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ZAČÁTEK VELKÉHO PŘÍBĚHU

Zámek Kunštát byl postaven ve 13. století jako rodové sídlo pánů 
z Kunštátu, kteří si jej udrželi až do roku 1521. Pozdější majitelé 
přestavěli hrad na renesanční zámek, dnešní podobu získal 
Kunštát v období baroka.

Přečti si text u modelu hradu.   
Zjisti, kdo z rodu Kunštátu zbudoval toto opevněné sídlo...............................

Život na středověkém hradě    
2. stupeň ZŠ

Srovnej nejstarší a nejmladší doloženou podobu hradu z období středověku a vyznač rozdíly.

Namísto podpisů se listiny opatřovaly pečetěmi s otisky erbů. 

Mocenský vzestup druhé generace rodu pánů z Kunštátu 
vyvrcholil za vlády Přemysla Otakara II.  
Po jeho smrti na Moravském poli v roce 1278 nechal jeho syn 
Václav II. vyrobit pohřební korunu, aby uctil jeho památku. 

 \ 

Přemýšlej, při jakých dalších příležitostech využívali panovníci korunu. 
................................................................................................................................................................................... 
Zamysli se, čeho je koruna symbolem............................................................................................ ? 

Prohlédni si přísahu Gerharda z Kunštátu a z Obřan. 
Zjisti, k čemu se v přísaze zavazoval a proč. 
.....................................................................................................................................................................  

 \ 

? 

VE SLUŽBÁCH PANOVNÍKA A ZEMĚ

Státní správa i ve středověku dbala na přísné vedení a uchování 
úředních dokumentů, jako byly například knihy k vymáhání práva.

 \ Ve vitríně si prohlédni obal zemských desek s erbem pánů z Kunštátu.  
Zjisti, v jakých městech byly zemské desky uloženy............................................................ 
Přemýšlej, co se do zemských desek zapisovalo..................................................................... ? 

? 

 \ Prohlédni si pečetě na listině. 
Překresli kunštátskou pečeť do pracovního listu.
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Průvodce expozicí Život na středověkém hradě na Státním zámku Kunštát  
2. stupeň ZŠ    
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SEKYRA
KUŠE 
MEČ
KOPÍ

HALAPARTNA
KROPÁČ  
ŘEMDIH

TOUHA PO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉM 

Víra a zbožnost ve středověku byly součástí každodenního 
života, což dokládají i četná umělecká díla dochovaná  
z té doby. 

Páni z Kunštátu patřili k rodu statečných rytířů  
a oddaně doprovázeli krále ve válečných taženích.

VE STÍNU ČERNÉ SMRTI

VŠEDNÍ DNY NA HRADĚ

Součásti hradu byla kuchyně, spižírny a zdroj vody - studna, 
která je 47 metrů hluboká. 

 \ Rozhlédni se po místnosti. 
Zjisti, jakým způsobem se odváděla voda z kuchyně..................................................  
Přemýšlej, proč byla voda pro hrad nepostradatelná............................................ 

Pozorně sleduj velký barevný obraz s názvem Triumf smrti. 
Zkoumej, co všechno je na obraze zachyceno.

Pozoruj vystavené zbraně.  
Porovnej je s obrázky na panelu na výstavě. 
Zakroužkuj zbraně husitské.

 \ 

Prohlédni si ve výklenku sochu Panny Marie s dítětem. 
Přemýšlej, jak se jiným způsobem nazývá zobrazení Panny Marie s dítětem................ 
Zjisti, jaké řeholní domy (kláštery) nechal vystavět rod pánů z Kunštátu................ 
....................................................................................................................................................................

 \ 

PŘÍBĚHY NEPOKOJNÝCH LET

 \ 

Popiš, co je to epidemie.................................................................................................................
Zjisti, jakými prostředky se lidé proti epidemii moru chránili.................................

NA CESTĚ K TRŮNŮM A SRDCI NÁRODA

S rodem pánů z Kunštátu je spřízněno mnoho evropských 
panovnických rodů.

 \ Prohlédni si rodokmen nejslavnějšího člena rodu pánů  
z Kunštátu, který žil v letech 1420 – 1471. 
Zjisti, jaké je jeho jméno.............................................................................................................. 
Najdi všechny současné evropské panovnické rody s ním spřízněné............ 
....................................................................................................................................................................

Kromě válečných tažení ohrožovaly život středověkého člověka 
také hlad a nemoci. Jednou z nemocí byl mor, který způsoboval 
rozsáhlé epidemie.
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