českým králem 1346 
Římskvm císařem 1355 

•mž- Blanka z Valois 
„ *1316 +1348 
Sňatek s Karlem IV. r. 1323 (Karel 7 let) 

2. mž. Anna Falcká 
* 1329 +1353 

Sňatek s Karlem IV. r. 1349 (Karel 33 let) 

m ž Anna Svídnická 
S ň * 1339 +1362 

J î ^ * « Karlem IV. r. 1353 (Karel 37 let) 

4 mž. Alžběta (Eliška) Pomořanská 
* 1347 + 1393 

Sňatek s Karlem IV. r. 1363 (Karel 47 let) 
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Karel IV. 

Staroměstská mostecká věž 

Podoby Karla IV. 

Karel IV. odevzdává ostatky sv. Víta arcibiskupovi 

Arnoštovi z Pardubic. 

Vstup do katedrály sv. Víta na Pražském hradě 

Busta Karla IV. 

Triforium Svatovítské katedrály 

Zlatý dukát s obrazem Karla IV. 

jako českého krále. 

(1346-1378) 
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koruna 

Pokus se dokreslit pod Svatováclavskou korunu tvář Karla IV. a část j eho pláště s ozdobnou 
sponou. 
Kde si můžeš ověřit, jak Karel IV. vypadal? 

t h ^ V Ť ' a v s k á k o r u n " - český královský diadém, byl zhotovený v roce 1346 z příkazu Karla IV.; navázal na starší 
a 20ti korunu. Má tvar ploché čelenky; složené ze čtyř dílů ve tvaru lilie. Zdobena 91 drahokamy 
P o k l i c ™ ' ' n a křížení kamar je ostatkový křížek s trnem údajně pocházejícím z Kristovy koruny. Koruna byla 
sv vl , Z a majetek českého zemského patrona sv. Václava, na jehož lebce ve Svatováclavské kapli katedrály 
p ř i k

 sP°č''vala a jenž ji jednotlivým českým panovníkům pouze propůjčoval. Poprvé byl diadém použit 
i n o v a c i Karla IV. českým králem 2. 9. 1347. Je to národní kulturní památka. 

Svatováclavská 

40 



• Vystřihni obrázek m a g i k y Karla ^ ^ J ^ ^ y ^ t ^ M 

s Karlem IV. 

• Víš, kde bychom mohli tuto bustu Blanky z Valois ve Svatovítské katedrále najít? 

KÏt"1,^; j.e Zd°bena bl!St,ami Falcká, Anna Sviän.cka a Alžběta (Eliška) 
rornr,- ' Jeho Ctyf manželek -
je Z u a n s k á - ale také podobu otce Karla, Jana Lucemburského 

r a z e n a jedna z manželek Karla IV., a to Blanka z Valois. 
Rit f 

U s t a ~ sochařská podobizna;zobrazení hlavy a hrudi lidské postavy 

matky, Elišky Přemyslovny. Na obrázku 
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6.2 2. Zastavení 

Vitráž - rozeta 

Východisko ke 2. zastavení: 

Nad vchodem do katedrály vidíte velké kulaté okno, které se tvarem nepodobá 

ostatním oknům kolem nás. Je podobné květu rozvité růže, proto se mu také říká odborně 

rozeta. Půjdeme se společně podívat dovnitř do katedrály a budete překvapeni, jak takové 

okno vypadá zevnitř. Všimněte si, že i ostatní okna nejsou průhledná. Ve 14. století bylo 

v Čechách mnoho skláren, které vyráběly barevná skla. V Praze i mimo ni pracovalo mnoho 

sklářů, kteří podle předloh malířů řezali kousky skla a vkládali je do olověných proužků, a tak 

vytvářeli celé obrazy. Detaily domalovávali štětcem černou barvou. Jak vidíme, každé okno 

v katedrále představuje určitý obraz, jinou scénu ze života svatých a patronů. V části 

*a oltářem jsou okna až několik set let stará. Rozeta nad vchodem do katedrály je nejmladší. 
pán, který navrhl toto krásné okno, se jmenoval František Kysela. Rozeta byla vytvořena 
r°ku 1928, tedy v dobách, kdy se narodili vaše prababičky a pradědečkové. Podívejme se teď 

na rozetu blíže. Rozeta má v sobě obrazů hned několik. Nejvýše je obraz, který znázorňuje 

Boha, pod ním jsou v kruhu v j ednot l ivých pětilístcích z barevných sklíček vyskládány 

jednotlivé dny podle biblického Stvoření světa. Stvoření dne a noci, stvoření vody, dále 

Pevniny a rostlinstva, světla na obloze, zvířat, člověka a sedmý den jako den odpočinkový. 

Tahle barevná okna (viz. příloha 13) ve starších dobách, kdy ještě nebyla vynalezena 

elektřina, byla spolu se svícemi jediným zdrojem světla v katedrále a společně tak vytvářely 

zvláštní a tajemnou atmosféru. 

Rozeta katedrály sv. Víta zvenku 

X V * - ' A 

r V Ä * 

1 --»Trv ^ n y 
k 4 

Rozeta katedrály sv. Víta zevnitř 
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V y b e r si čtyři barvy (f .xy) , kterými vybarvi své okno. Co ti tvar okna připomíná? 

2 papíru si v y t v o ř dalekohled a pozoruj přes barevná sklíčka fólie změnu světla a barevnosti 
s v ě ta kolem nás. Porovnej, přes jaké sklíčko vypadá prostředí kolem tebe smutněji a pres které 
naopak veselen"? 

i ^ - r ^ Ü r r ^ r — i T i ^ 7 ^ U Í t r ř ů ž r _ V e _ š t ř e d o v é k é architektuře kruhové okno." 
T o t o °kno L l ^ l ? Z M H I t na Pražském hradě. Vzniklo podle návrhu Fran * 1 0 J umístěné nad vchodem do katedrály sv. viw 

a kysely roku 1928. 
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* pf> sestavování vitrážového okna se zjistilo, že některé části se ztratily. Dokážeš nahradit tyto 

části? Pokus se fixami dokreslit prázdná okýnka. 

Kam bychom se mohli zajít podívat na krásná vitrážová okna? 

