
3.  Určení výšky kostela  

Úvod 
Pracovní list vznikl na základě architektonické exkurze, která se v rámci jednoho 
z přeshraničních workshopů uskutečnila ve Vodňanech: v kostele Narození 
P. Marie a v Městském muzeu a galerii. Je koncipován jako inspirace pro učitele, 
jak mohou žákům ukázat v praxi poměr a měřítko. Žáci si sami mohou sami 
vyzkoušet, jak danou problematiku zvládají. 

 

Základní informace o materiálu 

Autor Vladislav Beňadik 

Věk žáků 14 – 19 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Potřebné 
pomůcky a 
požadavky na 
techniku 

- délkové měřidlo 
- kalkulačka, popř. mobilní telefon 
- tablet, počítač 

Požadované 
znalosti a 
dovednosti 
žáků 

- zručnost s délkovým měřidlem 
- skupinová spolupráce 
- základní matematické znalosti – měřítko, podíl, přímá 

úměrnost  

Získané 
dovednosti a 
znalosti 

- nalézání chyb a odchylek při měření a výpočtech 
- vytvoření závěru ze získaných hodnot testování 
- odhad správnosti výsledku 

Aplikace 
tématu  

- architektura 
- měřítko map 

Zdroje Architektonický plán kostela Narození P. Marie, archív Městského 
muzea a galerie Vodňany. 
Úvodní text o kostele:  
autor Mgr. Jitka Velková, redakce PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D. 

 
 
 
 



 

3.1. Kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech  
Děkanský kostel ve Vodňanech vznikl snad současně s městem v 2. polovině 
13. století pravděpodobně v souvislosti s kolonizací jižních Čech za vlády krále 
Přemysla Otakara II. V 1. polovině 15. století byl mistrem Jaklíkem a jeho synem 
Václavem nově postaven presbytář ve slohu vrcholné gotiky. V 80. letech 
16. století byla upravena severní loď se zpěváckou kruchtou a předsíní. Kostel 
značně poškodil požár města roku 1722, poté byl restaurován. Patrně v té době 
byly na kostelní věži nainstalovány znaky města Vodňan, Království českého a 
tehdejšího děkana A. Vokouna. V letech 1894 - 1897 byla stavba regotizována 
stavitelem Rudolfem Stechem podle návrhu architekta Josefa Mockera. Tehdy 
byl chrám vyzdoben uvnitř nástěnnými freskami, vně na štítech sgrafity a 
v oknech presbytáře vitrážemi podle návrhů malíře Mikoláše Alše. Zároveň bylo 
pořízeno novogotické zařízení. Alšovy návrhy spolu s částí někdejšího barokního 
mobiliáře se nacházejí ve sbírkách Městského muzea a galerie Vodňany. 
Současné varhany byly postaveny firmou Eduarda Hubeného z Protivína v roce 
1926. Na 64 metrů vysoké věži visí šest zvonů, z nichž největší jménem Marek byl 
odlit v roce 1725. U jižní strany kostela stojí misijní kříž z roku 1853. V dlažbě u 
paty věže je vyznačena památka na zvon jménem Jan, který se roztříštil při 
snímání pro válečné účely roku 1917. 

3.2. Pracovní list pro žáky 

3.2.1. Úloha č. 1 
Na obrázku 3.1 jsou vyobrazeny vnitřní prostory kostela Narození P. Marie ve 
Vodňanech. Určete co nejpřesněji výšku stropu kostela jen za pomoci měření a 
výpočtů. 

3.2.2. Úloha č. 2 
Na obrázku 3.2 je architektonický plán – bokorys kostela Narození P. Marie ve 
Vodňanech. Využijte uvedené měřítko a zkontrolujte, zda výsledek úlohy 1 
odpovídá tomuto plánu. Detail měřítka je uveden na obrázku 3.3. 

3.3. Zkušenosti s použitím výukového materiálu  
Tento materiál slouží pouze jen jako inspirace pro učitele. Ne každý se dostane 
se žáky do Vodňan, aby mohli přeměřovat kostel, proto lze tento pracovní list 
upravit a použít na jakýkoli kostel či budovu ve vašem městě.  

 



 

Obr. 3.1: Kostel Narození P. Marie ve Vodňanech 
 

 
 



 

Obr. 3.2: Kostel Narození P. Marie ve Vodňanech – bokorys 

 



 

Obr. 3.3: Detail měřítka z plánu na obrázku 3.2 

 

3.4. Vzorové řešení  
Úloha 1: 
Pro určení výšky stropu kostela je optimální si zvolit nějaký předmět v kostele, 
u kterého jsme schopni určit nebo odhadnout výšku. Poté odhadnout, kolikrát 
se tam vejde a jednoduchým výpočtem získat výsledek. Jako předmět může 
sloužit například svícen, sloup, nebo v našem případě člověk. Tento postup je 
vhodné zvolit při řešení na místě a je potřeba dbát na přesnost. 
Výška člověka na fotografii z obrázku 3.1 je 1,85 m. Jeho postavu jsme do 
fotografie umístili nad sebe celkem 7-krát a ještě přibližně třetina postavy by se 
pod strop vešla (pozici člověka na podlaze odpovídá černá čára na stropě; viz 
obrázek 3.4).  
Výpočtem 7,33 ∙ 1,85 = 13,5605 zjistíme, že přibližná výška stropu kostela je 13,6 
metru.  
 
Úloha 2: 
Na obrázku 3.2 změříme pravítkem výšku budovy od úrovně chodníku po dolní 
okraj střechy a délku vyznačeného „desetimetrového“ úseku (na měřítku se 
jedná o tu část, která není vyšrafovaná – deset dílků). Jejich poměr vyjde přibližně 
1,44.  
Výška stropu kostela je tedy přibližně 10 ∙ 1,44 = 14,4 metru. 
 
Odhady z úlohy 1 a úlohy 2 se liší, ale ne o moc (méně než 10 % z menšího čísla). 
To je dáno mnoha nepřesnostmi, kterých jsme se dopustili při jejich hledání: 
zkreslením při fotografování obrázků 3.1 a 3.2, pouze přibližným umisťováním 
postavy „nad sebe“ na obrázku 3.3, nepřesností při měření pravítkem na 
vytištěném obrázku 3.3. U podobných odhadů je taková nepřesnost běžná. 
Je-li k dispozici laserové měřidlo, je možné při osobní návštěvě kostela zjistit 
přesnou výšku stropu a porovnat odhady s přesnou hodnotou. 
 



 

Obr. 3.4: Odhad výšky kostela v praxi; výřez z obrázku 3.1 upraven v programu 
GeoGebra 

 
 
 


