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Pracovní list

Program v muzeu Zde založím město
Řemesla
Milý návštěvníku, obrátíme se do minulosti, do časů po 30-ti leté válce (1618–1648). Základem 
tehdejší výroby byla řemeslná malovýroba, organizovaná v cechy. Největší rozmach typických 
karlovarských řemesel nastal v 2. polovině 18. století. Řemeslo se dědilo z generace na generaci 
a produkce cechů byla určena většinou lázeňským hostům. 
   

II. patro
1. Co je cech? Seřaď slova ve větě do správného pořadí.  
     pravidly      života      řemeslníků      s cechovními      a cechovního      sdružení      výroby   
......................................................................................................................................................

2. Cech používal různé symbolické předměty, jako feruli, co to je? 
......................................................................................................................................................

3. Jaké další předměty symbolizovaly cechovní život? Nakresli tvary nádob:
holba                                                                      vítací číše zvaná vilkum

konvice                                                                   pohár

4. Všimni si výzdoby nádob, co vidíš kromě heraldických znaků řemesel? 
(Heraldika je pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí. 
Podle nich se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí.) .....................................................................
......................................................................................................................................................



5. Jaký je rozdíl mezi pečetidlem a pečetí?
Pečetidlo: .........................................................................................................................................
Pečeť: ..............................................................................................................................................

   
6. Sepiš řemeslníky, s jejichž výrobky se setkáš v expozici.
......................................................................................................................................................

7. Které karlovarské řemeslo obnovíme? Stanete se karlovarskými řemeslníky.   
Z vystavených předmětů vyberte jeden, který jste vyrobili a nabízíte jej k prodeji. 
název předmětu: ..........................................................................................................................
ze kterého je období: ....................................................................................................................
k čemu se používal: ......................................................................................................................
z čeho je vyrobený: ......................................................................................................................
jak je zdobený: .............................................................................................................................

Podle zájmu o výrobek navrhujeme obnovit karlovarské řemeslo: ...................................... 

Počátky manufakturní výroby na Karlovarsku souvisí se zrušením nevolnictví patentem Josefa 
II. z roku 1781. Zrušení nevolnictví umožnilo volný pohyb obyvatelstva. Dělníci přicházeli 
z horských oblastí Nejdecka a Jáchymovska, když ztratili práci v rudných dolech.

8. Ve kterém městě byla založena nejstarší porcelánka v Čechách?
......................................................................................................................................................

9. Jaké jsou 3 základní suroviny k výrobě porcelánu? Která z těchto surovin je 
zastoupena ve větším poměru?  ..............................................................................................
......................................................................................................................................................

10. Očísluj podle pořadí fáze výroby porcelánu:
      glazování                  příprava porcelánové hmoty                  zdobení                  tvarování  

11. Tradice sklářské výroby spadá do 17. století. Český vynález je broušení skla. 
Napiš barvy vystaveného skla barveného v hmotě : 
rubínové: ............................... tyrkysové: ................................. alabastrové: .............................. 

12. Prozkoumej sbírkový předmět a zapiš údaje:
Popis, materiál: ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 
Po zapsání představ předmět ostatním. Sbírkové předměty:
1. ......................................................................  5. ...................................................................... 
2. ......................................................................  6. ...................................................................... 
3. ......................................................................  7. ...................................................................... 
4. ......................................................................  8. ...................................................................... 

Děkujeme za návštěvu.

Učíme se v muzeu je projekt Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  
ev. č. CZ.1.07/1.1.18/03.0006 hrazený z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.


