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Doba bronzová 
 

1. Periodizace (doplňte časové údaje). 
 

a) starší doba bronzová   (………. - ……….) 
b) střední doba bronzová  (………. - ……….) 
c) mladší doba bronzová  (………. - ……….) 
d) pozdní doba bronzová (………. - ……….) 

 
2. Popište odlišnosti vývoje v době bronzové v egejské oblasti, střední Evropě a severní Evropě.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
 
3. V době bronzové se mezi jednotlivými oblastmi rozvíjely obchodní styky. Jaké suroviny a 
odkud směřovaly do egejské oblasti a co naopak bylo z egejské oblasti vyváženo? Zakreslete do 
mapy. 
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4. Jak se vyrábí bronz? Jaké má výhody oproti mědi? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Vysvětlete pojmy: 
 
 

odlévání na ztracenou formu ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
hřivna …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
depot ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
6. Jaké bronzové předměty najdete na obrázcích? 
           
  a)                                                  b)  
 
 
 
                                                          

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V35_D805_Massive_bronze_axe_with_haft_hole.jpg?uselang=cs, licence 
PD 

                                                          
Autor: Wolfgang Sauber Creative Commons, BY-SA 
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c)                                                                                       d)  
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7. Zakreslete do mapy osídlení českých zemí ve starší době bronzové, pro niž byla typická 
únětická kultura. Rovněž označte lokalitu, podle které tato kultura dostala své jméno. 
              
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Autor: Viktor V, licence Creative Commons, BY-SA 
             http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Map_of_Czech_Republic.png?uselang=cs,  licence CC 

 
8. Charakterizujte únětickou kulturu: 
 
a) sídliště: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 
b) keramika:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) řemeslo 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Pohřebiště ze střední doby bronzové jsou cenným zdrojem informací. Jakou mají hroby 
podobu? Vytvořte jednoduchý nákres takového hrobu.  
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
10. Mladší doba bronzová je označována za období ekonomické prosperity, roste počet 
obyvatel, rozvíjí se duchovní život. Jaké byly náboženské představy tehdejších lidí?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Jakou roli v tehdejších náboženských představách mohl hrát artefakt na obrázku? 
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12. Jaký typ pohřebního ritu převažuje v mladší době bronzové? Charakterizujte jej.  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
13. V mladší době bronzové se formují etnické skupiny (pravěké národy). Některé známe 
jménem. Označte do mapy, kde žili Řekové, Ilyrové, Thrákové, Baltové, Veneti, Italikové, 
předkové Keltů, Germáni a předkové Slovanů. 
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Řešení 
 
1.  

a) starší doba bronzová   (2200 – 1600 př. Kr.) 
b) střední doba bronzová  (1600 – 1250 př. Kr.) 
c) mladší doba bronzová  (1250 –750 př. Kr.) 
d) pozdní doba bronzová (750 – 500 př. Kr.) 

2.  
- vyspělejší oblasti – egejská oblast (Kréta, Řecko) 
- střední Evropa – styky s egejskou oblastí 
- sever Evropy – lovci, rybáři, izolovaný vývoj 

3.  
- import z egejské oblasti: zbraně, výzbroj 
- export do egejské oblasti: jantar (Baltické moře), měď (Itálie, Rumunsko), cín (Anglie, 

Pyreneje) 
4.  

- výroba bronzu: slitina mědi a cínu, tvrdost 
5.  

 

- odlévání na ztracenou formu: modelace do vosku, obalení vosku hlínou, vypálení, vznik 
hliněné formy, odlévání do bronzu, rozbití formy  

- hřivna: tyče, tyčinky mající roztepané konce, jsou zavinuté 
- depot: poklad, hromadný nález  

6.            
a) bronzový šperk 
b) bronzová sekera     
c) hřivny, depot    
d) bronzový meč, šipky                           

 

8.  
a) sídliště: kůlová konstrukce domů, sídliště 
b) keramika: vypalovaná keramika, leštěný povrch, typická nádoba - koflík 
c) řemeslo: slévárenství, kovotepectví 

9.  
- mohyly 

10.  
- polyteismus, oběti bohům, vznik kultovních míst 

11.  
- kultovní vozík z Trudholmu, uctívání slunečního božstva? 

 

12.  
- otvor v urně, žárový ritus 
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školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. Dílo smí být dále šířeno pod 

licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
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