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

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 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..................................................................... ? 

? 
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Přemýšlejte, co je to středověk. 
Jaké období jej vymezuje? Začíná 
pádem západořímské  říše (475) a končí  
objevením Ameriky K. Kolumbem (1492).

Zkoumejte, na jakém 
místě se hrady stavěly  
a proč?  
Na nedostupných 
místech - většinou  
na skalnatých  
a zalesněných kopcích  
a v těsné blízkosti 
vodního zdroje.

Popište materiál, 
ze kterého je hrad 
postavený.  
Hrady se v českém 
prostředí stavěly 
převážně z kamene, 
dřeva, ojediněle i z cihel.

Kuna I. - nejmladší syn zakladatele rodu Gerharda ze Zbraslavi,  
v polovině 13. století.

Tato přísaha je zpečetěna otisky erbů 
nejmocnějších šlechtických rodů  
v zemi. 

Přísaha je slibem věrnosti a poslušnosti ke králi 
Václavu II. - a aby svým odbojným konáním neškodil lidem a zemi.

Nahlédnout do zemských 
desek provázel rituál  
s přísnými pravidly  
a bylo otázkou hrdosti  
a cti majetných šlechticů, 
aby do nich mohli 
nahlížet co nejčastěji.  

Zemské desky jsou předchůdcem 
pozemkových knih. 

V Olomouci a v Brně. 
Majetek šlechtice - všechna jeho oprávněná držení statků.

Korunovace, významné události země.  
SYMBOLEM KRÁLOVSKÉ MOCI, symbolem země, státnosti. 

Gerhard z Kunštátu 
a z Obřan podnikal 
boje a protesty proti 
Habsburkům, kteří po 
bitvě na Moravské poli 
v roce 1278 obsadili 
Moravu. Jeho odbojná 
činnost však narušovala 
vnitřní stabilitu země. 

Osmiboká pohřební koruna je nahoře 
ukončena tvary lilií a rovnoramenných 
křížků. Uprostřed je šestiboká rozeta 
ve tvaru bodláku.  Lilie - znak čistoty  
a smrti. Bodlák - Kristova koruna.
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ZEMSKÉ DESKY

Průvodce expozicí Život na středověkém hradě na Státním zámku Kunštát 
Metodické podklady 2. stupeň ZŠ    

Jaká koruna je součástí 
Českých korunovačních 
klenotů? Svatováclavská 
koruna z roku 1346.
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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................ 
....................................................................................................................................................................

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

? 
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Zamyslete se, jaký význam má pro 
člověka víra? K víře se šlechticové 
upínali ve chvílích rozjímání či nouze. 

Madona - Panna Maria s dítětem.  

Cisterciácké kláštery ve Žďáře n. Sázavou a Vizovicích.

Řemdich a kropáč jsou typickými 

husitskými zbraněmi.

Obraz znázorňuje smrtící běsnění a 

epidemii moru a dokládá, že smrt se 

nevyhýbá nikomu - dotkne se všech 

bez rozdílu společenského postavení 

(Smrt se nevyhýbá ani králům, císařům, 

poutníkům, ženám a dětem ani chudým).

Při morových epidemiích umíralo 
velké množství lidí. Léky proti této 
nemoci neexistovaly.

Rozsáhlý výskyt nebezpečné nemoci. 
speciálním oděvem - rukavice, brýle, maska se zobákem.

Dovnitř masky se 
zobákem se ukládaly 
aromatické byliny nebo 
houby namočené v octu.

Začněte u kamenného 
umyvadla a dál pozorujte, 
kde se voda odváděla  
z hradu ven.

Pomocí vodovodních trubek z kamene.  
Snadná dostupnost, stavba hradu, hygiena, vaření. 

Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. 
Nejznámější potomci jsou princ William a princ Henry z Walesu a jejich děti. 

Jaký nejvyšší státní úřad Jiří z 
Poděbrad zastával? Byl českým králem 
v letech 1458 - 1471.

Pro upevnění své moci 
a bohatství zakládali 
šlechticové kláštery, 
kostely a kaple  
s bohatou uměleckou 
výzdobou.  

Jiří z Poděbrad patří mezi 
předky britské královské 
rodiny - několika 
genealogickými cestami. 
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