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44. ročník filatelistické olympiády pro školní rok
2016/2017
Architektura je v podstatě jiné označení pro stavitelství. Zahrnuje urbanismus,
který se zabývá utvářením a rozvíjením měst a vesnic, projektuje a navrhuje uspořádání
sídel, jejich částí a navazujících částí krajiny. Většina ale chápe architekturu jako
klasické stavitelství budov, které mají určité umělecké ztvárnění, styl a způsob, jakým
byly postaveny. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň
kulturním a politickým symbolem doby, ve které vzniklo. Tím se dostaneme až k designu
jednotlivých detailů, dále známe krajinnou, zahradní či bytovou architekturu.
Architektura tak spojuje estetické a stavební znalosti, které odrážejí stav
společnosti. Ty také vypovídají o tom, jaké tvary a materiály či jejich kombinace jsou
vhodné pro jaký účel.
Architektura se objevuje v okamžiku, kdy lidé začali budovat první stavby. V
užším smyslu začala až v období starověkých říší, jako byltřeba Egypt. Z Egypta také
pochází první historicky doložený architekt Imhotep, který byli stavitelem první
tzv. Džoserovy pyramidy.
Námět architektura opět poskytuje mladým filatelistům dostatek volnosti
v naplnění tématu olympiády. Takto široce pojaté téma bude mít jistě i řadu úskalí. Nelze
totiž dát k dispozici jednotný návod, jak je zpracovat, protože zahrnuje nepřeberné
možnosti a záleží pouze na autorovi, co si vybere. V podstatě může každý mladý
filatelista využít svůj zájem o některou z oblastí stavitelství. Miniexponát vytvořený
k olympiádě se může snadno stát základem pro budoucí výstavní exponát. Téma
olympiády je natolik zajímavé, že by bylo škoda nepokusit se je filatelisticky zpracovat.
Pro snazší orientaci v problematice a také jako určité vodítko při zpracování
miniexponátů vám i letos předkládáme návrh témat. Ta mohou být i inspirací pro tvorbu
témat vlastních.

STAVEBNÍ SLOHY
V naší republice najdeme řadu stavebních slohů. K nejstarším patří románský sloh,
který vznikl koncem 9. století. Většina staveb byla církevních – baziliky, ale zachovala se
i šlechtická sídla – hrady. V druhé polovině 12. století se ve Francii objevuje gotika
s typickým lomeným obloukem. Počátkem 14. století je postupně nahrazena renesancí,
pro kterou je charakteristická kupole a obdélníková okna. U nás najdeme řadu
význačných renesančních měst. Od konce 16. století začíná vznikat baroko, které mělo
ohromovat bohatstvím. Rozměrné stavby se zaoblenými tvary a bohatou výzdobou jsou u
nás značně rozšířené. Po období rokoka v 18. století nastupuje klasicismus. V tomto

období poprvé převládají soukromé stavby nad církevními. Ze snahy o napodobování
antiky a egyptských staveb vzniká empír. Díky používání nových materiálů a technologií
se postupně vytvořily dva směry – stavební inženýrství a architektura. Ve 20. století již
architektura nemá jednotný styl, typické jsou nové materiály, hlavně ocel a sklo.
Populární byl např. konstruktivismus, funkcionalismus, moderna a u nás socialistický
realismus.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Většina lidí ale nikdy nebydlela v kostelech nebo hradech a zámcích. Stavby, které
vznikaly k bydlení, vycházely z místních podmínek a podle toho získaly v průběhu staletí
svoji specifickou podobu. Typické pro jednotlivé oblasti je používání různých materiálů,
konstrukcí i výzdoby stavení. V dnešní době jsou takové stavby zachovány na mnoha
místech ve skanzenech – Rožnov pod Radhoštěm. Vývoj staveb probíhal od raného
středověku. Hlavní oblasti výskytu staveb jsou Střední Čechy, Jižní Čechy, Jihozápadní
Čechy, Severozápadní Čechy, Severní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava, Střední
Morava, Slezsko a Severní Morava. Například hrázděné stavby, které se na naše území
dostaly z Německa, jsou typické pro oblast severních a západních Čech. Mimo obytná
stavení sem patří hospodářské budovy (stáje, stodoly, salaše …), výrobní místa (mlýny,
pily, kovárny …), sakrální stavby (kapličky, kostely …) ale i veřejné stavby, jako jsou
mosty atd.

