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ÚKOL 12: Která jejich část, p řední nebo zadní, se honosí renesan čním štítem? 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
ÚKOL 13: Co vám p řipomínají ozdoby na prost řední části renesan čního štítu? 
___________________________________________________________________________________ 

 
Barokní Budějovice 
 
V minulé lekci jsme se zabývali památkami z doby renesance, které proslavily České Budějovice asi 
nejvíc. Tato část našeho povídání vás seznámí s dobou barokní, která by určitě neměla zůstat 
opomenuta, vždyť jeden z nejznámějších symbolů města byl postaven právě tehdy. 
 
ÚKOL 1: Víte, o které památce je řeč? Poradíme vám. D říve zásobovala vodou mnohé domácnosti 
v okolí nám ěstí, ale dnes ji nejvíce využívají rozja ření fanoušci hokejové reprezentace. 
Symboly Českých Budějovic: Černá věž, Masné krámy a _____________________________________ 
 
ÚKOL 2: Co víš o baroku? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
RADNICE 
Naši cestu po barokních Budějovicích začneme na radnici, která byla v tomto slohu přestavěna 
z původní radnice renesanční. 24. července 1641 vypukl v Krajinské ulici požár, který zlikvidoval dvě 
třetiny města. Následnou obnovou města začala přestavba města v barokním duchu. Nejdůležitější 
budovou ve městě byla radnice. Měla reprezentovat bohatství a moc města, a proto si na její přestavbě 
dávali radní obzvláště záležet. Zaujme hned na první pohled velkou plochou fasády a my se zde 
zaměříme na některé prvky z její výzdoby. 
 
ÚKOL 3: Na pr ůčelí radnice m ůžete vid ět tyto znaky. Jsou umíst ěny v typicky barokn ě zvln ěných 
a prohnutých rámech, zvaných kartuše. Poznáte, co z naky symbolizují? 
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ÚKOL 4: Atiku radnice zdobí čtyři typicky rozevláté barokní sochy. Odhadn ěte, co symbolizují 
jednotlivé sochy. 
 
 
_____________       _______________ 
 
_____________       _______________ 
 
_____________       _______________ 
 
_____________       _______________ 
 
 
 
_____________       _______________ 
 
_____________       _______________.............    
  
_____________       _______________ 
 
_____________       _______________ 
 
 
ÚKOL 5: Myslíte, že na radnici n ějaká ctnost chybí? Zkuste ji namalovat do obdélníku  vedle soch. 
 
SAMSONOVA KAŠNA 
ÚKOL 6: Dopl ňte text pomocí výraz ů z rámečku. Některá slova musíte p řevést do jiného pádu. 
 
Atlas  antický  Samson pranýř  maskaron  biblický  jihočeský 
 
Uprostřed náměstí stával do 18. století __________________ . Byl to kamenný sloup, ke kterému byli 
„na hanbě“ připoutáni ti, kdo se provinili mírnějšími prohřešky, jako bylo klení, urážky na cti nebo činy 
proti mravopočestnosti. Kolemjdoucí si je zde mohli prohlédnout a vysmívat se jim. Budějovičtí radní se 
rozhodli v roce 1720 přesunout pranýř před radnici a střed náměstí ozdobit městskou kašnou. 
 
Konečný návrh technického řešení vypracoval Pavel Kolečný z Třeboně a stavba trvala celých 7 let. 
Zdobí ji socha __________________ siláka __________________, jenž holýma rukama rozevírá čelisti 
lva. Sochu vyrobil spolu s ostatní sochařskou výzdobou kašny __________________ rodák Josef 
Ditrich . Ze lví hlavy tryská voda na kamennou mušli, kterou nesou postavy siláků, zvaných Atlanti . 
V __________________ bájích podpíral zkamenělý obr __________________ na severu Afriky 
nebeskou klenbu. Mušle je zdobena žlábky, což se nazývá kanelování , a vychází z ní druhá řada 
trysek. Třetí řada proudí z úst vousatých starců, kteří zdobí podstavec kašny. Podobné plastické 
zobrazení tváří lidí nebo zvířat se nazývá __________________.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


