
                                                                                                                                 
K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) 

Cílem listu je podat základní informace o době halštatské/starší době železné a to nejen na 

území současné České republiky, ale i v širším kontextu celé Evropy. Dobou halštatskou (750 

– 450 př.n.l.) v podstatě začíná nová kapitola v dějinách evropských kultur – začíná tzv. doba 

železná, doba výrazných společenských, ekonomických a kulturních změn. Ve střední Evropě 

se začíná se zpracováním nového materiálu – železa, které se postupně stává dominantním 

materiálem při výrobě nejen zbraní, ale i hospodářského nářadí, ba dokonce i šperků. 

Obnovují se i kontakty s oblastí Středozemního moře, odkud po Jantarové stezce začíná 

znovu proudit luxusní zboží: bronzové šperky a sofistikovaně vyrobené bronzové nádoby a 

skleněné perly. I na území České republiky se nacházejí předměty, které můžeme přímo spojit 

se zaalpským kulturním okruhem. Vzhledem k této skutečnosti je možné tvrdit, že v době 

železné byl mezinárodní obchod poměrně důležitou součástí tehdejšího hospodářství a 

intenzivně napomáhal ke kulturní výměně mezi vzdálenými regiony. Na území střední Evropy 

se postupně vyvíjí rozmanité kulturní okruhy, které, i přes rozdíly v hmotné kultuře, tvořily 

ucelenou západohalštatskou oblast (území Čech, Německa, SV Francie, V Rakousko, S Itálie, 

S Švýcarsko). Hmotná kultura starší doby železné se vyznačuje bohatě zdobenou, poměrně 

barevnou keramikou, se vzory, mezi nimiž dominují geometrické tvary jako krokvice, 

„zavěšené“ trojúhelníky, kosočtverce, tečkované vzory, „sluníčka“ – rozety, hvězdice. 

Výzdoba mohla být malovaná – převážně černý/hnědý vzor na oranžovo-červeném podkladu, 

nebo jemně rytá (Obr. 1). Díky archeologickým výzkumům v eponymní lokalitě Hallstatt 

(Rakousko) máme nálezy krásných látek, na základě kterých můžeme zrekonstruovat tehdejší 

oděv. Významnou součást ženského a mužského kroje tvořily svérázné šperky, převážně 

spony sloužící ke spínání šatu/šatstva (Obr. 2, Obr. 3).   

1. Cíl: Úkolem prvního pracovního listu je pochopit a následně identifikovat kulturní a 

ekonomické vztahy vyvíjející se napříč Evropou v době halštatské. I v pravěku bylo území 

Evropy propojeno obchodními cestami, po kterých proudilo luxusní zboží. Hlavní pravěkou 

tepnou byla Jantarová cesta (existující už ve starší době bronzové). Svůj název nese podle 

hlavní směnné komodity jantaru, který byl nesmírně ceněný napříč celým pravěkem. Jantar se 

sbíral na pobřeží Baltu, odkud putoval na jih do Itálie, kde z něj ve starší době železné zruční 

etruští řemeslníci vyráběli překrásné šperky. Obchodní trasy v pravěku většinou respektovaly 



zeměpisné podmínky, běžely v nížinách, často podél větších řek a vyhýbaly se vyšším 

pohořím (v našem případě hlavně Alpám). Jeden ze směrů cesty vedl od Baltského moře přes 

území dnešního Polska a následně přes Moravu, SZ Maďarsko, Slovinsko a končil někde 

v oblasti antické Aquilei (tzv. oblast Caput Adriae). Zboží dále pokračovalo do severní Itálie, 

odkud se na sever pro změnu vyvážely šperky (bronzové spony a skleněné korálky) nebo 

bronzové nádoby. Je vhodné zmínit i u pravěké nobility oblíbené jižní víno. Další obchodní 

cesta mohla vést západně od Alp - začínala v antickém přístavu Massalia (dnešní Marseille) a 

pokračovala na sever k Baltu. Nesmíme opomenout ani další cestu podél Dunaje, která 

propojovala západní krajiny s oblastí západního a severního Černomoří. Spolu s obchodními 

artikly se překvapivě šířily i „módní trendy“. Například móda kožených bot s výrazně 

zahnutou dlouhou špičkou, které byly velice rozšířeny v etruském prostředí (Obr. 3), se 

dostala i do střední Evropy (území Německa a Čech). Hojně italských importů se nachází 

v bohatých halštatských mohylách, kde byli pravděpodobně pohřbeni představitelé vládnoucí 

aristokracie. Například hrob princezny z Vix (Burgundsko, Francie , Obr. 4), kde se našel 

největší dochovaný bronzový kratér pozdně archaické řecké produkce, zlatý torques a 

pozůstatky honosného vozu. Dalším příkladem bohatého „knížecího“  je mohyla z Hochdorfu 

(Německo), kde se také našly zbytky pohřebního vozu, bronzové lehátko a bohatý soubor 

zlatých šperků (Obr. 5). 

Úkol: Na základě základních poznatků o kulturním prostředí v době halštatské je třeba 

zakreslit do slepé mapy směry obchodních cest a roztřídit zobrazené předměty na základě 

jejich původu. 

Řešení: První cesta: začátek pobřeží Jadranu (Caput Adriae) přes Slovinsko, Maďarsko, 

Moravu a západní Polsko, až na pobřeží Baltu. Druhá cesta: od dnešního Marseille směrem na 

sever do Pobaltí. Třetí cesta: od pobřeží Černého moře, podél Dunaje až do oblasti dnešního 

Rakouska. Z jihu na sever putovaly: Bronzové nádoby, víno, šperky (spony a korálky), módní 

zvyky – např. etruské boty. Ze severu na jih: jantar, kožešiny. 

2. Cíl. Druhý pracovní list je zaměřen na mladší ročníky (školky a žáky prvního stupně ZS). 

Úkolem je vysvětlit variabilitu vzorů využívaných na keramice ve starší době železné. Žák má 

za úkol buď nakreslit svou vlastní nádobu podle níže uvedených vzorů (Obr. 1), ukázaných 

replik nebo originálů. Popřípadě využít již připravených šablon (vnitřek talíře, mísa, 

amforovitá nádoba) a v prostřední liště navrhnutých vzorů. 

Řešení: využijte barevné pastelky (převážně oranžové, žluté, červené nebo černé barvy). 

Halštatské talíře byly poměrně často zdobeny i zevnitř (vzor tzv. hvězdice, nebo soustavou 

trojúhelníků). Nádoby byly zdobeny po celé ploše geometrickým, často se opakujícím 



motivem.
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