STAVBY UNESCO
Jedná se o kulturní a přírodní památky, které byly po celém světě vybrány
organizací UNESCO a zapsány na jeho seznam světového dědictví. Jsou to různé
budovy, národní parky nebo jezera, památky, ale i rovnou celá města. V České republice
se nachází celkem 12 památek, které jsou zapsány na seznam světového kulturního
dědictví. Historická centra Prahy, Českého Krumlova, Telče, Kutné Hory a židovská
čtvrť v Třebíči, Lednicko – Valtický areál, vesnická památková rezervace
v Holešovicích, zámek v Litomyšli, zámek a zahrady v Kroměříži, kostel na Zelené hoře,
sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a vila Tugendhat v Brně.

DRUHY STAVEB
Nejčastějším druhem staveb většiny dob jsou církevní stavby, většinou kostely.
Jejich tvary, velikost a uspořádání se měnily společně se stavebními slohy. Od
starověkých pyramid po gotické a barokní chrámy jsou dokladem vývoje společnosti.
Stavby pro soukromé bydlení nejsou zdaleka tak významné, když vynecháme hrady a
zámky vládnoucích vrstev. S rozvojem zemědělství a techniky vznikaly postupně
hospodářské budovy. Nejprve sýpky, mlýny či stáje a s průmyslovou revolucí také
továrny. Významnou úlohu hrají i budovy pro vládní instituce a orgány státní správy.

Nedílnou součástí všech staveb jsou komunikace a další doplňkové stavby jako jsou
přehrady atd.

VÝTVARNÁ VÝZDOBA STAVEB
Nedílnou součástí řady staveb je jejich výtvarná stránka. Již nejstarší stavby
zdobily různé sochy, fresky a nástěnné malby. Množství i druhy výzdoby odpovídají
době vzniku i účelu, ke kterým jednotlivé stavby byly určeny. Nejbohatší výzdobu
nacházíme v církevních stavbách, barokní kostely jsou přehlídkou ohromující krásy ve
jménu Boha. Obdobně jsou zdobena sídla vládců všech dob. Stavby výrazně doplňují
také parky a zahrady, které mají zcela specifickou architekturu, ve které převažují
výtvarné prvky.

ARCHITEKTI, STAVITELÉ, PLÁNY, STAVEBNÍ MATERIÁLY
Nemůžeme zapomínat ani na architekty, kteří jsou vlastně autory staveb. Od
Imhotepa ve starém Egyptě známe celou řadu význačných osobností. V našich
podmínkách vynikli například Petr Parléř a Jan Blažej Santini-Aichel. I císař Karel IV. se
výrazně zapsal jako urbanista při vzniku Nového města pražského. Můžeme připomenout
i představitele jihočeského selského baroka Jakuba Bursu a řadu dalších.
Zajímavým námětem mohou být i materiály používané ke stavbě. Od dřeva a
hlíny, přes beton po železo a sklo bylo ve stavebnictví použito skoro všechno.
Nejznámější stavební jednotkou ale dodnes zůstává cihla.
Československo 1918 - 1992
Hradčany 1-26, 2793, 2943-44,
Románský styl 245, 558, 853, 1525, 2550, 2748
Gotika 209,210, 212, 214, 215, 216, 217, 220,221, 222, 211, 218, 224, 234, 265, 266,
307, 309, 311,559, 560, 668,
742, 924, 981, 1052, 1102, 1103, 1104, 1106, 1108, 1322, 1323, 1337, 1362,
1392, 1611, 1612, 1618, 2313,
2314, 2455, 2511,2654, 2655, 2685, LT82,LT83, LT84, 2979,2980.
Baroko 213, 219, 239, 242, 237, 254, 256, 267, 306, 312, 522, 561, 808, 810, 854, 855,
837, 921, 923, 926, 1004, 1016,
A1268, 1360, 1414-19, 1460, 1484, 1563, 1564, 1583, 1584, 1586,1688, 2240 44, A2327, 2400, 2714, 3018,
3019.
Renesance 310,980, 992, 1050, 1318, 1485, 1486. 1488, 1524, 1689, 1820, 2402, 252,
2513, 2549, 2598, 2621-25,

