
Pracovní list k expozici Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

II. prohlídkový okruh - ,,Cesta stříbra“
Milé děti, vítáme vás v Českém muzeu stříbra na Hrádku. Naše cesta, 
jak název okruhu napovídá, povede do stříbrného dolu. Než-li se 
vypravíme do tajemných hlubin, navštívíme ukázkovou štolu, kde si 
přiblížíme práci havířů.
1. V ukázkové štole uvidíte jak v temném prostředí museli havíři 
pracovat. Víte, čím a jak si svítili?
…………………………………………………………………………
2. Kutná Hora byla známa svým stříbrným bohatstvím, které se 
získávalo z několika dolů, znáte ten nejhlubší kutnohorský důl? 
Nápovědu naleznete v naší ukázkové štole! 
…………………………………………………………………………
3. Naše cesta povede dále na zahradu k těžnímu stroji. Víte, jak se 
tento těžní stroj nazýval a z které doby pochází?
…………………………………………………………………………
4. Vedle velkých těžních strojů se používaly ještě malé. Jak se 
nazývaly a jak velký náklad mohly vytáhnout – kolik kg?
…………………………………………………………………………
5. U těžního stroje vidíte i původní důlní žebříky. Čím se liší od 
dnešních žebříků? Co použil havíř, když sjížděl po skluzavce do dolů?
…………………………………………………………………………
6. Tak a teď nám začne praxe, jdeme do středověkých hlubin 
stříbrného dolu. Důl je pojmenován podle svatého …. doplňte!
V dole můžete obdivovat krásnou krasovou výzdobu. Víte, z čeho a 
jak je tvořena?
………………………………………………………………………….
7. V dole budete procházet přes místa s původní výškou a šířkou. 
Uveďte nejnižší místo – v centimetrech !...............................................

8. Po návratu z dolu přejdeme do suterénu muzea , abychom viděli, 
jak se stříbrná ruda zpracovávala. Všimněte si, jak vypadaly cány 
a zakreslete je do pracovního listu. Zjistěte, proč se stříbro míchalo 
s mědí………………………………………………………………….



9. Jak se nazývala osoba , která řídila mincovnu a doly v Čechách? 

……………………………………………………………………….
10. Toto slovo podobně jako další, například šmitna, hašpl, troky, 
pochází z němčiny. Napadá vás proč?
………………………………………………………………………

Toto byl poslední úkol. Podařilo se vám splnit všechny? Gratulujeme.
Nyní prosím porovnejte, nakolik se splnila vaše očekávání.
 
Oznámkujte naše muzeum v přiložené stupnici:
1. Prohlídka se nám velmi líbila, protože ……..
2. Prohlídka se nám líbila . Ale chybí zde …….
3. Prohlídka nás nezaujala. Proč? ……………..


