Pracovní list
Kamenný dům
Stálá expozice Lapidárium: Umění kameníků
středověké Kutné Hory
Vítejte v Kamenném domě, bývalém patricijském paláci, který
vznikl již v předhusitské době. Dnes se řadí mezi nejvýznamnější
evropské

pozdně

gotické

památky.

Nejstarší

jeho

část

–

středověké sklepení tzv. Lapidárium si nyní prohlédnete a zároveň
se také něco dozvíte.
1. Lapidárium je poněkud neobvyklý název pocházející z latinského názvu lapis…
Je to místo, kde jsou shromážděny a vystavovány předměty jako např. sochy,
náhrobky, sarkofágy, pomníky, dále části nebo články staveb. Dokázali byste
určit, co znamená název lapis ? a) sloup

b) kámen

c) římsu

2. Při vstupu do Kamenného domu jste si mohli všimnout gotického zdobného
štítu, který vytvořil vratislavský mistr v letech 1491 – 93. Zakroužkujte jeho
správné jméno:
a) Matěj Rejsek

b) Benedikt Ried

c) Briccius Gauszke

3. Výzdoba gotického štítu později zchátrala, a proto v letech 1900 až 1902
došlo k její obnově. Originální kamenosochařské články byly vyměněny za kopie.
Dnes pozůstatky z původní výzdoby můžete vidět v expozici Lapidária. Převážně
se jedná o římsy, které mají figurální výzdobu zvířat. Zakroužkujte, o které se
jedná!

4. Rovněž zde naleznete kamenný prvek - část pilíře
zdobeného tzv. baldachýnem se sklípkovou klenbou. Víte,
z jaké památky pochází? …………………………………………………
(napoví vám obrázek)

5. Ideální gotickou učebnicí nám může být chrám sv. Barbory, který se začal
stavět v 80. letech 14. století a práce byly rozděleny do 5 ti etap. Na stavbě se
podílela řada významných kamenických mistrů. Uveďte jejich jména:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Můžete zde spatřit architektonické prvky ze zmíněného chrámu sv. Barbory,
dokážete je určit dle obrázků ? Napoví vám popis na panelu.

………………………………………

………………………………………..

7. Následující schody vás zavedou na nejspodnější části sklepení v Kamenném
domě. Až budete na místě, tak se řádně rozhlédněte, protože vaším úkolem
bude zjistit, z čeho jsou tvořeny stěny tohoto prostoru!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Na našem území se gotika projevila ve třech charakteristických fázích.
Napište jejich pojmenování:
1. fáze (1230 – 1306) ………………………………………………………………
2. fáze (1306 – 1437)...............................................................
3. fáze (1437 – 1526)...............................................................

9. Zůstaneme ještě ve stejné místnosti, kde si můžete prohlédnout spoustu
kamenných prvků, které zdobily kutnohorské památky. Přiřaďte ke každému
obrázku dle čísel správný název. 1. fiála, 2. křížová kytice, 3. lilie

10. V prostřední klenuté části lapidária se nacházejí kamenné
prvky z Vlašského dvora, zejména si můžete povšimnout
opukové desky se symbolem ledňáčka sedícím v točenici.(z
ledňáčka zbyla už jen část jedné nožičky). Víte, kterému
českému králi patřil tento znak? ………………………

11. V posledním sále u tzv. jímky naleznete pozůstatky z kaple Božího těla.
Určete, o který stavební prvek se jedná ! ………………………………………………………

12. Vaše putování za poznáním je u konce. Během prohlídky lapidária jste si
mohli prohlédnout unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků
z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. Jestlipak jste si
zapamatovali kterých? Zakroužkujte jejich obrázky a uveďte název:

………………………………………..

………………………………………..

……………………………….

………………………………

………………………………..

…………………………………………..

…………………………………..

Doufáme, že se vám prohlídka líbila a že jste zase o krok vpřed v gotické architektuře,
která zanechala nejen na našem území, ale i v celé Evropě řadu překrásných vznosných
staveb. Svědkem nám je i naše město Kutná Hora, která z gotických památek má co
nabídnout.