LT85.
Sloh 19. století 223, 237, 344, 662, 758, 873, 874, 961, 1005, 1006, 1015, 1017, 1183,
1184, 1209, 1210, 1214, 1298,
2316-21, 2324, A2339, 2614, 2615-2620, 2969.
Sloh 20. století 235, 562, 563, 585-87, 727, 772, 870, 1014, 1055, 1063, 1065, 1206,
1213, 1684, 2329-32, 2715, LT80,
LT81.
Moderní architektura 2336, 2339, 2853-56,
Arch. nálezy 1786-90.
Venkovská architektura 1823, 1826, 1875-83, 1964-67, 2820.
Rokoko 2401,2403.
Celiny ČSR
Lázeňská architektura CDV39/1-6, 1011, 40/1-6, 1011, 61/10-11, 15-16, 20-21,
27,29,30, 69/3,6,10,14,22-27,
34, 71, 101, 72/26,43, 45, 55, 71, 72, 73, 84, 151, 152, 220,
224, 103/1-6, 8, 12, 153/6,10,
156/8,12,17.
Gotika 39/9, 45/1,2, 46/8, 56/1, 59/1,3-5, 7,8, 61/14,22-26, 35,37-40, 48, 53, 58, 62/1,2,
69/11,12,15,16,20,21,29,
47, 48, 59,60,66,72,75-78, 85-88, 91,94,98, 69/99, 100, 122, 126, 72/64,65,
80,90,102, 112, 136,141, 148,
155, 221, 225, 120/1,2,3,4,10,11,22,23, 24, 25, 26, 28, 29, 153/1,2,3,
156/9,14,15,26,27, 159/8
Praha 41/8, 47/3,4, 48/5,6,7, 50/6,7, 69/18,19,32,36, 61, 62, 63,
71/8,72/120,122,123,129,130,131,132,133,87/1,
90/15,16, 152/1-4, 153/13-16, 156/23,24, 159 /1-7.
Architektura 18. a 19. století 53/1-5,
61/4,6,7,9,12,13,44, 63/1,2, 69/5,30,35,42,54,59,73, 72/70,81,91, 120/5,
145/6,146/1,151/1,156/11.
Architektura 17. století 55/1-3, 60/7, 61/17,18,19,31,32,33,36,
69/1,2,4,7,9,13,33,38,41,43,44,49,50,51,52,53,
56,57,68,69,70,89,102,102,104,106,116,
118,119,123,124,125,127,72/4,7,14,15,17,

20,22,32,34,37,38,49,53,75,79,100,104,105,170,200,213,2
22, 241, 261, 262/3,4,
120/6.8.12,13,15,17,18,19,20,21,27, 153/4,9,20,
156/2,3,5,6,7,10,13,16,18,19,20,
21,22,25,172/1.
Česká republika
Románský styl 7,91
Gotika 421, 444, 507, 531, 593, 637, 638, 759, 851,
Renesance 92, 194, 333, 445, 446, 488, 492, 522, 562, 598,
Baroko 39,93, 119, 120, 142, 143, 193, 244, 245, 286, 304, 334, 371, 388, 400, 401,
429, 470, 553, 576, 597, 670, 697, 837.
Klasicismus 118,
Rokoko 140, 577.
Empír 611,
Biedermeier 612
Secese 90,634,635,
Moderní architektura 6,40, 150, 430, 512, 513, 531, 532, 555, 594, 656, 671, 719, 720.
Vesnická architektura 70,71, 305, 306, 307, 389, 390, 490, 491, 608, 609, 658, 659, 674.
675, 683, 709, 758,
Městská architektura 12-19, 35, 52,60, 777.
Praha 156, 157, 173, 174, 175, 176, 204, 250, 251, 252, 261, 262, 263, 287, 457, 508,
519, 631, 640,657.
Celiny CDV 6/1-16, 7/1, 13/17-32, 19-33-48, 25/49-64, 29,30, 33/65-80, 43, 46/81-96,
48, 49, 50, 53, 56, 58, 59/97-112,
60, 62, 66/113-120, 67, 68, 70/121-128, 78, 81/129-136, 84, 85, 86, 88,
89, 90, 94, 93/137-144, 98, 99/145-152,
103/153-160, 109, 110, 111, 112/161-168, 113, 116, 118/169-176, 119,
120, 123/177-184, 124, 129/185-192,
131, 136, 139/193-200, 147/201-208, 160/1-8, 169/1-8.

Organizace olympiády
Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy)
pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní
filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké,
bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický
materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené
míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když
tvoří velký výstavní exponát.
Soutěžící smějí používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Albové listy
mohou být nahrazeny běžným kancelářským papírem formátu A4.
I v letošním roce bude uspřádána soutěž v tvorbě albových listů na počítači.
Protože značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit
miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se
v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako
kopii originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.
Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to
testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba
albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom
tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO,
budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí
z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek
ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno za
ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky
mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý
z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a
součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je
bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry
zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi
polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury
zvláštních tabulek.
Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných
pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se
předpokládá asi dvě a půl hodiny.