^ S j ^ l T ^ k n o složené z barevných s k l í ž d T ^ a t ^ p T a kostelech J ^ u v oknech nejčastěji 
H e b Ä b i b l i c k é výjevy, lato vitráž je ze synagógy (místo, kde se schází Z.dé k bohoslužbám) Hadassh-
(M887^^"'versity Medical Center v Jeruzalémě a vytvořil ji rusky mal.ř ž.dovského puvodu Marc Chagall 

' +1985). 
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• Vybarvi si své vitrážové okno, a pak porovnej barvy s originálem (původní okno) 
ü Marca Chagalla. Jaká barva převažuje na Tvém obrázku,jaká na originálu. 

^ ' Í P ^ Í T ^ složené z barevných M i t ď T v M M ' * kostelech jsou v oknech nejčastěji 
H e b Ä b , b l i c k é výjevy. Tato vitráž je ze synagógy (místo, kde se scházj Z.de k bohoslužbám) Hada .sh-

diversity Medical Center v Jemzalémě a vjtvořil ji ruský mahř z-dovského puvodu Marc Chagall 
(*1887 1985). 
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6-3 3. Zastavení 

Svatovítské polodrahokamy - kaple sv. Václava 

Východisko ke 3. zastavení: 

Na každém správném hradě, nejen v pohádce, je ukrytý vzácný poklad. Tak je tomu 

1 na Pražském hradě. Jak s ním Karel IV. nakládal, tak bylo bohaté jeho království. Karel IV. 
byl moudrým králem. Vzácných kamenů si velice vážil, a tak těmito polodrahokamy vyložil 

vzácnou kapli sv. Václava, která je součástí Svatovítské katedrály 

(viz. příloha 14). Kaple byla dostavěna v roce 1366 Petrem Parléřem, 

kam bylo přeneseno i tělo knížete Václava, který zemřel po napadení 

bratrem Boleslavem. Vysvěcena byla kaple roku 1367. Zkuste 

odhadnout, kolik je na stěnách vzácných destiček z polodrahokamů? 
V dolní části pod římsou je na stěnách 1 354 kusů řezaných destiček 
2 drahých kamenů. Myslíte si, že výzdobu dolní části kaple tvoří jen 
t y t o kameny? Ano? Nikoliv. Tyto kameny jsou součástí nástěnných 
maleb. Dříve tomu však nebylo. Kameny tam byly dány až dodatečně v letech 1372 - 1373. 

Použity byly červené jaspisy a fialové ametysty z Krušných hor. O těchto kamenech jste již 

možná někdy slyšeli. Dále, jen pro vaši informaci, jsou zde méně známé zelené chryzoprasy5, 
Cervený křemenný porfyr6 a tmavě zelený porfyr, které byly dovezeny z jiných zemí. Vsazené 
d r a h é kameny, spárované zlatou omítkou s vtlačenými ornamenty, rámují malované scény 
0 Kristu. Zde vidíme, jak si Karel IV. vážil tohoto místa, které tak krásně vyzdobil. 

A myslíte si, že je v naší zemi tak vzácně vyzdobena jen kaple sv. Václava? Výzdoba 

Svatováclavské kaple (viz. příloha 15.2) navázala na obdobně zdobenou o málo starší 

karlštejnskou kapli sv. Kříže (viz. příloha 15) a kapli sv. Kateřiny (viz. příloha 15.1), kterou 
n e ° h a l vystavět také Karel IV. Jsou zde též dolní pásy s obrazy vykládané leštěnými 
d e S t Í č k ami z jaspisů, chalcedonů, onyxů, achátů, ametystů a karneolů, přivezených 
n a Karlštejn z Drážďan, které leží v Německu. Tak krásně zdobených kaplí za vlády Karla IV. 

t e dy v naší zemi více. Zopakujeme si. Kde tedy tak nádherné a vzácné kaple jsou? 

aeházejí se v Praze a na Karlštejně. 

Úprava Svatováclavské kaple zčásti překrývá malby, které jsou zřejmě dílem Mistra 

1 4 ) N á s t ě n n é m a l b y v kapli sv. Václava ve spodním pásu představují 

p o p r a š - zelená průsvitná odrůda chalcedonu. Drahý kámen používá se např. při zdobení prstenů, 
biotitu. P w f y r - obecné pojmenování vyvřelých, vý.evných i ži.ných hornin s vyrosthcem, křemene, ortoklasu, 
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pašijový cyklus. Řekl by mi někdo, co znamená pašijový cyklus? Ve výtvarném umění nám 

Pašijový cyklus vypráví příběh o Kristu. Podívejme se ale také na horní část kaple. Co je 

zachyceno zde na stěnách? Ze 70.1et 15. století, kdy vládl Vladislav Jagellonský, je v horní 

části namalovaná Svatováclavská legenda. Legenda je příběh, který vypráví o životě, skutcích 
a zázracích různých světců. Zde můžeme vidět například jednotlivé obrazy z legendy 
0 sv. Václavovi. A podívejme se. Jaké dvě velké osoby stojí nad sochou sv. Václava kolem 

°kna? Je to sám král Vladislav II. Jagellonský s Annou z Foix. I tito dva, stejně jako 

Karel IV. S Eliškou Pomořanskou, kteří se nechali vyobrazit na Zlaté bráně, se nechali 

zachytit na nástěnné malbě ve Svatováclavské kapli. A našli bychom na stěně nějaké 

nadpozemské bytosti? Ty přece také do pohádek a legend patří. Jsou zde namalováni dva 

andělé. A další postavy českých patronů sv. Zikmunda, sv. Víta, sv. Vojtěcha a sv. Ludmily. 

Vraťme se ale k příběhu Ježíše Krista. O tom, jak byl nespravedlivě potrestaný 
a odsouzený k nej vyššímu trestu, trestu ukřižování. A protože byl hodný a spravedlivý, 
t a k Podle svědectví apoštolů v Bibli vstal po smrti z mrtvých a Bůh ho obdařil nesmrtelností. 
A j a k tento příběh začíná? Pašijový cyklus začínal výjevem Krista na hoře Olivetské 
n a západní stěně, pokračuje scénami Polibek Jidášův, Kristus před Pilátem, Kristus u sloupu, 

Kristus korunovaný trním a izolované Ukřižování na východní stěně. Kladení do hrobu, 

Zmrtvýchvstání Krista, Nanebevstoupení Krista a Seslání Ducha svatého je vyobrazeno 
n a jižní stěně. 

