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1. V první části Mazhausu (přízemí) Hrádku se dozvíte, jak
z geologického pohledu vypadá kutnohorský rudní revír. Uveďte pět
rudních minerálů, které najdete ve vitríně.
____________ _____________ ____________ _____________ __________

2. Osídlení krajiny v době paleolitu dokládají jen ojedinělé nálezy
v okolí Kutné Hory. Uveďte názvy ostatních období z prehistorického
osídlení města a okolí, jak jdou po sobě, až do příchodu cisterciáků do
Sedlce.
________________________________________________________
3. Svědectví o malínském hradišti vydávají i mince. Víte, o jaké mince
se jedná a jaký je jejich opis?
________________________________________________________
4. Ve kterém roce byli do Sedlce povoláni českým velmožem
Miroslavem z Cimburka z rodu Markvarticů cisterciáci? ___________
5. „Sběh lidí ke Kutně“ nastal, když byly objeveny bohaté
stříbronosné žíly. Vznikla i osada s názvem Stará Kuthna. Uveďte její
latinský název.
_________________ _______________
6. Na mapce středověkého města Kutné Hory najdete trhy, které byly
specifické pro Kutnou Horu. Určíte které?
________________________________________________________

7. Na reprodukci veduty z 2. poloviny 17. století je zachycena Kutná
Hora. Jejím autorem je ________________________________.
8. Nejvýznamnějším majitelem Hrádku v 15. století byl Jan Smíšek
z Vrchovišť, který nechal svoje sídlo zvelebit. Z tohoto období jsou
patrné dva architektonické slohy.
_________________________ _____________________________
9. V expozici „Městečko“ najdete model Kamenné kašny. Stavba byla
dokončena v r. 1495. (Letopočet je dodnes čitelný na originálu.) Toto
mistrovské dílo je připisované ______________ ________________
nebo někomu z jeho dílny.
10. Ve kterém roce byla zahájena stavba chrámu sv. Barbory? ______
11. Z jakého důvodu nařídila Marie Terezie pokrýt dřevěné
konstrukce v interiérech vrstvou mazaniny a omítkou?
________________________________________________________
12. Smíškové z Vrchovišť financovali mimo jiné i přestavbu kostela
Nejsvětější Trojice. Proč?
________________________________________________________
13. Renesanční sál s malovaným dřevěným stropem je datován
nápisovou páskou do r. _____________. Strop s vlysem je jednou
z nejstarších památek renesance na území Čech.
14. Dřevěný deskový obraz z r. 1551 zobrazuje předání Královského
horního zákoníku, lat. ______________________________________

kutnohorským havířům králem ___________________ roku _______.
15. Co je to graduál a co kasule?

_______________________

___________________________

16. Dobře si prohlédněte mincovní expozici. Chronologicky seřaďte
následující mince a přiřaďte obrázek.
1.
brakteát
a
2.
koruna
c
3.
tolar
d
4.
denár
b
5.
pražský groš
e

a)

b)

c)

d)

e)

17. Jak se říkalo středověké toaletě?

________________________

18. Dokážete určit znaky, které jsou vyobrazeny na klenebních
svornících v kapli Hrádku?

___________________________

________________________

19. V arkýři kaple jsou zobrazeny na stěnách dva patroni české země.
Víte kteří?

___________________________

__________________________.

Pracovní listy k expozicím a výstavám naleznete na naších webových stránkách www.cms-kh.cz

