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Seznámení studentů s tvorbou a životem architekta Dušana Jurkoviče 

 

DUŠAN JURKOVIČ (1868 -1947) 

                                      

obr.č.1……………………………………………  obr.č.2 ……………………………………………………. 

1. Najdi logickou souvislost mezi obrázkem č.1 a obr. č.2. Po vyplnění tohoto prac. listu by se ti 

to mělo podařit. Pokračuj úkolem č.2. 

2. Architekt Dušan Jurkovič se narodil v r.1868 v Turé Lúce (dnes Myjava),  byl tedy národnosti : 

a) ruské 

b) slovenské 

c) chorvatské 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bratislava_Vajanskeho_nabrezie_plastika_Dusana_Jurkovica_autor_Snopek_L_1972.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Radegast_god.jpg


3. Doplň text: 

Dušan Jurkovič se narodil na ……………………………….. Jeho matka se zabývala národopisem, byla 

znalkyní ……………………………………….  

Studoval průmyslovou školu ve…………….., kde byl jeho učitelem……………………………………………., 

významný architekt, který se podílel i na rozvoji Olomouce po zboření  starých…………………… 

Otec jurkoviče byl významný slovenský……………………., jeho dědeček Samuel Jurkovič zakládal  

……………………………………….. 

S prací lidových …………………. se seznámil v Martině u architekta Bully, to mělo zásadní 

význam pro jeho další tvorbu. 

Poté začal pracovat na Valašsku ve ………………………………, kde spolupracoval na stavbách pro 

národopisné výstavy.  

Jeho práce se líbila, a tak získává zakázku na 2 stavby  výletních ubytoven na Pustevnách. 

Vytvořil zde osobitou architekturu, která je dnes známá pod jmény ……………………………..  a 

………………………………….. 

Následně se stěhuje do Brna, kde jej pozval ředitel………………….. školy, aby ke škole přistavěl  

………………………………. 

K nejvýznamnějším brněnským stavbám patří jeho vlastní vila v …………………………………, 

postavená v r. 1905.  

V Brně navázal přátelství s významnými českými spisovateli a umělci, např. ………………………….. 

Jeho secesní …………….. má blízko k vídeňské Wiener  Werkstatte, která spojovala uměleckou  

……………………s dokonalým  řemeslným………………………………….. Pro D. Jurkoviče je tedy 

typické propojení lidového umění a ………………………. Někdy se mu také říká ……………dřeva 

 

Secese, zpracování, Slovensko, Maměnka,  Kouty nad Desnou, Libušín,bratři Mrštíkové, 

Žabovřesky,hradby, Vídeň, básník, lidové umění, Kamillo Sitte, dívčí, Matice 

slovenská,vlastenec,styl, internát, Vsetín, tesaři,kvalita 

 

4. Vypiš z textu Jurkovičovy stavby: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

5. Pokus se spojit tyto stavby s obrázky: (pouze 3 stavby z textu)

                
obr.č.3…………………………………………………………………………… obr.č.4…………………………………. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Pustevny,_Libu%C5%A1%C3%ADn_(vlevo)_a_Mam%C4%9Bnka.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Pustevny_Mamenka_interier.JPG


       

obr.č.5 ……………………………………………………………………… obr.č.6………………………………………………………….. 

6. Jurkovičova tvorba je také spojena s jedním lázeńským městem poblíž Zlína (kolonáda + 

některé stavby), jedná se o: 

a) Teplicenad Bečvou 

b) Luhačovice 

c) Mariánské Lázně 

 

obr.č.6 - Jurkovič. dům 

 obr.č.7 -vila Chaloupka 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Jurkovi%C4%8Dova_vila_Brno_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Jurkovi%C4%8Dova_vila_Brno_-_schodi%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1_hala_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Luhacovice_6200.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Vila_chaloupka.JPG


7. Na posledním obrázku je jedno ze zastavení křížové cesty, na kterém se taktéž podílel D. 

Jurkovič. 

 
 Jedná se o : a) Rudu na Moravě 

b) Pustevny 

c)Hostýn 

 

 

8. Na základě obrázků  a textu se teď pokus zobecnit znaky Jurkovičovy tvorby: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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