K výzdobě Svatováclavské kaple se váže zpráva kronikáře Beneše z Weitmile 

kroku 1372, že císař Karel IV., když se vrátil do Prahy, dal vyzdobit kapli sv. Václava 
V k°stele malbami, zlatem, drahokamy a vzácnými kameny k poctě Boha a svatého 

n>učedníka Václava. Pašijový cyklus byl však částečně pozměněn. Původní malba Krista 
n a hoře Olivetské a Polibek Jidášův se zachovala jen částečně. Východní stěnu kaple vyplňuje 
V e l ká kompozice Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou, kde je v horní části 
V 'CVo Cl'sař Karel IV. a vpravo císařovna Eliška Pomořanská. U paty 
k n Ž e jsou postavy Johany Bavorské a Václava IV. Podívejme se. 
K a m asi vedou malá mřížovaná dvířka? Co za nimi mohlo být 
U k r y t 0 ? p o pravé straně oltáře se nalézá výklenek ve zdi, uzavřený 
m ř í Ž k °n , v němž se uchovávaly oleje, používané při královské 

korunovaci. Jaká zvířata zdobí mřížku? Mřížka je složena z křížících 
Se p r u t ů , mezi nimiž se střídá z plechu vysekaný český lev 

" SVatováclavská orlice. Rám zdobí růžice. Do kaple vedou dvoje 
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dveře. Na jedněch drží železný kruh v zobáku orel, na druhých lev (viz. příloha 15.2.1). Říká 

se, že lev s kruhem v tlamě pochází z kostelíka ve Staré Boleslavi, kde se ho ve chvíli své 

smrti držel sám svatý Václav. A podívejme se, u dveří visí obraz. Kdopak to na něm je? 

Při vstupu vedle svícnu je zavěšen renesanční obraz se sv. Václavem a Boleslavem 

(viz. příloha 15.2.2). Najdeme v této kapli ještě někde jinou sochu sv. Václava, než je ta, 

která je obklopena dvěma anděly? Pořadně se musíme rozhlédnout. Podívejme. U vchodu 

do kaple stojí renesanční bronzový svícen se sochou sv. Václava zhotovený sochařem 

H. Vischerem roku 1532. A kde v Praze bychom našli podobu sv. Václava? (viz. příloha 16) 

Když se rozhlédneme po kapli, můžeme vidět zavřené dveře. Kam asi tyto dveře vedou? Co 

za nimi bude ukryto? Nevedou náhodou do věže, kde byly v některých pohádkách uvězněny 

Princezny? Za nízkými dveřmi uvnitř kaple stoupají schody do komory, kde jsou v gotické 

skříni ve zvláštních pouzdrech uloženy české korunovační klenoty. O těch si ale řekneme 

Později. 

°sv . Václavovi: 

Poslechněte si příběh o statečném a rozumném vládci. V Čechách byl v 9. století 

^mocnější rod Přemyslovců. Knížata se považovala za potomky Přemysla Oráče. České 

^ n y byly podřízeny Svatoplukově říši a žily s ní v míru. Když Svatopluka Velkomoravská 

* * zatkla, ovládli Přemyslovci ostatní kmeny. Kníže Bořivoj zemřel, po něm i Vratislav 
a n a trůn měl dosednout ještě nezletilý Václav. Místo něho se ujala vlády jeho babička 
Ludmila, která malého Václava vychovávala. Václavova matka Drahomíra se cítila odstrčená 
a V idě la Ludmile její moc. Nenávist a pomstychtivost jí nedopřály klidu. Protože chtěla 
yládnout sama, nechala jedné noci Ludmilu na jejím hradě Tetíně zprovodit ze světa. Tolik 
b y l a Z uloupené moci se Drahomíra dlouho neradovala. Václav dospěl a podle práva 
Se uJal vlády. Svou zlou matku, kterou díky její ošklivé povaze a činu, který vykonala, nikdo 
n C m ě l rád, vyhnal ze země. Svou vládu opíral kníže Václav o dobro, spravedlnost, církev, 

b a n s k o u víru a její kulturu. Vzdělanost jeho dvora byla známa po celé Evropě. Václavův 
b r a t r Boleslav však s vládou knížete n e s o u h l a s i l . Vytýkal mu podřízenost německému vládci 
JÍndři<*ovi. Se svou družinou se spiknul proti bratrovi. Pozval Václava na svůj hrad ve Staré 

Boleslavi , v . , . ( v ř n l ; muži u dveří kostela napadl a usmrtil, 
vi na křtiny. Ráno Václava se ctyrmi muzi 

a k zemřel kníže, který byl později prohlášen svatým. 
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Svatováclavská kaple na Pražském hradě 
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Podoby sv. Václava 

Svatováclavská kaple 

Sousoší - Karlův most 

Václavské náměstí 

Staré proboštství 
( III. nádvoří Pražského hradu) 



Nakresli a namaluj si svůj achát 

% N a k r e * l i si a pastelkami vybarvi svůj achát. Namaluj si ho pak temperami na velkou čtvrtku A3. 

% výbrusy achátů přikázal umístit Karel IV. a proč asi? Do kterého muzea v Praze by ses šel 

na ně n j-
- ^ J ^ r v a t ? Prohlédni si je i v atlase nerostů. 

střídají různě zbarvené vrstvičky 
J e m n ě á S a j e m n ë j h r u b č proužkovaná odrůda chalcedonu^n J ^ y 
Ve břemene a opálu. Vrstvičky achátu byvaj. J * * * ^ ^ J c h [ , k ř i š ť á l í 
> s t u S r e k u e m Í Č Í t ý g d - U p r ° S t ř e d a C h á t U Ä S á č k o v ý , hvězdový, páskový aj. Mechový 
a c h á t obsahn k r e s b y a b a r e v P r o u ž k Ů s e r 0 z e z n á v a hnvlté útvary chloritických nerostů V ČR se acháty 
r y s W J T t m a v ě celené, rezavě červené nebe.černé ^ 

Lomnice nad Popelkou, 
N ° v é Pakv I i e m i S k ý c h melafyrech v severních Čechách (KozáXo> , - , ^ e d m 

Ï ^ v ; " n a ° b r á z k u z d e Í e z L e v í n a > - J i ž
u

0 d r r S S T S S misky). Název podle starověké řeky 
A c hates fH

 1Ce (brněny do ložisek a kulových mlýnu, břity van, 
n e š n í Dirillo) na jihu Sicílie. Najdeš Sicílii na mapě? 
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(Okopírované „a formátu A3, vyřezané m a y achátů) 

pH ú P r a v é Svatováclavské kaple se zhatily ze stény nékteré polodrahokamy. Zasaď 
vyřezané tvary tam, kam patří. Pak je vyjmi a dotvoř. Který z polodrahokamů je 

největší? 

