
Pojďte děti, zaskočíme spolu na chvíli do minulosti. První skok bude
opravdu dlouhý – na časové ose se vrátíme o 25 cm do doby bronzové.
Pokud Vás zajímá, jak to tehdy v našem kraji vypadalo, jak tady žili lidé,
jak hospodařili nebo jak chodili oblékaní a jak vychovávali své děti,
tak se připravte – SKÁÁÁČEMEEE... 

Na skok do
chebské minulosti
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Časová osa historických období Chebska

PALEOLIT

do 10 000 př. n. l.

různé kultury vrcholící
dobou lovců mamutů
(gravettien) a lovců
velké stádní zvěře
(magdalénien)

MEZOLIT

10 000–5 500 př. n. l.

kultury lovců a sběračů
v období po skončení 
poslední doby ledové

Dřenice
Podhoří
Skalka
Tašovice (KV)

NEOLIT

5 500–4 500 př. n. l.

první zemědělci – kultura
s lineární a vypíchanou
keramikou

ENEOLIT

4 500–2 300 př. n. l.

doba měděná – kultura
nálevkovitých pohárů,
řivnáčská kultura
a kultura zvoncovitých

2 300–800 př. n. l.

knovízská kultura
a kultura lužických

Hradiště Kolová
Cheb
Střížov
Žírovice

popelnicových polí

800–400 př. n. l. 

postupně zanikají 
předešlé kultury

Hradiště Kolová

Halštatská

Starší doba 
kamenná

Střední doba 
kamenná

Mladší doba 
kamenná

Pozdní doba 
kamenná

Doba bronzová Starší doba

pohárů

železná
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Lovci a sběrači ze střední doby kamenné.
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Doba bronzová na Chebsku

Po většinu pravěkého období bylo Chebsko osídleno velmi řídce a pozůstatků po lidské přítom-
nosti je zde málo. Intenzivněji byl náš kraj obýván v období mezolitu (střední doba kamenná 
10 000–5 500 př. n. l.) a v mladší a pozdní době bronzové (1 200–800 př. n. l.). V období
mezolitu v našem regionu žili lovci a sběrači. Jejich štípané kamenné nástroje a zbytky obydlí 
jsou jedinými svědky té doby. V údolí řeky Ohře na Skalce, Podhoří, Tašovicích u Karlových 
Varů nebo v okolí Dřenice byly nalezeny zbytky loveckých stanic, ze kterých lovci pozorovali 
okolní krajinu, stěhovali se mezi nimi a pořádali lovecké a sběračské výpravy.

V období mladší a pozdní doby bronzové přicházeli na Chebsko lidé ve větším počtu. Tehdy 
po celé střední Evropě vládly tzv. kultury popelnicových polí (podrobněji v kapitole o pohřbí-
vání). Zdejší lidé žili na hranici dvou velkých kulturních okruhů. Z oblasti Saska sem doléhala 
kultura lužických popelnicových polí (rozšířená i ve východních Čechách) a od jihu
a východu knovízská kultura (rozšířená ve středních, jižních a západních Čechách).
Obyvatelé Chebska se seznamovali se vzory obou těchto kultur prostřednictvím obchodu
a sami začali vytvářet unikátní pravěkou kulturu, kterou dodnes nazýváme chebská skupina. 

Dětství v době bronzové

Děti a jejich svět jsou jednou z nejméně probádaných oblastí minulosti. Samy se do dějin ještě
nestihly zapsat, a proto o nich mnoho nevíme. Jednoznačně lze říci, že v době bronzové nebylo
dětství zrovna jednoduchým obdobím v lidském životě, ostatně jako po většinu dějin (podrobněji
v jednotlivých kapitolách). Děti se totiž musely do chodu domácnosti zapojit co nejdříve. 
Jakmile uměly chodit, mohly začít pracovat. Měly na starosti nejprve lehčí práce v domácnosti,
hlídaly či krmily drobné zvířectvo nebo se staraly o mladší sourozence. Postupně přicházely 
stále těžší činnosti, a když dítěti odrostl mléčný chrup, bylo prakticky považováno za dospělého, 
schopného vykonávat veškeré práce.

Zahraj si na archeologa a rekonstruuj druhou polovinu chrastítka a náramku:

5

Odívání v době bronzové

Dávno před dobou bronzovou se již člověk přestal
oblékat pouze do zvířecích kožešin, ty si ponechal
pro zahřátí hlavně v zimě. Většinu jeho šatníku tvořilo
oblečení ušité z látek, které vyráběly ženy. Látky tkaly 
buď z rostlin – kopřiv, konopí, lnu nebo také z ovčí
i kozí srsti. Po zpracování rostlin či srsti získaly
vlákna, jež spředly do nití a utkaly z nich látku.

