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Naukový materiál o Homérovi, Schliemannovi, o hledání Troje, o 

osudu pokladu krále Priama ve 20.století, o současných výzkumech 

v Tróji 

Cvičení na určení správnosti či chybovosti výroků o novodobém osudu  

trojského pokladu 

Dobrovolný úkol – význam rčení z Homérových bájí používaných i dnes 



Trója, 
 

aneb příběh, 
 

 který vypráví Homér i Hollywood 

 



Homér 
•                                                podle pověstí slepý básník 

žijící v 8. stol. PNL 
 

  domnělý autor dvou eposů 
Ílias a Odyssey, což jsou dvě 
nejstarší díla západní  
civilizace, která dodnes  
inspirují , např. i  Hollywood 

   
 
 
 

 Dostupné pod  licencí Creative Commons na wwww: 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homer_British_Museum.jpg 



Homér 

 
     slepý básník, jehož život 
     je takřka stejně mýtický, 
     jako jím vyprávěné příběhy 

 
 
 
 
 

 Dostupné pod licencí Creative Commons na www: 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-

_Homer_and_his_Guide_(1874).jpg 



Ílias 

16 000 veršů 
vypráví o 51 posledních dnech desetileté  
trojské války / Trója se řecky řekne Illion / 
Trojská válka byla válkou kvůli kráse: 
Nejkrásnější ženu tehdejšího světa Helenu, 
manželku řeckého krále Meneláa, unesl trojský 
princ Paris 
Ve skutečnosti se jednalo o obchodní válku mezi 
Řeky a Trojany 



Trója byla dobyta pomocí lsti,  
kterou vymyslel Odysseus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trojský kůň, kterého v tureckém přístavu Canakkale u Dardanel zanechali  
filmaři z Hollywoodu po natočení filmu Trója  v roce 2004  

s Bradem Pittem  v roli Achilla 



Model trojského koně v Tróji 

 



Odyssea 

12 000 veršů 

Vypráví o posledních 41 dnech desetiletého 

návratu řeckého krále Odyssea z trojské války  

domů do Řecka 

Zažívá spousty dobrodružství :  

pobyt na ostrově jednookých obrů Kyklopů, plavbu 

kolem Skylly a Charybdy a vábných Sirén, pobyt  

v kraji Lotofágů či u kouzelnice Kirké . . . 



Heinrich Schliemann 1822 - 1890 
      

 
 Německý archeolog amatér,  
 od dětství miloval Homérovy báje. 
 Když mu otec řekl, že Trója  nikdy 
 neexistovala, prohlásil prý: 
 „ Já Tróju najdu.“ 
 Roku 1871 v Turecku 
 na pahorku Hissarlik našel Tróju. 
 Při vykopávkách se přesně řídil 

Homérovými verši – tím, co o Tróji a 
její poloze praví Ílias. 

 Dokázal tak, že v Homérových bájích 
je část pravdivá. 

 

Dostupné pod licencí Creative Commons na www: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Schliemann.jpglicencí 



Archeologické vrstvy Tróje 
od doby římské po dobu kamennou 



Archeologické vrstvy Tróje v reálu 

 



Homérova Trója 

 



Část hradebního opevnění Tróje 

 



Centrum města 

 



Rampa,  
po které by byl tažen trojský kůň 

 





Pahorek,  
ve kterém Schliemann  30.5.1873 objevil poklad 
spoustu zlatých šperků, dva diadémy, řetězy, náušnice, knoflíky,  

jehlice, poháry a láhve za zlata 



 
Osud trojského pokladu ve 20. století 

 
Protože Schliemann byl Němec, byl poklad 

vystaven v Berlíně. 

Zde jej v květnu 1945 „sbalili“ ruští vojáci jako 

součást válečných reparací pro Sovětský svaz. 

Po dobu studené války / 1945 – 1989 / však 

Rusové nikdy nepřiznali, že poklad mají. 

Svět si začal myslet, že byl poklad zničen 

při květnovém osvobozování Berlína. 



Trojský poklad dnes 

Teprve za Gorbačova –  

v době perestojky  a glasnosti - po roce 1985 - 

Rusové světu přiznali, že poklad mají. 

 

Dnes je vystaven v Puškinově muzeu v Moskvě. 

 

O jeho předání Německu, Turecku nebo Řecku 

však Rusové vůbec neuvažují. 



Nejnovější výzkumy v Tróji 

Vede je německý archeolog Manfred Korfmann 

z univerzity v Tübingenu. 

Používá nejmodernější metody, např. GPR = 

radar pronikající půdními vrstvami. 

Dokázal: 

1. Pahorek Hissarlik je pouhou akropolí, a tedy 

 Trója byla velkoměsto  

2. Byly nalezeny důkazy o  válce kolem 1 250 PNL = 
hlavice šípů zabořených do spáleného materiálu 







Urči, zda uvedené výroky jsou správné či nikoli: 

1. Trojský poklad objevil v 19. století anglický 
amatérský archeolog Heinrich Schliemann. 

2. Poklad byl nalezen na území dnešního 
Turecka. 

3. Poklad byl vystaven v Berlíně. 

4. Při osvobozování Berlína v květnu 1946 jej 
jako válečnou kořist zabavila Rudá armáda. 

5. Rusové po dobu studené války mlžili a 
nepřiznali, že poklad je v Sovětském svazu. 



 
6. Svět se začal domnívat, že poklad byl v závěru  
     války při bombardování Berlína zničen. 
7. Ke změně došlo až za tzv. perestrojky a 
     glasnosti spojené s Vladimírem Putinem. 
8. Rusové přiznali, že je poklad u nich. 
9. Dnes jej můžeme obdivovat v Puškinově 
     muzeu v Moskvě. 
10. Rusové rozhodují, zda poklad předají  
       Němcům, Turecku nebo Řecku. 
 
 



Dobrovolný písemný domácí úkol 

1. Vysvětli význam těchto slovních spojení: 

- jablko sváru 

- Achillova pata 

- Nestor 

- trojský kůň 

 

2. Zkus najít příklad z českých dějin 20.století, 

     kde mohou historici použít obrat   „ trojský  kůň“. 

 
Autor fotografií, není – li uvedeno jinak, Irena Kotková 


