Pracovní list
Kamenný dům
stálá expozice: Královské horní město – měšťanská
kultura a život v 17. – 19. století

Buďte srdečně vítáni v Kamenné domě, který již přes 600 let
dokládá umění kamenických mistrů a právem se tak řadí mezi
nejvýznamnější památky evropské pozdně gotické architektury.
1. otázka : Kamenný dům je písemně doložen již před husitskými válkami
a kol. r. 1489 byl dostavěn tehdejším majitelem ………………………………………….
(doplňte)
2. otázka : Na konci 15. století získal Kamenný dům zdobný gotický štít, který
vytvořil kameník a sochař:
a) Matěj Rejsek

b) Benedikt Ried

c) Briccius Gauske z Vratislavi
3. otázka: Na průčelním štítě můžete vidět
postavy v životní velikosti:Pannu Marii
korunovanou dvěma anděly a Adama a Evu.
Víte, který řemeslnický cech má ve znaku
právě Adama s Evou?
a) řeznický

b) hrnčířský

c) kovářský

4. otázka: Prohlídka Kamenného domu začíná ve vstupním otevřeném sále, kde
majitel provozoval obchod, řemeslo či čepoval pivo. Víte, jak se tomuto sálu
v přízemí říkalo? M . . . . . S (doplňte)

5. otázka: Na chodbě v 1. patře si můžete prohlédnout nábytek, který patřil
k vybavení bohatších selských či řemeslných rodin. Za upozornění stojí
především malovaná skříň s monogramem
. . . a letopočtem . . . . (doplňte).
6. otázka: Od ostatních místností byla kvůli svému provozu oddělena černá
kuchyně. Víte, proč se jí říkalo „černá“? …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. otázka: Sociální postavení majitele bylo vyjádřeno i v úrovni stolního nádobí.
Seřaďte ho od nejcennějšího? stříbro

dřevo

cínu

8. otázka: Měšťanský dům předváděl svým hostům zpravidla jen prostory
reprezentačního charakteru tzv. salóny, které byly vybaveny okázalým
nábytkem. V našem salóně je zastoupen nábytek z období baroka, empíru
a biedermeieru. Dokážete následující obrázky přiřadit do jednotlivých slohů?:

……………………………

…………………………………………

………………………….

9. otázka:
V arkýři měšťanského salónu můžete nahlédnout na gotickou klenbu zdobenou
štíty. Jeden z nich představuje symbol zvířete, víte kterého?
..................................................................................................................................................

10. otázka: Kutná Hora byla v průběhu své novověké historie sídlem tří
církevních řádů (doplňte) …………………….

……………………

………………………

11. otázka: Na počátku 17. století přinutila politická situace většinu
nekatolického obyvatelstva k odchodu z města. Do Kutné Hory byli v roce 1626
povoláni . . . . . . ., (doplňte zástupce církevního řádu) kteří měli obnovit církevní
správu a školství v římskokatolickém duchu.
14. otázka: Řada vystavených předmětů v církevním
sále je označena zkratkou IHS – víte, kterému
církevnímu řádu patřila a co znamená v celém
znění?..............................................

……………………………………………………………………………………………………………
12. otázka: V roce 1712 přišel do Kutné Hory další církevní řád, jehož posláním
bylo vychovávat a vzdělávat dívky. Víte který a kdo tento řád do Kutné Hory
přivedl?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. otázka: Ukončení dolování v 1. polovině 17.
století znamenalo pro Kutnou Horu ústup ze slávy a
významu středověkého stříbrného města. V 19.
století se Kutná Hora stala provinčním městem, ale
s vysokým počtem obyvatel. Víte, kolik obyvatel
měla?

a) 80 000 b) 8000 c) 800

(zakroužkujte správnou variantu)
14. otázka: V 2. polovině 19. století se stala Kutná Hora městem škol, vznikala
zde i řada spolků pro osvětovou a vzdělávací činnost, pro hospodářské účely atd.
Vyjmenujte alespoň čtyři kutnohorské spolky.:………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. otázka: Jeden z nejvýznamnějších
kutnohorských spolků se zasloužil i o záchranu
památek v Kutné Hoře a zároveň založil naše
muzeum. Víte, o jaký spolek se jednalo?
…………………………………………………………………………………………
A v kterém roce vznikl? ………………………………….
16. otázka: V roce 1862 vznikla v Kutné Hoře
tělocvičná organizace, která se nejen zasloužila o
rozvoj sportovních aktivit ve městě, ale zároveň se
zapojila i do vlasteneckého dění ve městě. Víte, jak
se tato organizace nazývala? Prozradíme vám, že
v této organizaci působili i velocipedisté.
………………………………

17. otázka: V roce 1770 vznikl v Kutné Hoře c.k.
výsostný sbor měšťanských o. . . . . . . . . ů . (doplňte) Ten
zároveň pro kutnohorské obyvatelé pořádal tradiční
slavnost. Doplňte její název:
……………………………………………………………………………………………………………….