Kde jinde bychom naSli stény vyzdobené lešténými polodrahokamy? 
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4. Zastavení 

Korunovační klenoty 

Východisko ke 4. zastavení: 

Každému králi, nejen v pohádce, nesmí chybět koruna, žezlo a jablko. To vše si každý 

král velice opatroval. A kde měl tyto vzácné klenoty uložen král Karel IV.? Společně jsme 

Procházeli kolem kaple sv. Václava, kde jsme nalezli nízká dvířka. Kam tedy tato dvířka 
Vedou? Dvířka mají sedm zámků, jejichž klíče opatrují představitelé státu, církve a města, 
1/i V F 

n se musí k jejich otevření sejít. Co je ukryto za dveřmi na sedm západů? Za dveřmi 
J e točité schodiště, které stoupá do komory nad Zlatou bránou. V ní jsou umístěny vzácné 
»České korunovační klenoty". A to zlaté jablko, meč, žezlo, korunovační kříž 

, h 1 7) Svatováclavskou korunu nechal ze staré 
" svatováclavská královská koruna (viz. P"l° a ^ ^ ^ ^ m M a v u s v . Václavovi, 

Přemyslovské koruny předělat Karel IV. Korunu ^ ^ celému 

proto se j i fiká Svatováclavská. Nepatřila pano^ ^ ^ k o r u n o v a c i 

Českému království. CeStí králové si j . muse . " ^ 

vysoký poplatek propůjilt. Podobu stare p^ ^ ^ ^ 

najdeme na denáru Vratislava 77. (viz- P™° a ^ ^ ^ K a r e l , v 
* » j e d n o u přepracovaná, a to ^ " J ^ ^ U y . 
sehnal ještě vzácnější kameny nez ty, kv» 

I 
Koruna ukrývá v dutině v safírovém křížku na vrcholu 

koruny úlomek trnu Kristovy koruny. Ta je vykládána mnoha 

drahokamy a můžeme na ní objevit i perly. Zkuste odhadnout, kolik 

drahokamů a perel bychom našli na koruně? Korunu zdobí 94 

drahokamů a 20 perel. Mezi drahokamy září 30 smaragdů, 45 rubínů 

a spinelů a 19 safírů. Šest z nich patří ve světě k mimořádně 

vzácným. Safíry, které jsou chrpově modré a rubíny, které jsou 

zbarveny dočervena, pocházejí pravděpodobně ze Srí Lanky. 

Naposledy ji m ě l a na hlavě Marie Anna Sardinská, manželka posledního 
10vaneho českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého v roce 1835. A vůbec poprvé byly 

enoty n v. 
Použity při korunovaci Karla IV. a Blanky z Valois. Korunovace se konala 

°Ce 1347 

př
 7- Začala na Vyšehradě, kde si Karel obul lýkové střevíce, ve kterých chodil 

Orá 
S|*vn0; 

°rum 
kl 

c, a přes rameno dostal rolnickou mošnu. Pak usedl na bělouše a v čele 
S t n í h ° průvodu šel Prahou do Svatovítské katedrály na modlitby. Další den 
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V doprovodu arcibiskupa Arnošta z Pardubic Karel IV. před oltářem slíbil, že bude moudře 

vládnout a ochraňovat poddané. Pak mu arcibiskup vložil korunu na hlavu a tím korunovace 

vyvrcholila. 

Osud korunovačních klenot byl dramatický. V roce 1520 se jich zmocnil Zikmund, 

odvezl je tajně do Uher a vrátil zpět až po více než patnácti letech. Bohužel zmizelo původní 

žezlo a říšské jablko. Ty nynější pocházejí zdoby Rudolfa II. V 17. století se klenoty 

Po korunovaci Ferdinanda opět stěhovaly do Vídně, ale dnes jsou zpátky uloženy 

na Pražském hradě v korunní komoře za sedmi západy nad Zlatou bránou. Při významných 

státních výročích jsou tyto klenoty vystaveny a vy se na ně můžete jít společně s rodiči 
a kamarády podívat a obdivovat jejich krásu. 

Svatováclavská koruna 

Pouzdro na svatováclavskou korunu 
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' N a « h n i m e n š i k o r u n u p r o „ e k t e r o u královnu, manželku Karla IV. Z„á š jejich « y « jména? 

Q e můžeš podoby těchto královen vidět? 
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Mince: 

Když jsme si společně vyprávěli příběh korunovačních klenotů, zmínila jsem se 

o tom, že koruna nepatřila panovníkovi, ale celému Českému království a čeští králové si ji 

museli na vlastní korunovaci za vysoký poplatek propůjčit. Proto je tedy důležité, abychom 

si O mincích a jejich historii něco pověděli. 

Nejstarším známým platidlem v Evropě jsou stříbrné ražby řeckého ostrova Aigina, 

které spadají do 6. století před Kristem. Tyto mince se však zdaleka nepodobaly penézům, 

iakéje známe dnes. Až pozdéji ve starověkém Řecku se začaly podobat tvarem dnešnímu 

Platidlu. Dříve byly moc velké a těžké, a tak se přešlo na minci stříbrnou, zvanou Denanns. 

S penězi se setkává každý znás již od dětství a bere je jako samozřejmost. V minulých 
, , , , . , , , ,,;• • „Wnvch kovů takovou samozřejmosti nebyly, 

obdobích však peníze z drahých a později i obecnycn K O V U 

Příběhy nejstarších českých minci se odehrávají ve druhé polovině 10. století. 

Dlouhou dobu byly mince v Čechách považovány jen za předměty, které patřily 
fe*ým králům a šlechticům. Později se stala mince neodmyslitelnou součástí obchodu. 
C «ký d e n á r b y l p r v n l č e s k o u mincí mženou ze stříbra. Její ražba začala na konc, vlády 

Boleslava L v 10. století. A víte, čím se platilo za vlády Karla IV., tedy asi o 300 let později? 

B y l to Pražský groš. 

Pražský groš Karla IV. (líc) 
Pražský groš Karla IV. (rub) 
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Podoby dnešních mincí 



Predstav si, že tě král požádal, abys mu vytvořil návrh pro ražbu mince. Vyber 
S1 stranu mince, kterou chceš a do připraveného kruhu zkus svou představu nakreslit. 

