


velké skupiny kmenů, které ve starověku 
obývali Evropu.

Keltové na území dnešní České republiky



Polozemnice
obdélníkový půdorys, zasazována do půlmetrové 
hloubky, 

5. stol. př. n. l.
Dveře s dřevěným zámkem

6. – 5/4. stol. př. n. l.
domy s částečným zahloubením - podzemí jako sklep

2. - 1. stol. př. n. l.
trend ústupu zahlubování do země.



koně, kozy, husy, slepice, ovce, prasata,
krávy

Keltské pole 

pšenici, proso, žito, oves, hrách, čočku, 
boby, merlík bílý.

Do piva přidávali semínka mrkve, kmín, 
pelyněk, blín a často také med.

Kelti používali železnou radlicí, železné 
srpy, krátké kosy, železem okované 
lopaty a rýče a železné nůžky. 

na konci laténského období vymysleli 



technika odlévání bronzu dosáhla 
téměř k dokonalosti  

kovotepectví u ušlechtilých kovů 
dosáhlo prvotřídní umělecké kvality 

Sklo se později vyrábělo pro zkrášlení 
náramků a jiných šperků.

3. až 1. století př. n. l. – výroba 
duhovek - od střední Francie přes 
Porýní, Bavorsko, Rakousko až do Uher

U východních Keltů mince stříbrné 



4. - 3. stol. př. n. l. – vesnice od několika 
arů až po několikahektarové plochy

6. – 5. stol. př. n. l. – na našem území 
kolem padesáti hradišť - od 1 ha po 1 
km2

Oppida – Od 2. stol. př. n. l. se oppida 
stala opevněnými strategickými a 
výrobními centry v pravém slova smyslu.
Tento trend vyplýval ze dvou faktorů: 
vliv Středomoří a nátlak Germánů ze 
severu.



nejzákladnější jednotka keltské 
společnosti - rodina

ženy v keltské společnosti 

6. – 5. stol. př. n. l. - Největší 
moc má šlechta

4. – 3. stol. př. n. l. - Elitu 
společnosti tvoří válečníci 
a jejich rodiny



rytíř velel skupině bojovníků

válečníci se museli k boji svolávat

4. – 1. stol. př. n. l. – muži drží stálou pohotovost

Velitelé ozbrojenců se lišili od prostých bojovníků 
hlavně zbraněmi

Nejvíce se rozšířila kopí se širokým listem. 
Nejčastější nálezy pocházejí z 2. stol. př.n.l.. 

Původně byly štíty dřevěné a bez kování. 
Měly silnější střední žebro a uprostřed vydutou část pro kryt ruky. 



Keltští druidi nebyli uzurpátoři a netěžili z 
domnělého primitivismu národa.

Vykonávali oběti, ale běžné zemědělské či 
řemeslnické

Velké znalosti z oblasti bylin

Patrně ovládali i umění hypnózy, neboť, jak 
tvrdí historické prameny, dokázali zapříčinit, že 
zraněný necítil bolest

Jistě ovládali i astronomii a astrologii
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http://www.wikiwand.com/cs/Duhovka_(platidlo)
http://pohanstvi.net/inde.php?menu=keltoveCR


