
Pracovní listy

Keramika v době laténské
Keramika
Vzhledem k tomu, že se tvar, výzdoba i technologie výroby keramiky v různých obdobích 
značně lišila, stala se keramika hlavní pomůckou pro práci archeologů, hlavně pro datování 
a rozdělování nálezů.

1) Podívej se, jaké druhy nádob Keltové používali a na co jim sloužily. Potom si zkus jednu  
 nádobu nakreslit.

2) Co je to tzv. technická keramika? Uveď nějaký příklad.

3) Prohlédni si keltskou pec pro výpal keramiky
- Z jakých materiálů je vyrobená? 

- Udělej si popisky k náčrtku keramické pece, doplň si rozměry pece připravené   
 pro experiment.

Tuha (grafit)
V době laténské se setkáváme s tzv. tuhovou keramikou (tuha – grafit se přidává přímo do hlíny) 
a tuhovanou keramikou (grafitem se tuhovala nádoba na povrchu).

1) Proč přidávali Keltové do keramické hlíny také grafit?

2) Na co používáme grafit v dnešní době?
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Pec na výpal keramiky
V době laténské se využívá dvoukomorová pec (tzv. kramolínského typu) – z topeniště proudil 
horký vzduch do peciště, rozděleného na dvě komory, překrytého roštem s otvory, na němž stály 
vypalované nádoby. Celý prostor byl uzavřen kopulí. V pecích tohoto typu se pravděpodobně 
dosahovalo teplot kolem 800–1000°C stupňů.
Pro doplnění odpovědí na následující otázky využij poznatků z průběhu experimentálního 
výpalu.

1) Zapiš si postup vypalování keramiky v dvoukomorové peci.

2) Jak dlouho výpal probíhá?

Hnčířství
Tuto činnost přivedli Keltové na vysokou úroveň. Toto zdokonalení je důsledkem jednak užívání 
hrnčířského kruhu, jednak vypalováním v dvoukomorové peci a také přidáváním grafitu 
do keramické hlíny.
Keltská keramika je provedením dokonalá a tvarově bohatá. Keramické zboží bylo vyráběno 
v hrnčířských dílnách (už ne podomácku) a často vyváženo i do velkých vzdáleností.

Přehled pojmů, se kterými jsme pracovali: dvoukomorová pec, grafit, hrnčířství, hrnčířský kruh, 
technická keramika, tuhová keramika

Tajenka na závěr

Knihy o Keltech
Další zajímavé informace nalezneš také v knihách o době laténské. Jsou to například:

Keltská civilizace (autor Jan Filip)
Keltové (autor Barry Cunliffe)
Encyklopedie Keltů v Čechách (autor Jiří Waldhauser)
Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezku (autorka Jana Čižmářová)
Oppidum České Lhotice aneb Putování za Kelty na Chrudimsku (autoři Tomáš Mangel 
a Anna Frantalová)

1 Druh nádoby

2 Zařízení, ve kterém se vypaluje keramika

3 Člověk, který se zabývá výrobou keramiky

4 Typ keramické pece

5 Spodní část pece, která slouží k přikládání

6 Jiný název pro tuhu

7 Zařízení, na kterém se vyrábí nádoby

8 Látka přidávaná do keramické hlíny