P 0 r n a se podívej, jak vypadají současné mince. Jaké motivy jsou na nich vyraženy? 
Kt*rý m o t i v m a j í m j n c e s p o ] e č n ý ? Na jaké minci bychom našli jezdce? 
V y t v ° ř si otisk současných kovových mincí přetíráním tužkou, grafitem (frotáž). 

v ° 6-sto|et"e-'starží"i známým platidlem v Evropě jsou stříbrné ražby řeckého ostrova Aigina, které spadají 
n

6 StarověkémĎ K r i s t e m - Tyto mince se však zdaleka nepodobaly penězům, jaké je známe dnes. Až později 
B , t í l inc i střih U s e z a č a ' y podobat tvarem dnešnímu platidlu. Dříve byly moc velké a těžké, a tak se přešlo 

es'ava i , , 0 U ' zvanou Denarius První českou mincí raženou ze stříbra byl Český denár ražený za vlády 

"V , 0 - století. 
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5. Zastavení 

Královská oratoř - Znaky, erby 

Východisko k 5. zastavení: 

Pojďme se společně podívat ke kapli s královskou oratoří, kterou v dávných dobách 

navštěvoval král Vladislav Jagellonský (viz. příloha 19). Pro ty, kteří slovo oratoř neznají -

Je to menší prostor v kostele s vlastním vstupem, kde se modlí jen významní lidé. Ve sv. Vítu 
s'oužila tato oratoř králi Vladislavovi, který ji nechal roku 1493 vystavět. O tom, že to byl 

Pravě on, značí králův monogram, nebo-li podpis, a to „W" na klenbě. Když se podíváme 

vyše, nad hlavou můžeme spatřit znaky, štíty. Ty jsou propleteny větvemi a visí na osekané 
vetvi. To vše je vytesané z kamene. Tyto štíty symbolizovaly země, v nichž Vladislav 

Jagelonský a jeho rod vládli Kdyby někdo rád věděl, kterým zemím tyto znaky patří, jsou to 
v levé části znaky - dalmatský, hornolužický, bosenský, polský, na vystupujícím balkónku 
2nak uherský a český, a dále znak moravský, lucemburský, slezský a lužický. A teď všichni 

Poslouchejte. Povím vám, jak takové znaky vznikají. 

Královská oratoř v katedrále sv. Víta 
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Znaky (erby): 

Rodové znaky, nebo-li erby šlechtických rodů, mají svůj počátek ve znacích 

malovaných na štítech bojovníků. Znaky na štítech měly původně pomoci při rozpoznání 

bojovníků skrytých v brnění a přilbě. Začaly se objevovat v době křížových výprav vedených 
v H- a 12. století za osvobození Palestiny zmoci křesťanů. Užívání znaků se brzy rozšířilo 

P° celé Evropě. Bojovník na koni, který se vypravil na válečná tažení, míval na svém štítě 

namalovaný znak. Tento znak byl namalován i na praporcích vojskových oddílů. Po skončení 

křížových tažení se používaly erby při rytířských hrách, turnajích a staly se dědičnými, 

erb náležel nejen osobě významného bojovníka a hrdiny, ale patřil i jeho dětem a celému 

šlechtickému rodu. Erby se začaly užívat také jako znaky zemí, klášterů a později i měst. 

Zpočátku si šlechta sama volila rodové znaky, v pozdějších 
l e t e c h Připadlo právo udělovat erby jen panovníkovi. A jak se mohl 

takový znak získat? Své erby získala šlechta většinou za statečné 

° l n y ' na rytířských turnajích, lovu či za věrné služby panovníkovi. 

Například podle kronikáře Dalimila získal 

Jetříšek zBuškovic do svého erbu kančí 

hlavu za to, že se mu prý podařilo při lovu 

chytit za uši živého kance. V Dalimilově kronice se také píše, jak 

páni zChoustníka získali do svého erbu žebřík. Vojákům jejich 

družiny se totiž podařilo jako prvním zdolat pomocí žebříku hradby 

při dobývání italského města Milána. 

P ř i turnajovém vystoupení předváděli rytíři z řad šlechty i nádheru oděvu 
l d r a h oce n n 0 s t své zbroje. Účastníci turnajů si zdobili přilby takzvanými klenoty vyrobenými 

bývala 
tak* 

' Peň', plechu či dřeva, které se umísťovaly na její vrchol. Přes přilbici lytíře navíc 

tyt 

Zdobná látka zvaná přikrývadlo. Přilba, klenot a přikiývadlo se staly součástí 
Vaného úplného erbu. 

Znakem vládnoucího rodu Přemyslovců a současně i nejstarším znakem naší země 

vVjad 

na Plamenná orlice malovaná na stříbrném poli. Plameny šlehající z jejích křídel 

°hnivý P r y d á V n é p r á v o č e s k ý ° h panovníků vyznačovat cestu k císařskému dvoru 

vůč; - Povodněmi. 

Znak černé orlice připomínal určitou podřízenost českého státu • Podle kronikáře Dalimila obdržel český král Vladislav II. roku 1158 

'neckéh 
0 0 císaře Fridricha I. znak stříbrného Iva. Udělení nového znaku s vyobrazením 
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krále zvířat, který u nás nikdy nežil, bylo čestnou odměnou za vojenskou pomoc 

Poskytovanou císaři při tažení proti italským městům. Stříbrný lev na černém poli nahradil 

během 13. století přemyslovskou orlici, která se přestala používat ve znaku země. 

Tak tomu bylo dříve. Ale jak je to se znaky, erby v dnešní době? A kdo se jimi vlastně 

zabývá? Vědě, která se zabývá znaky, jejich vznikem, smyslem a výtvarným zpracováním, 
Se říká heraldika. Nejen rody, ale i města v pozdějších letech získaly svůj znak. Městské 

znaky se většinou vyvinuly z pečetí. Města užívala pečetí mnohem drive, než-li znaků, a proto 

Je mnohý městský znak odvozen z obrazu na pečeti. Je to tím, že prvotní heraldika byla 
0sobní či rodová a týkala se pánů a jejich čeledi. Druhé složky heraldiky, které začaly 
obdobně užívat znaků, její způsob napodobily. 