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:
Věková skupina Z
A
B
C
------------------------------------------------------Kolo v KMF
1
2
2
3
Oblastní kolo
1
2
3
3
Národní kolo
1
2
3
3
Věkové kategorie soutěžících: Z
A
B
C

9 - 10 let
11 - 13 let
14 - 15 let
16 - 18 let

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2017.
Věkové kategorie platí pro FO i pro soutěž elektronických exponátů.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT
S TEMATEM FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY
Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2016/2017 pro mladé filatelisty
soutěž o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.
Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 – 3 albové listy
podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Architektura “. Soutěžící může použít
pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podobě. Možností je
na internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je
možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tím může
i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho
finanční nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být
použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.Vytvořený
miniexponát předá soutěžící na CD nebo odešle elektronicky na adresu ztopfer@volny.cz
v termínu do 20.5.2017. Exponát může být ve formátu HTML, pdf nebo pptx.
Výsledky práce mladých filatelistů budou prezentovány v rámci národního kola
filatelistické olympiády, kdy budou také vyhlášeny výsledky a odměněni nejlepší
"elektroničtí" filatelisté.

Stavební materiály
V průběhu století se vyvíjely používané stavební materiály od hlíny, cihel, dřeva, kamene
až po moderní kovy, sklo a plasty.

Lidová architektura
Pro lidovou architekturu je typický vzhled v daném území. Ten je daný jednak
stavitelem, druhem používaného materiálu i účelem staveb. Na severu Čech najdeme
hrázděné budovy, na jihu tzv. selské baroko atd.

Církevní stavby
Kostely, kaple i kapličky společně s kláštery, bazilikami a chrámy jsou nejčastější
stavební památky v každé době. Stavební sloh, velikost i výzdoba odpovídají době
vzniku a účelu stavby.

Barokní sloh
Pro baroko již nejsou typické sakrální stavby. Výrazně se změnily proporce a
perspektiva. Tvary jsou oblé, prostorné s kupolemi. Vynikají bohatostí tvarů. Zvláštností
je i tzv. selské nebo lidové baroko hlavně na jihu Čech.

Gotická architektura
Gotika je typická především církevními stavbami, které charakterizuje lomený oblouk,
dělená klenba na pilířích a vysoká okna. Kostely mají příkré střechy, chrliče a čtyřboké
věže.

Památky UNESCO
Význačné památky jsou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. V České republice je zapsáno 12 památek.

Stavitelé a stavaři
Každou stavbu musí někdo vyprojektovat a postavit. Význačné stavitele známe jménem.
Příkladem může být Petr Parléř, rodina Diezenhoferů, SantiniAichl a další. V současnosti
jsou známější architekti než stavitelé.

Renesanční sloh
Renesance vychází z antiky, stavby jsou symetrické s obdélníkovými okny a kupolemi.
Typické jsou zámky, paláce i letohrádky často zdobení sgrafity. Řada měst, která v té
době vznikala, si zachovala renesanční podobu.

Současné stavby
Současné stavby se vyznačují jednak používáním moderních materiálů a také
nejednotností stavebních forem. S výjimkou počátku minulého století netvoří žádný
jednotný styl.

Domovní znamení
Marie Terezie změnila dřívější označování domů pomocí znamení na popisná čísla.

Vnitřní vybavení
Do architektury neodmyslitelně patří i vnitřní vybavení budov a výzdoby, kterou často
navrhovali samotní stavitelé.

Komunikace
I když se na první pohled nejedná o architekturu, jak ji chápeme, jsou komunikace
základem pro existenci ostatních staveb. Často jsou jejich součásti, jako mosty, viadukty
atd., architektonicky zajímavé a jejich doplňky i umělecky.

Účelové stavby
Stavět se nemusí pouze domy na bydlení. Potřebujeme pít vodu, chceme se dívat na
televizi, posílat poštu, telefonovat, chodit nakupovat, do divadla atd.

Hospodářské stavby – továrny
Člověk musí také vyrábět, zpracovávat, těžit atd. K tomu si vytvořil řadu specifických
staveb. Od starých kováren, hamrů a mlýnů po dnešní hutě, železárny, chemičky atd.

Karel IV. – stavitel a urbanista
Karel IV. nechal vybudovat nové město pražské včetně hradeb, „Karlův“ most,
univerzitu, chrám svatého Víta atd.

První byly pyramidy
Mezi nejstarší stavby na světě patří určitě pyramidy, jeden ze sedmi starověkých divů
světa. Od stupňovité Džoserovy pyramidy po pyramidy v Gize jsou dokladem
stavitelského umění starých Egypťanů. Ostatní starověké divy světa se nedochovaly.
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