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Archeológ Václav Furmánek, režisér Gejza Kendy a Pavel Dvořák, 
scenárista a rozprávač,  pri nakrúcaní filmu Jaskyňa démonov 
zo známeho televízneho cyklu Stopy dávnej minulosti. 
Táto kniha je literárnou paralelou televíznej podoby.

Obrazová príloha k elektronickej knihe a audioknihe



Prvá dáma nášho praveku



Medené ozdoby v tvare vŕbového listu



 Keramika z kostrových hrobov



Záhadný kosákovitý predmet



Milodary mŕtvym vyrobené z kosti, kameňa, kančích klov a jantáru



Milodary mŕtvym vyrobené z kosti, kameňa, kančích klov a jantáru



Milodary mŕtvym vyrobené z kosti, kameňa, kančích klov a jantáru



Krása keramického vykurovadla



Keramické vykurovadlo



Bronzová dýka z Malého Cetína, doklad
o vpádoch východných nomádov do strednej Európy na konci doby 

bronzovej



Záhadné predmety, „trubky“, ktoré Božena Němcová považovala za 
„ozdoby přilbic vojenských“, sú v skutočnosti nákončia kováčskeho me-
chu. Aj z obrázka vidno, že ich konce sú poznačené ohňom (nálezisko 

Hodejov)



Kultová maska vyrezaná z tvárovej časti lebky



Plechová súčasť opasku a ihlice (Hodejov)



Unikátny kultový vozík z Nižnej Myšle



Parohová bočnica zdobená mykénskym ornamentom



Meč je kráľom doby bronzovej



Na začiatku všetkého stál bronzový meč



Meč je nielen zbraň, ale aj symbol vznešenosti, odznak pravekého 
rytiera



Nádherné bronzy boli prvým upozornením
že naši dávni predkovia neboli bedári hodní poľutovania, že aj oni 
mali svoj zlatý vek, ktorý sa stratil kdesi v nenávratne. Na obrázku 

diadém z Liptovských Sliačov



Kone ťahajúce dvojkolesový vozík, na ktorom bol uložený zosnulý. Scéna pri-
pomína starogrécke bojové vozy, čo nie jenáhoda:Amforazožiarovéhohrobu-
voVeľkýchRaškovciachniejeeneolitická,z hľadiskahistóriejeumiestnená nepa-

trične, patrí do mladších kapitol (strednej doby bronzovej), na tomto mieste má 
pripomenúť vzácneho človeka a zapáleného archeológa Jaroslava Vizdala



Amforka zo staršej doby bronzovej



Hrot z Banky pri Piešťanoch upravený zberateľom



Portrét bruneta zo Šarišských Michalian



Slzička (zväčšené) vystrúhaná
z mamutoviny dokonale zakonzervovanej mrazom. Sibírske mamutie 

kly sú vítaným obchodným artiklom na zberateľských burzách



Najkrajšia žena nášho praveku s pohľadom zdvihnutým kamsi k nebu



Keramické sitko



www.vydavatelstvorak.sk
www.sdm.sk (e-knihy a obrazové prílohy)

www.publixing.com (audioknihy)