Česká města ve starší době užívala i znaků odvozených od znamení svého zakladatele 
n e bo pána. Ve znaku mnohých měst je český lev jako symbol královského založení ( Turnov, 
Slaný, Brandýs nad Labem,...) Heraldika zná také hradební korunu, která se vyskytovala 
n a starších městských znacích. Je to hradba ve tvaru koruny. U měst kdysi hrazených se často 
UZlVa znaků se symboly odvozenými z opevňovacích zařízení, jakými jsou hradby, brány, 

^že> zdi apod. (Litoměřice, Vyškov, Krásná Hora...). Jinde je ve znaku patron kostela 
Cl kláštera, na jehož půdě bylo město založeno (Dobříš - sv. Tomáš, Hranice - sv. Štěpán). 
V e znacích se objevují i idealizované portréty panovníků. Zajímavý je znak města Žižkova, 
k d e s e objevují dva konkrétní „portréty", Karla IV. a Jana Žižky z Trocnova. Na novějších 
2 n a c í ch jsou znaky místních řemesel či průmyslu ( Fiýdlant nad Ostravicí, Havířov...) Znaky 

r 

nených měst jsou zaznamenány v příloze 20.4. 

Z f l a k Prahy : 

je dy J a k ° k a Ž d ý S t á t 1 ^ e s k á r e P u b I i k a m á SVÛJ znak (viz příloha 20). Na červeném poli 

t 0 č e r v
 a S y lev> který značí Čechy, na modrém poli je 

je č e r n . n ° b ' l a ° r , i c e ' k t e r á zastupuje Moravu a na žlutém poli 
svůj ° r I l C e ' k t e r á P a t ř í ú z e m í Slezska. Každé město má 

kterť n a k l a l e m y s e společně podíváme na znak, 
y patřj hi 

(vj?
 n , a vnímu městu České republiky, a to Praze 

Pra*0,, 3 2 0 ' 2)- Praha však nemá jen jeden znak. Každá 
a Část 

Mëst0 v m a t a k é svůj erb. Např. Staré Město, Nove 
lžkov, Vinohrady, Vršovice a plno dalších. 



My se však podíváme na znak hlavního města. Copak je na něm zobrazeno? Na červeném 

štítě je zlatá hradební zeď z kvádrového zdiva, ve které je otevřená brána se zlatým kováním 

a s vytaženou zlatou mříží. Z brány vyniká na černém pozadí ozbrojená ruka, která drží 

stříbrný meč. Nad hradební zeď vystupují tři zlaté věže, střední je větší a stejně jako zbylé 

dvě, má zlatou střechu. Velká věž má trojdílné a malé věže 

dvoudílné okno se stříbrným rámem. Na štít jsou postaveny 

tři přilby se zlatými korunami a zlatočervenými přikrývadly. 

Prostřední přilba nese dvouocasého stříbrného lva se zlatou 

korunou. Postranní přilby nesou praporce městských částí. 

Zleva to jsou praporce - Nové Město (zlatá, červená, 

stříbrná), dále Hradčany, Vyšehrad, Libeň, Bubeneč, Košíře, 

Smíchov, Vršovice, Žižkov, Uhříněves, Horní Počernice, 

Zbraslav. Na pravé přilbě jsou to zprava praporce - Staré Město ( červená, zlatá, stříbrná), 

Malá Strana, Josefov, Holešovice-Bubny, Břevnov, Karlín, Nusle, Královské Vinohrady, 

Vysočany, Modřany, Radotín, Dubec. Štít drží z každé strany dvouocasý, stříbrný lev 
Se zlatou korunou a zaťatými drápy. Tito lvi stojí na větvi. Jakému stromu tato větev patří? 

Za národní strom je považována lípa, proto i ona je vyobrazena na znaku Prahy a na větvi 

Právě tohoto stromu stojí již zmiňovaní lvi. Přes větev visí červená stuha se zlatým latinským 

nápisem PRAGA CAPUT REI PUBLICAE, což znamená: Praha, hlavní město republiky. 
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Dokresl i štít, který ve své ruce drží sv. Václav. 
VzPomeneš si, c o bylo původně zobrazeno na štítu sv. Václava? 

bychom se v Praze mohli zajít na sochu sv. Václava podívat? 

L2 



Wr, který vytvářel sochu sv. Václava pro kapli v katedrále sv. Víta, připravil několik 
^avrhů na výzdobu jeho štítu. Vžij se do role mistra a připrav sám takové návrhy. Tyto štíty 
le iTif V y s l ř í , l a t a přikládat j e k obrázku sv. Václava ze Svatováclavské kaple. Vyber znich 

n> který se k němu podle tvého mínění nejvíc hodí. Až návrh zvolíš, porovnej ho 
z onginálem. 



Zkus v y m y s l e t a navrhnout erb s v é m u r y t í ř i . Využij celou vyznačenou plochu. 

P a n o v i - Své erby získala šlechta většinou za statečné činy, na j i ř ských turnajích, lovu či za věrné služby 
"Vikovi ,JL1 ,L. - J r»« i-.-.«. « ř 1 neistaršim znakem naši země byla černá 

0 b d r ž e l , P a n ° V n í k ů vyznačovat cestu k císařskému dvoru ohnivými pochodněmi Podle k r o n i c e Dal,m,la 
^aku K f k ý krá> Vladislav II. roku 1158 od německého císaře Fridricha 1. znakstnbrneho lva Udělen, nového 
k'erv -> yJ° odměnou za pomoc císaři . A jak vypadá státní znak dnes. Na červen m po i je vouocasy ev, 

na modrém poli je to Červenobílá orlice, která zastupuje Moravu a na zjuiem pon je černá 
e r á Patfí území Slezska. 



eroldovi se pomíchaly znaky a jeden se ztratil. Vystříhej si tyto znaky a seřaď j e do dvou 
T^Pin po čtyřech tak, jak si myslíš, že k sobě patří. Svou volbu zdůvodni a ztracený znak 

. y 0 k r e s l ' (prázdné pole) 
t 's> jak vypadá znak Tvého města? Jsou na něm vyobrazena nějaká zvířata? Jestli ano, 

jaká a kolik j ich na tomto znaku j e ? 
' 

a Proto • I T l ě s t s ké znaky se vyvinuly většinou zpečetí. Města užívala pečetí mnohem dříve nežli znaků, 
[ ' V - m n o h ý městský znak odvozen z obrazu na pečeti. Česká města ve starší době užívala i znaků 

^'ovského 0 d z n a m e n ' svého zakladatele nebo pána. Ve znaku mnohých měst je český lev jako symbol 
0KStela či k i? l 0 Ž e n í - V jiných případech je ve znaku zachycena významná stavba místa. Jinde zase např. patron 
> í c h £ láátera, na jehož půdě bylo město založeno. Některé znaky měst můžeme vidět na výše uvedených 

ebenic V IT1* z t ě c h t 0 znaků (erbů) patří určitému městu. V první řadě jsou erby měst Brušperku, Potštátu, 
Hero | t l

 K e l č e - Ve spodní řadě jsou erby měst Jakubova, Miletína, Dambořic a Jiřetína pod Jedlovou. 
^ ( e r b J ) Û V O d n è hlasatel, posel, soudce a rozhodčí při rytířských turnajích. Později znalec, který se zabývá 



MMBWHMMIIBIBMHÍ 

- é vlastní hrací kartičky. Rozstříhejte tyto Hru Pexeso j istě znáš. Ve skupině s. vytvořte s v š e c h n y dohromady 

^verce a nakreslete vždy na dvě kartičky dva stejne znaky. 