V archeologii je velmi málo nálezů dosvědčujících
výrobu látek, protože většina používaných nástrojů
byla ze dřeva a do dnešních dnů se prostě rozpadla. 
Převažujícími nálezy jsou dva typy artefaktů – přesleny 
(drobné závaží na vřetenu – setrvačník) nebo závaží
sloužící k natažení osnovy na tkalcovském stavu.
Na druhou stranu v oblasti šperků a doplňků je archeo-
logický fond velice bohatý. Lidé se od nepaměti zdobili
a proto bronzové náramky, nánožníky, nápažníky, jehlice, 
spony a další šperky patřily ke standartní výbavě
tehdejších krásek a šviháků.

Zahraj si na archeologa 
a najdi artefakty
k výrobě textilu:

přeslen

závaží
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Osídlení v době bronzové

Lidé v době bronzové byli hlavně zemědělci. Většina obyvatel žila na venkově uprostřed svých 
políček. Vesnice byly malé, jen o několika dřevěných domcích. Ty byly buď částečně zahlou-
bené do země nebo nadzemní halové. Zahloubeným domům říkáme polozemnice a v našem 
kraji byly jejich základy nalezeny třeba ve Střížově u Chebu. V Žírovicích bylo objeveno několik 
kůlových jamek a ohniště z dřevěných nadzemních halových domů.

Místní vládci žili na hradištích, kam se v době nebezpečí mohli uchýlit i ostatní obyvatelé. 
Takové hradiště se nachází na kopci nad Kynšperkem nad Ohří. Tomuto místu se dodnes říká 
Starý Zámek. Žádný zámek v pravém slova smyslu tu však nikdy nebyl. Při jeho návštěvě jsou 
vidět mohutné valy a příkopy, které jsou pozůstatkem opevnění z doby bronzové.

Na sídlišti se odehrávalo mnoho různých aktivit. Především se zde produkovala keramika, 
střepy tak patří mezi nejčastější archeologické nálezy. Tehdy lidé ještě neznali hrnčířský kruh, 
a proto keramiku vyráběli přímo v ruce. Přesto dokázali vytvořit řadu nádherných nádob, velké 
zásobnice na skladování obilí nebo menší hrnce a koflíky na přípravu a podávání jídla.

Dále se zde vyráběly bronzové nástroje. K výrobě bronzu bylo potřeba ohně, protože se z rudy 
za velkého žáru vytavila měď a cín, z nichž se smíchal bronz. Ten se žhavý lil do hliněných 
forem ve tvaru různých nástrojů. Odlévacím formám říkáme kadluby. Z této činnosti se nachází 
mnoho pozůstatků. Vyrobené nástroje z bronzu sloužily k denní potřebě, občas se však stávalo, 
že je lidé ve větším množství schovávali nebo obětovali bohům. Pokud archeolog takovýto 
poklad najde, nazývá ho depotem. 

Pozůstatky opevnění
z doby bronzové na 
hradišti u Kolové
(tmavě znázorněno).
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Najdi na sídlišti všechny předměty vyrobené z bronzu:
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Osídlení v době bronzové
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Pohřbívání v době bronzové

V mladší a pozdní době bronzové se na Chebsku pohřbívalo tzv. žárovým ritem. Pozůstalí 
své zemřelé spálili i s pohřební výbavou a popel vložili do keramické nádoby. Archeologové 
v 19. století nazvali tuto nádobu popelnicí. Popelnice se ukládaly do volné země a tyto hroby 
se zpravidla nijak neoznačovaly. Odtud pramení tradiční název pravěkých kultur spadající do 
tohoto období kultury popelnicových polí. Výjimečnost chebské skupiny tkví v tom, že své 
zemřelé pohřbívala pod mohylami. Mohyla byla obvykle uměle navršený kopec hlíny s pohřební 
komorou uprostřed. Měla i další konstrukční prvky, jak je patrné na rekonstrukční kresbě našeho 
nejznámějšího pohřebiště u Žírovic.

Ilustrační kresba mohylového pohřebiště u Žírovic.

9

Současný stav pohřebiště u Žírovic po archeologickém výzkumu.

Poznáš, co postavili dřív,
aneb co je starší a co mladší? A

B

C

D

E

A

E

C
B

D

kamenná komora

násyp mohyly

menší jamka v mohyle

větší jamka v mohyle

jáma pod mohylou
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Jak Slované na Chebsko přišli...


