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Prohlédněte si bronzové předměty ve vitríně vpravo vedle úvodního 

panelu, pojmenujte je a přiřaďte jim, k čemu se převážně používaly

SRP ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

SEKERA OBRANA 

ŠIPKY, KOPÍ ZPRACOVÁNÍ MASA 

NOŽE SKLIZEŇ OBILÍ 

LOV

Mezi ukázkami bronzu jsou i šperky – ozdobte jimi dívku doby 

bronzové nebo jejich názvy přiřaďte k částem těla

NÁRAMEK

SPONA

JEHLICE

PŘÍVĚSEK

KORÁLE

PRSTEN

PÁS

VÍTE, ŽE šperky spálené s tělem svého majitele 

se často roztavily či poškodily. Neporušeny zůstaly 

většinou jen tehdy, pokud byly do popelnic přidány 

až po uložení spálených ostatků.
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Stojíte před „popelnicovým polem“, ve skutečnosti však nebyly

jednotlivé urny tak blízko sebe. Spočítejte kolik nádob na našem poli 

je a zkuste odhadnout, jak velkou plochu by pohřebiště zabíralo 

v přirozených podmínkách.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
VÍTE, ŽE na Příbramsku se nalézají dvě největší popelnicová pole knovízské 

kultury? Doposud největším je pohřebiště Zvírotice-Křepenice se 132 urnami, 

druhé největší naleziště jsou Obory s 87 hroby. Obě lokality však ještě nebyly 

úplně prozkoumány, takže celkový počet hrobů bude pravděpodobně vyšší.

Zásobnice jsou nádoby na první pohled tvarově podobné urnám. 

Odlišuje je však především zpracování. Bývají lépe vypálené, jejich 

povrch důkladně vyhlazen, často i grafitován (potřen grafitem 

a vyleštěn), což jim dodává lepší vlastnosti pro uchovávání potravin.

Zásobnice, kterou vidíte v naší expozici je, ve srovnání s většinou 

jinde nalezených zásobnic, obrovská (po hrdlo má objem 150 l, 

běžněji bývá objem kolem 50–60 l). 

Zamyslete se, jaké plodiny lidé doby bronzové mohli pěstovat, jaké 

tekutiny používat a požívat a tudíž je i v zásobnicích ukládat:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
VÍTE, ŽE na většině sídlišť knovízské kultury jsou nalézány zásobní jámy, 

určené k dlouhodobějšímu uchovávání potravin. Na Příbramsku však zatím 

nebyla nalezena jediná.
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Na archeologických nalezištích se někdy dochovají i doklady 

výrobních procesů. Nejlépe odhalitelné jsou stopy po výrobě 

keramiky či textilu, méně pak již po výrobě bronzu.

Prohlédněte si vitrínu vpravo vedle velké zásobnice a mezi exponáty 

vyhledejte nálezy svědčící o:

výrobě keramiky

výrobě textilu

odlévání bronzu  

VÍTE, ŽE tavení bronzu, stejně jako výroba keramiky, probíhalo 

v metalurgických a v hrnčířských pecích. Zatímco ty druhé jsou nalézány 

poměrně často, metalurgické jsou velmi vzácné.
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Prohlédněte si mapky osídlení Příbramska v jednotlivých obdobích 

doby bronzové. Všimněte si, že v některých obdobích jsou nalézány 

převážně hromadné nálezy, v jiných zase sídliště, hradiště 

či pohřebiště.

Pokuste se najít vlastní vysvětlení, proč se v tomto regionu osídlení

vyvíjelo tak, jak nám to dosavadní nálezy dokládají. 

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

VÍTE, ŽE hromadný nález (depot) je nález většího množství předmětů, často bez 

jasných okolností uložení či souvislostí s okolím. Mohlo jít o předměty na dané 

místo přinesené jako obětina (např. uložené v blízkosti nebo vhozené přímo do 

vody), stejně jako např. o předměty uschované pro případ potřeby a jednou 

provždy zapomenuté atd.

                                           

                                             

Spočítejte, kolik je v naší expozici jednotlivých bronzových nálezů, výsledek 

porovnejte s fotografií na druhé straně pracovního listu …

Zpracovala Mgr. Jana Fischerová