• ° l Hra může zacit. °brázkem dolů, promíchejte j e a rozložte na stul. n 

P r ° ukázku: 



7. Závěr 

Přínosy konečného zpracování diplomové práce lze v závěru zhodnotit z osobního 
a z pedagogického hlediska. 

Osobním přínosem po dokončení DP bylo moje zjištění, že blízkost Pražského hradu 

k mému domovu (bydlišti) bylo dříve podmíněno spíše emocionálně bez hlubšího vztahu. 
1 časté cesty Hradem jsem ve svém školním věku nespojovala s důkladným poznáním. 

Pochopila jsem pak během koncipování diplomové práce, při tvorbě metodických listů a při 

Pořizování fotografické dokumentace, s jakou různou invencí by mohli provázet své 

Předškolní děti Pražským hradem také rodiče a následně pak učitelé. Jde o jakési „pečeti 
do paměti", kdy se děti na místa prožitků dokážou i v dospělosti vracet za vzpomínkami 
na svá první setkání a s touhou je znovu zopakovat třeba i se svými dětmi, další nové poznat 
a fixovat si o místě daleko víc. Procházet Pražským hradem znamená poznávat a prožívat 

dotekem i pohledem svou minulost, neztratit povědomí o svých kořenech. 

Z pedagogických - profesních důvodů jsem se pokusila stylizovat pro učitele, 
ale i rodiče, část své diplomové práce jako metodický materiál, který by toto poznání dětem 
2ajímavě zprostředkoval. Metodická transkripce historie do formy konkrétních 
tematizovaných vycházek (spojených s aktivizačními rozhovory s dětmi přímo na vybraném 

Plístě a s následnou výtvarnou činností), které by byly přiměřené vnímání dětí mladšího 

dolního věku, bylo to nejtěžší, co jsem musela překonat. Téma pohádek propojených 
s motivy „Třech bran", „Boje rytířů s draky", „Moudrého krále a královen" a „Pokladu" 
Se zdá pro malé děti jednoduchým řešením, ale krystalizovalo pč za použití mnoha 

odborných materiálů o Pražském hradu postupně a zvolna. 

Zpracované téma Pražského hradu je specifické zejména ve dvou neoddělitelných 

Pedagogických aspektech. Jedná se o kombinaci poznávací složky formou vycházek 
v »reálu Pražského hradu a následných aktivit realizovaných v rámci hodin výtvarné 

Jehovy. Osobní zážitek, pozorování a dojmy mohou děti transformovat do výtvarné 

Podoby za pomoci řady metodických listů. Rozhovory s dětmi, vyvolání jejich otázek 
p ř i tušení záhad a tajemství na konkrétních místech Pražského hradu, spojují tak poznávací 
s'ožku s výtvarnými činnostmi. 

Je však možné pracovat s dětmi nejen na základě vytvořených pracovních listů, text 
a samotné téma při jednotlivých zastaveních na vycházkách podněcuje i výtvarné vyjádření 
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na větších formátech např. kresbou či malbou. Pozdější zpracování úkolů ve škole 

optimalizuje zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem. 

V každé fázi vycházky i výtvarné činnosti s dětmi je kladen důraz na jejich aktivní 

účast, rozvoj kreativity, podporu citlivého přístupu ke kulturním hodnotám a estetickým 

kvalitám uměleckých děl, k celkovému rozšíření obzoru žáků v oblasti dějin, kultury 
1 výtvarné činnosti. 

Nosnost témat vycházek ověřuje jistě praxe, zjistila jsem, že mnohé je funkční a dětem 

Přínosné. Věřím, že podobných volných výtvarně zaměřených metodických listů spojených 
s Poznáváním historie Prahy lze zpracovat i v mé budoucí praxi víc. 
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Příloha 8.3.1 

Daliborka 

purkrabstvf 

Bílá (Nová) 
věž 

klášter 
sv. Jiří 

Jiřské 
náměstí, 

Jelení příkop 
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dvorek 

severní parkán 
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III. nádvoří 
Mihulka 

Staré 
Proboštství 

Slévárna 

severní křídlo 
^Slévárenský 

dvorek 

IV. nádvoří 
(Na baště) 

Černá věž 

Lobkovický palác 
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Ostav šlechtičen 
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kaple Všech svatých 

Starý palác 

Ludvíkovo 
křídlo 

most 

* 
11. nádvoří 



Příloha 8.3.1 

Podoby Hérakla 

H ' 
e raklés ( podle originálu I. Platzera vytvořili Č. Vosmík, 

A. Procházka) 

Vstupní brána do Pražského hradu 



Vstupní brána do Pražského hradu 

t. 





