
Pozdní doba kamenná (eneolit, chalkolit) 

 Nerovnoměrný vývoj, na Předním východě vznikají v nejvyspělejších oblastech 

nejstarší města a první městské státy (Sumerové) 

 Používané materiály:  

a) základní stále kámen (těžba v pravěkých dolech) 

b) První kov – měď. Zpracování: původně roztepávání, později tavení. Sekery, 

sekeromlaty (nástroje na práci se dřevem) 

Nové vynálezy a jejich důsledky: 

 Kolo a vůz (PV 5. tisíciletí) 

 Dřevěný hák – zdokonalený nástroj na obdělávání půdy. Tažen nejprve člověkem, 

později zapřažen dobytek (dřevěné jho a jařmo). Kopaničářské zemědělství je 

nahrazeno orebným. Ženy s motykami nahrazuje silnější muž – oráč, vzrostl jeho 

význam ve společnosti, matriarchát nahrazen patriarchátem. 

 Produktivnější zemědělství umožňuje společenskou dělbu práce – oddělení řemesel 

a obchodu od zemědělství. 
 Společnost bohatne, vzniká vládnoucí vrstva, prohlubuje se společenská nerovnost 

(bohaté hroby náčelníků)  

 Významné kultury a jejich pozůstatky 

 V Evropě vznikají nejstarší archeologické kultury, skupiny lidí se shodným 

způsobem pohřbívání, výroby a zdobení keramiky. (U nás kultura nálevkovitých 

pohárů, kultury se zvoncovitými poháry, se šňůrovou keramikou). 

 Lidé žijí ve vesnicích v menších dřevěných srubech, zemnicích či polozemnicích, 

hospodářským, správním a náboženským centrem se stávají opevněná hradiště. 

 Významné památky eneolitu – megalitické stavby: kamenné kruhy a řady 

(Stonehenge, Carnac). Jednotlivé kameny – menhiry, hrobky z velkých balvanů – 

dolmeny. 

 Významný archeologický nález: Otzi z jižního Tyrolska, žil někdy mezi lety 3350 – 

3100 př.n.l. 

Doba bronzová  

3500 – 1100 př.n.l. Přední východ, 2300 – 750 střední Evropa 

 Prohlubování změn z eneolitu (orebné zemědělství, patriarchát, společenská 

dělba práce, růst společenské nerovnosti) 
 Novinka: využití bronzu – slitiny mědi a cínu 

 Výhody kovu: dá se dobře tvarovat, je možná recyklace 

 Způsob zpracování: roztepávání, později tavení a odlévání 

 Nástroje a zařízení: dmychadla, tyglíky, kleště, formy, tavící pece 

 Rozvoj hornictví, hutnictví, slévačství, kovolitectví a kovotepectví 

 Prohlubuje se společenská dělba práce, rozvíjí se obchod (měď cín, jantar, drahé 

kovy, sůl) 

 Na Předním východě se od počátku tohoto období rozvíjejí nejstarší státy, v 

Evropě je nejpokročilejší egejská oblast (Kréta, Řecko). Nejstarší státy se zde 

objevují kolem roku 2000 př.n.l. 



Dělení doby bronzové a významné archeologické kultury u nás 

 Starší doba bronzová (2300 – 1550 př.n.l.): únětická kultura 

 Střední doba bronzová (1550 – 1300 př.n.l.): mohylová kultura 

 Mladší doba bronzová (1300 – 750 př.n.l.): lid popelnicových polí 

Doba železná 

 Objev výroby železa v Malé Asii kolem roku 1500 př.n.l. (národ Chetitů), železo v 

Evropě  

kolem roku 1000 př.n.l., ve střední Evropě kolem roku 800 př.n.l. 

 Výhody nového materiálu: více nalezišť, levnější, kvalitnější (pevnější, odolnější) 

 Důsledky: kvalitnější nástroje umožnily efektivnější rozvoj zemědělství a řemesel, 

společnost bohatne. Roste moc a bohatství kmenových náčelníků, přibývá konfliktů 

a válek. 

 V Evropě poprvé dokážeme pojmenovat nejstarší pravěké národy, např. velmi 

vyspělé Kelty. 

