Život v České republice

„NEJ“ stavby moderní architektury v ČR
Nejhezčí
Češ� architek� hodno� budovu Národní technické
knihovny jako nejhezčí a zároveň nejvíce funkční. Knihovna stojí od roku 2009 v Praze 6 a je součást technické
univerzity (ČVUT). Má šest pater a velký vnitřní prostor,
kde jsou v�pné kresby rumunského výtvarníka. Dalšími hezkými moderními stavbami jsou podle architektů
Tančící dům a dostavba kláštera Emauzy. Tančící dům
je inspirovaný slavným tanečním párem Ginger a Fred.
Betonová střecha kláštera Emauzy navazuje tvarem na
go�ckou architekturu a vytváří ideální spojení starého
a nového.
Nejprogresivnější
Horský hotel a televizní vysílač na vrcholu hory Ještěd
nedaleko od Liberce se považuje za nejprogresivnější architekturu. Dokončili ho v roce 1973 a je vysoký 100 metrů. Má jedinečný tvar hyperboloidu a kruhový půdorys.
Také vyniká harmonickým spojením s přírodou.

Nejošklivější
Na stránce VirtualTourist.com byla Žižkovská televizní
věž druhá v žebříčku nejošklivějších staveb světa. Jako
první se umís�lo divadlo v americkém Bal�moru. Žižkovská věž je nejvyšší stavba v Praze, má 206 metrů. Od
roku 1992 stojí na Žižkově a v roce 2000 na ni umís�li
„miminka“, sochy Davida Černého. V noci je nasvícena
v barvách české vlajky.
Nejvyšší
Bílo-oranžová AZ Tower je nejvyšší budova v České republice. Jedná se o ekologickou a ekonomicky úspornou
budovu, která dominuje jižní čás� Brna od roku 2013.
Měří 111 metrů a má 30 pater. Najdeme tam nejen kanceláře a obchodní centrum, ale i byty. Druhý nejvyšší
dům City Tower je o pouhé 2 metry nižší a nachází se
na pražské Pankráci. V Praze se plánují další mrakodrapy.
Problémem ale je, že vysoké domy můžou ničit panorama
města, díky kterému je Praha zapsaná na seznamu památek UNESCO.
pv

1. Doplňte tabulku podle textu.
adjek�vum
hezký

kompara�v

superla�v

hezčí

ošklivý

!

nižší
nejvyšší

AZ Tower je vyšší než City Tower.
AZ Tower je nejvyšší budova v ČR.

progresivnější
starý

Zapamatujte si

starší
nejmladší

2. Doplňte věty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ošklivější
Divadlo v Bal�moru je ………………………………
než Žižkovská věž.
AZ Tower je o …………. metry ……………………………… než City Tower.
City Tower je o …………. metrů ……………………………… než Žižkovská věž.
Žižkovská věž je ……………………………… stavba v Praze.
Národní technická knihovna je ……………………………… než Žižkovská věž.
Klášter Emauzy je ……………………………… než jeho střecha.
Tančící dům je ……………………………… než divadlo v Bal�moru.
Žižkovský vysílač je o …………. let ……………………………… než vysílač Ještěd.

Slovníček
mrakodrap

S, M

vysoký dům, který má
hodně pater

a skyscraper

nasví�t

V, pf

dát světlo

to lit

prostor

S, M

místo

a space

půdorys

S, M

vodorovný řez stavbou

a floorplan

střecha

S, F

část domu, která je
nahoře

a roof

umís�t

V, pf

dát něco někam

to situate

úsporný

Adj

má nízkou spotřebu
energie

economical

vysílač

S, M

stavba, která slouží
k vysílání radiových vln

a transmi�er

výtvarník

S, M

umělec (malíř, sochař,
kreslíř…)

a visual ar�st

žebříček

S, M

stupnice hodnot

a ranking
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