Příloha 8.3.1 

Héraklés ( I. Platzer) 

Zahradní průčelí Černínského paláce 





Héraklés ( J. J. Bendi) 

Kašna v Královské zahradě 



Dvojice Hérakiésů (M. Braun) 

Clam-Gallasův palác v Husově ulici v Praze 
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Clam-Gallasův palác 



Příloha 2.5 

Héraklés ( J. J. Heerman, P. Heerman) 

Schodiště zámeckého letohrádku Trója 



Příloha 2.5.1 

Schodiště zámeckého letohrádku Trója 



Příloha 8.3.1 



Atlanti ( J. J. Heerman, P. Heerman) 

Pod zámeckým schodištěm letohrádku Trója 



Př í loha 8.3.1 

Atlanti ( J. J. Heerman, P. Heerman) 

Pod zámeckým schodištěm letohrádku Trója 



Příloha 3.2 

Mouřeníni (F. M. Brokoff) 

Nerudova ulice - Morzinský palác 





Rytířský atlant ( F. I. Platzer) 

Portál bývalé mincovny (Praha 1) 
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Původní Lví kašna se sv. Jiřím (F. Carrati) 

III. nádvoří Pražského hradu r. 1928 

L 



Př í loha 8.3.1 

Kašna se sochou sv. Jiří (J. Plečnik) 

III. nádvoří Pražského hradu 2005 



Jižní portál, vstup do baziliky sv. Jiří 

Jiřská ulice na Pražském hradě 



L 

Detail portálu baziliky sv. Jiří 



Příloha 8.3.1 

Lví kašna ( F. Carrati) 

Jiřské náměstí Pražského hradu 



Svatý Václav (Josef V á c l a v M y s l b e k ) 

Václavské náměstí 

L 



Příloha 8.3.1 

Svatý Václav 



Příloha 6.2 

Jaroslav Hašek ( Karel Nepraš) 

Prokopovo náměstí ( Žižkov) 





Příloha 6.3 

L 

l'iomt-. 

Jan Žižka ( Bohumil Kafka) 

Vítkov 



Jan Žižka 



Příloha 6.4 

Svatý Václav ( Jan Jiří Bendi) 

Park na Vyšehradě 

k 



Příloha 8.3.1 





Detaily jezdecké sochy sv. Jiří 

k 



Zlatá brána 

III. nádvoří Pražského hradu 

L 



Postranní část Zlaté brány po Kristově pravici 

III. nádvoří Pražského hradu 

L 
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Prostřední část Zlaté brány s Kristem 

III. nádvoří Pražského hradu 

L 



Příloha 8.3.1 

Zlatá brána 



Příloha 7.3 

Postranní část Zlaté brány po Kristově levici 

III. nádvoří Pražského hradu 

í 



Příloha 8.3.1 Podoby Karla IV. 

Busta Karla IV. 

Triforium Svatovítské katedrály na Pražském hradě 



Svatováclavská kaple 

i 



Příloha 8.3.1 

Zlatá brána na Pražském hradě 



Příloha 8.3.1 



Příloha 8.3.1 
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Příloha 8.4 

Křížovnické náměstí 





Příloha 8.3.1 

Karel IV. odevzdává ostatky sv. Víta arcibiskupovi Arnoštovi 
z Pardubic. 

Vstup do katedrály sv. Víta na Pražském hradě 



Příloha 8.6 

Zlatý dukát s obrazem Karla IV. jako českého krále 

(1346- 1378) 
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Příloha 10 Vývoj Pražského hradu 



Příloha 10 Vývoj Pražského hradu 
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Příloha 11 Oblečení z doby Karla IV. ( 14. století) 
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Příloha 12.12 

Busty z triforia Svatovítské katedrály na Pražském hradě 

Busta Elišky Přemyslovny ( * 1292 + 1330) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 



P ř í l o h a 12.1 

Busta Jana Lucemburského ( *1296 + 1345) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 



Příloha 12.2 

Busta Karla IV. ( * 1316 + 1378) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 



P ř í l o h a 12.3 

Busta Blanky z Valois ( * 1316 + 1348) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 

i 



P ř í l o h a 12.4 

Busta Anny Falcké (*1329 + 1353) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 



Busta Anny Svídnické ( *1339 + 1362) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 

Příloha 12.5 



Busta Alžběty (Elišky) Pomořanské (*1347 + 1393) 

Triforium Svatovítské katedrály v Praze 

i 
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íorx? C.o TT, 

Rozeta (F. Kysela) 

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě 



Příloha 13.1.13 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.1.1 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.1.2 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.1.3 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.4.1 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.1.5 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.1.6 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Příloha 13.1.7 

Vitrážové okno ( Marc Chagall) 

Synagoga Hadassh-Hebrew University Medical Center, Jerusalem 



Vitrážové okno ( ťranusc«. 

Kaple Bartoňů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 

Příloha 13.2.1 



Příloha 13.3.1 

Vitrážové okno ( Alfons Mucha) 

Nová arcibiskupská kaple v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 



Příloha 13.3.1 

Nová arcibiskupská kaple v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 



Příloha 13.4.1 

Příčná loď v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 



Secesní vitrážové dveře (Osvald Polívka) 

Dům U Nováků - Nové Město pražské 



Příloha 14 

Nástěnné malby doplněné polodrahokamy ve Svatováclavské 

kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě 



Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou 



Příloha 14.1 

Polodrahokamy ze stěny Svatováclavské kaple 



Příloha 15 

Kaple obložené polodrahokamy, které nechal vystavět Karel IV. 

Kaple sv. Kříže na Karlštejně 



Příloha 15.1 

Kaple sv. Kateřiny na Karlštejně 



Svatováclavská kaple na Pražském hradě 



Příloha 15.2.1 

Klepadlo v podobě lva 

Svatováclavská kaple na Pražském hradě 



Příloha 15.2.1 

Obraz Zavraždění sv. Václava 

Svatováclavská kaple na Pražském hradě 



Hrad Karlštejn 



Příloha 16 Podoby sv. Václava 

Staré proboštství 

III. nádvoří Pražského hradu 



Svatováclavská kaple 



Sousoší sv. Norberta, Václava a Zikmunda 

Karlův most 



Václavské náměstí 



Park na Vyšehradě 



Příloha 17 

Korunovační klenoty 

Svatováclavská koruna, jablko, žezlo 



Svatováclavská koruna Karla IV. ( pohled shora) 



Kříž na Svatováclavské koruně 



Svatováclavská koruna (detail) 



Jablko 



Žezlo 



Korunovační kříž 



Denár Vratislava II. 



Příloha 20.19 

Královská oratoř 

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě 



Příloha 20.20 

Znaky 

Velký státní znak 



Malý státní znak 



Příloha 20.2 Erby měst* 

Znak hlavního města Prahy 

AUGUSTIN J.: Česká republika v symbolech, znacích a erbech. Arbor, Sokolov, 1997 



Příloha 20.3 

Trhový Štěpánov 
Horní Jiřetín 

Valtice Jakubov 

Kelč Brušperk 



Příloha 20.4 

Turnov 

Brandýs nad Labem 
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Litoměřice 

Krásná hora 



Hranice 





Havířov 



Příloha 20.5 

Rodový znak 

Ústřední knih.Pef UK 