Rozdělení doby železné: 

 Starší doba železná (750 – 400 př.n.l) doba halštatská 
 Významné centrum ve střední Evropě – Hallstatt v Horním Rakousku 

 Bohaté centrum obchodu a těžby soli, bohatě vybavené hroby kmenových 

náčelníků (kostrové na čtyřkolových vozech, zbraně, keramika, šperky x žárové hroby 

obyčejných členů kmene) 

 U nás bylanská kultura  

 Mladší doba železná (400 př.nl. – 0) doba laténská 
 Název od naleziště La Téne ve Švýcarsku 

 Období válečných výprav Keltů, kteří z původní pravlasti na pomezí Francie, 

Německa a Švýcarska 

podnikali od počátku 4. století př.n.l. velká válečná tažení. Při kontaktu s vyspělými 

oblastmi  

ve Středomoří (Řekové, Římané, Malá Asie) získali mnoho poznatků, které po usazení 

tvořivě rozvinuli. 

Keltové u nás – vrcholné období pravěku na našem území, první pojmenovaný národ u 

nás  

 Kmen Bójů (Bójové), latinský název země Boiohaemum – Bohemia 

 Byli výborní zemědělci, řemeslníky, kováři i hutníci 

 Keramika vyrobená na hrnčířském kruhu, razili zlaté a stříbrné mince – duhovky 

 Obchodní, řemeslná a správní centra byla oppida („pravěká města“, sídla velmožů) 

 Závist nad Zbraslaví, Stradonice u Berouna Hostýn…  

 Kněží, druidové, posvátné háje 

 Doba římská (0 – 400 n.l.) 



 V e střední Evropě se projevoval silný vliv římské říše, i když naše území leželo vně 

jeho opevněné hranice zvané Limes Romanus (vně limitu).  

 Římské opěrné body na našem území: Mušov, Břeclav – vojenské stanice a pochodové 

tábory legionářů 

 Vyspělí Keltové byli z našeho území vytlačení bojovnými, ale primitivnějšími 

Germány. 

  

 Původ Germánů: byli to zemědělci a pastevci ze severu Evropy. Kvůli přelidnění, 

nedostatku obživy, klimatickým změnám a také vyčerpání půdce stěhovali na jih. 

Ovládli střední Evropu a dostávali se do konfliktů s římskou říší, jejíž bohatství je 

přitahovalo. 

 Významné germánské 

kmeny…………………………………………………………………………………

……. 

 Na našem území žili: ………………..…… a ………………………………….. 

 Způsob života: 

 Germánská sídla: vesnice s polozemnicemi, velké měly až 50 dvorců a 500 obyvatel, 

neznali opevněná hradiště nebo města jako Keltové. 

 Germánské hospodářství: jednodušší zemědělství – dřevěné rádlo, (obiloviny, 

luštěniny, významný chov dobytka) 

 Pracovali se železem, výroba zbraní. Jednodušší šperkařství. 

 Germáni neznali hrnčířský kruh, seznámili se s ním až ve 3. – 4. st. n l, ale ne na 

našem území. 

 Náboženství a pohřbívání: prostí lidé – žárové hroby – hliněné urny s milodary do 

hrobových jam.  

 Kostrové knížecí hroby s bohatou výbavou. 

 Bohové: Vodan = Odin - bůh válečníků a vládce říše mrtvých, Donar, Thor – bůh 

hromu a blesku 

 Obřady v přírodě, posvátné prameny, kopce, bažiny (řada obětišť v bažinách 

v Německu), obětovali potraviny, zbraně a jiné předměty, občas lidské oběti. 

 Runy: posvátné magické písmo, abeceda z 24 znaků. Nesloužily komunikaci, ale 

magickým účelům. (Znásobovaly účinek zbraní, přinášely štěstí). 

 V 6. století jsou na našem území postupně vystřídáni Slovany. 

  



 Stěhování národů: (5. – 6. století), likvidace starého světa v Evropě, otevřena cesta 

k rannému feudalismu. 

 Zánik západořímské říše – 476 n. l.  

 1) Posuny Germánů v Evropě 

 2) Vpád kočovných Hunů (mongolské kmeny) z východní Asie do Evropy – 395 n.l., 

Hunové způsobili posuny germánských kmenů Ostrogótu a Vizigótů, usazených u 

Černého moře.. Hunové se usadili v Uherské nížině a odtud útočili proti Germánům a 

Římanům. Mocný náčelník Attila, Bič boží, symbol hrůzy a plenění. 

 451 byl Attila poražen na Katalaunských polích v dnešní střední Francii, 453 

zemřel. 

 3) Příchod Slovanů do Evropy 

 

 

 

 


