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BT 12 

Technická oblast vzdělávání   
Cílová skupina:  ZŠ – druhý stupeň  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 3,5 

Cíl I: 
 

AGC Glass Europe Cíl II: 
 

Rozhledna Letná 

Adresa: 
 

Sklářská 450, 416 74 Teplice Adresa: 
 

Lokalita: kopec Letná asi 1 km jižně od centra 
Teplic 
GPS: 50°38'13.46"N, 13°50'2.058"E 
 

Popis: 
Max. 200 znaků 

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém 
Louvain-la-Neuve vyrábí, zpracovává a 
distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (vnější 
fasády a dekorativní sklo do interiérů), 
automobilový průmysl (nová & náhradní skla) 
a solární průmysl. Společnost je evropskou 
pobočkou skupiny AGC Glass, největšího 
výrobce plochého skla na světě. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Jedna z dominant lázeňského města Teplice se 
nachází na jednom ze zdejších návrší na Letné – 
jedná se o původní restauraci s rozhlednou, 
která zde byla vystavěna v roce 1877 z iniciativy 
Horského spolku. 
Jako naprostá ruina byl objekt v roce 2003 
odkoupen v aukci od Komerční banky společností 
Viamont a.s., která jej v letech 2007-08 
kompletně opravila podle dobových fotografií. 
Společnost zde zřídila své školicí středisko. 
Celkem si opravy vyžádaly 50 mil. Kč, z toho 
18 mil. Kč činila dotace od Czech Investu. 
Samotná věž, která není součástí vzdělávacího 
zařízení, byla zrekonstruována na náklady 
společnosti (10 mil. Kč). Od jara 2014 je novým 
provozovatelem věže společnost Terahertz, s.r.o. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 

Osobní návštěva v prosperující společnosti 
žákům ukáže moderní technologie, 
budoucnost techniky a s ní souvisejících 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 

Technické unikátnosti připomenou žákům 
technický um a rozmanitost klasických zděných 
technických staveb, které mají i nyní své kouzlo. 
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oblasti 
Max. 200 znaků 

profesí. Seznámení se skleněnými stavebními 
konstrukcemi tzv. „stavbami budoucnosti“. 

oblasti 
Max. 200 znaků 

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

SVĚT PRÁCE Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

SVĚT PRÁCE 

Příprava před exkurzí 
 

Zhlédnutí motivačních spotů na internetu Příprava před exkurzí 
 

Žáci dokreslí obrázek 

Popis: 
 

Před návštěvou žáci zhlédnou motivační spoty, 
které jsou na internetové adrese: 

 http://www.agc-
glass.eu/Czech/Homepage/O-
nas/Korporatni-film/page.aspx/1454  

 

 http://www.agc-
glass.eu/Czech/Homepage/O-
nas/page.aspx/1074  

Popis: 
 

Žáci obdrží obrázek, který není dokončený. Jejich 
úkolem bude dokreslit jej tak, aby na sebe prvky 
navazovaly. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Příloha č. II A – pracovní list - obrázek 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka společnosti s lektorem Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídky rozhledny 

Popis: 
 

Žáci se seznámí s moderními technologiemi, 
s výrobou sklenářských výrobků pro 
stavebnictví a interiéry i pro automobilový 
průmysl. Dozví se, jaké obory by měli 
studovat, aby mohli v takovéto společnosti 
pracovat. Společnost má vlastní školu. 

Popis: 
 

Žáci budou seznámeni s průběhem rozsáhlé 
rekonstrukce objektu. Dozví se jak je možné 
spojení historické stavby s moderními 
technologiemi. Prohlídka bude pod vedením 
lektora. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Vlastní výrobek – jsem stavitel 
Dle uvážení učitele skupinová práce 

Aktivity po exkurzi 
 

Test 

Popis: 
 

Žáci s pomocí průsvitné fólie, špejlí, lepidla a 
barevných papírů postaví vlastní futuristickou 

Popis: 
 

Žáci obdrží test, který vyplní. 

http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/O-nas/Korporatni-film/page.aspx/1454
http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/O-nas/Korporatni-film/page.aspx/1454
http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/O-nas/Korporatni-film/page.aspx/1454
http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/O-nas/page.aspx/1074
http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/O-nas/page.aspx/1074
http://www.agc-glass.eu/Czech/Homepage/O-nas/page.aspx/1074
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stavbu, která bude napodobovat skleněné 
konstrukce, které při exkurzi viděli. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy Příloha č. II C - test 

Název profese, se kterou byli 
žáci v rámci akce seznámení: 

Zpracovatel skla 
Lisař 
Brusič 
Návrhář 
Architekt 
Konstruktér 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

----- 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

------- Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

Otevírací doba: od jara 2014 od 11:00 do 22:00 - 
na rozhlednu se dostanete přes hlavní vstup u 
horního parkoviště (vstup je společný s 
Restaurantem Hrádek Letná) 
 

 


