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 \ Všímej si, kde všude se na výstavě objevuje erb se třemi pruhy.

ZAČÁTEK VELKÉHO PŘÍBĚHU

1

 \ Pozoruj scény na velkém vyobrazení vedle osedlaného koně.  
Jaké barvy se objevují na oděvech..........................................................................
Jak se oblékali ženy a muži..........................................................................................

Součástí života na středověkém hradě byly i rytířské 
turnaje. 

4

VE SLUŽBÁCH PANOVNÍKA A ZEMĚ

Erby byly důležitou součástí 
šlechtických rodů. Podle erbu se dalo 
určit, do které rodiny šlechtic patří  
a kdo je jeho příbuzným. 

5

Prohlédni si erb na obalu zemských 
desek. 
Co se do zemských desek zapisovalo. 
....................................................................................
Jakému rodu erb se třemi pruhy patřil. 
....................................................................................

 \ 

Páni z Kunštátu významně upevňovali své postavení 
v zemi za vlády Přemysla Otakara II. (přezdíván král 
železný a zlatý). Po jeho smrti nechal jeho syn Václav II. 
vyrobit korunu, aby uctil jeho památku.

Průvodce expozicí Život na středověkém hradě na Státním zámku Kunštát  
1. stupeň ZŠ    

Zámek Kunštát byl postaven již ve 13. století jako 
středověký hrad.  

Z čeho je koruna vyrobena........................................................................................

 \ Prohlédni si jeho původní podobu na modelu  
v úvodu výstavy. 
Z jakého materiálu byl hrad postaven................................................................ 
Kdo hrad postavil........................................................................................................... ? 

? 
3 Přísaha Gerharda z Kunštátu a Obřan je zpečetěným 

slibem věrnosti a poslušnosti králi Václavu II.

 \ Dobře si prohlédni listinu ve vitríně. 
Jak se říká kulatým „přívěskům“ pod listinou.................................................. ? 

? 

? 
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TOUHA PO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉM 

VE STÍNU ČERNÉ SMRTI

8

Jak se říká nemoci, které se lidé ve středověku nejvíce obávali...............
Jak se proti této nemoci chránili.........................................................................

VŠEDNÍ DNY NA HRADĚ

NA CESTĚ K TRŮNŮM A SRDCI NÁRODA

Součástí hradu byla kuchyně, spíž a zdroj vody.9

 \ Rozhlédni se po místnosti. 
Co lidé ve středověku jedli........................................................................................ 
Kde se peklo a vařilo.......................................................................................................

Rod pánů z Kunštátu se rozrostl do několika zemí. 
Nejslavnějším členem kunštátského rodu byl český král 
Jiří z Kunštátu a z Poděbrad.
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 \ Prohlédni si rodokmen v poslední části výstavy. 
Najdi jméno českého krále a jeho manželek v rodokmenu...................
...................................................................................................................................................... 

6 Život člověka ve středověku doprovázela také hudba, 
obrazy a sochy.

 \ Zastav se před modrým panelem, zavři oči a poslouchej zvuky. 
Slyšíš nějaké hudební nástroje................................................................................

Prohlédni si sochu ve výklenku. 
Kdo je žena s dítětem.....................................................................................................

 \ 

PŘÍBĚHY NEPOKOJNÝCH LET

7 Rytíři jsou často spojováni s 
válečným tažením. 

Museli ale také umět tančit, 
psát básně a dobře se chovat ve 
společnosti.

Kdo ve tvém okolí by se mohl stát rytířem dnes a proč.......................... 
......................................................................................................................................................

? 
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? 

? 
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Kromě válek ohrožovaly život středověkého člověka  
také hlad a nemoci.
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