si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Starší doba železná
Výstava potrvá od 5. února do 16. května 2010
ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Jablunkově,
Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov,
tel.: 558 359 533, e-mail: jablunkov@muzeumct.cz

Otevřeno:
út–pá
so
ne

9.00–12.30
13.00–17.00
9.00–13.00
13.00–17.00

hod.
hod.
hod.
hod.

Vstupné:
děti do 6 let
děti od 6 let do 15 let
studenti a důchodci
dospělí
rodinné vstupné

zdarma
15,- Kč
15,- Kč
30,- Kč
60,- Kč

Držitelé průkazek DK Čtyřlístek, ZTP, ZTP/P, ISIC, ITIC, IYTC, KPVU
a členové Klubu Muzea Těšínska – 50% sleva. Pracovníci muzeí a galerií,
členové AMG, ICOM, novináři, pedagogický doprovod a průvodce osoby
s průkazem ZTP/P – vstup zdarma.
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín,
tel.: 558 761 211, fax: 558 761 223,
e-mail: muzeum@muzeumct.cz, http://www.muzeumct.cz

Předmětem výstavy s názvem „Starší doba železná“ je veřejnosti poměrně
málo známé období sklonku pozdní doby bronzové a epocha tzv. halštatu.
Toto často poněkud opomíjené období je jednou z kolébek evropské civilizace
a položilo kulturní základ mnoha evropským historickým etnikům. Přestože
je výstava zaměřena především na oblast Těšínského Slezska, zvláště na unikátní
lokalitu v Chotěbuzi-Podoboře, z níž pochází největší soubor nálezů z tohoto
regionu, budou zde k vidění i některé nálezy z dalších lokalit. Význam období
je především v jeho kulturní svéráznosti a síle, jíž dokázal ovlivnit
mnohé následující epochy.
Výstava je zaměřena na památky hmotné kultury a jejím účelem je seznámit
návštěvníky s dochovanými nálezy, jejich významem a využitím. Pozornost
je soustředěna na památky spadající do časově i prostorově rozsáhlého
kulturního komplexu lužických popelnicových polí (pojmenovaného podle
charakteristického způsobu pohřbívání), který nemalým dílem ovlivnil
prehistorický a protohistorický vývoj ve střední Evropě.
Velice zajímavý je již nástup vlastní doby železné nebo-li halštatské, který
je spojen se znalostí zpracování železa jako nového kovu, jenž byl, podobně
jako jiné kovy, používán zpočátku na výrobu šperků. Až později nastupuje
jeho využití při výrobě nástrojů.
Počátek vlastní doby halštatské je spojován s některými dalšími změnami,
jako byl výskyt malované keramiky či změny v budování výšinných opevněných
sídlišť. Výstava zachycuje kromě vlastního příchodu tzv. platěnické kultury
starší doby železné také její vývoj a ve 4. století před naším letopočtem
i její zánik, patrně v důsledku nájezdů kočovných etnik z východu,
a nástup nových kultur mladší doby železné.
Kromě exponátů, které budou prezentovány především keramickými, kamennými,
kostěnými a kovovými předměty, bude nabídnuto i stručné seznámení s vývojem
a dějinami starší doby železné v evropském kontextu, poznatky o výšinné
opevněné lokalitě v Chotěbuzi-Podoboře a množství fotografií nejen nálezů,
ale i situací zachycených při archeologických výzkumech.
Mgr. ONDŘEJ TŮMA

