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Abstrakt 

 

Práce se zaměřuje na společenské modely doby laténské v zaalpské Evropě, vytvářené na 

základě archeologického poznání tehdejších společenských struktur a projevu jejich elit. 

Cílem práce je shrnutí vývoje dané problematiky, teoretických východisek při tvorbě 

společenských modelů a zhodnocení relevantnosti jednotlivých teorií ve světle aktuálního 

stavu bádání o období mladší doby železné. 
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Abstract  

 

The diploma thesis focuses on socioeconomic models of society in the La Tène temperate 

Europe, created on the basis of archaeological manifestation of the social structures of that 

time and the expression of elites. The aim of the work is to explore the theoretical basis for 

the creation of social models and evaluate the relevance of individual theories in light of the 

current state of research on the Early Iron Age. 
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1  ÚVOD  
 

  

Je vůbec možné vytvořit relevantní obraz dávno zaniklé společenské struktury?           

Při hledání odpovědi na tuto otázku se ptáme se po ekonomické i kulturní povaze zázemí, z 

něhož vyšel impuls ke změně společenského uspořádání. Jaké různé podoby na sebe tyto 

impulsy braly, ve kterých sférách lidského života rezonovaly a ovlivňovaly dění více a kde 

méně? Z jakých pohnutek lidé vůbec utvářeli svou společnost, jazyk a kulturní cítění, jak 

daleko tato vzájemná interakce sahala a do jaké míry zpětně přetvářela identitu té které 

společnosti?                                         

Na místě jsou rovněž úvahy o tom, které komponenty sociologických procesů jsou 

v archeologickém záznamu viditelné. Kolik jich máme před očima, ale stále je přehlížíme jen 

proto, že aplikujeme vlastní moderní optiku na věci minulé? Jsme schopni upozadit své 

vnímání světa a podívat se na artefakty zaniklých kultur, když ne zcela bez, tak alespoň 

s minimem dnešních myšlenkových konstrukcí? Používáme-li pro popis věcí minulých 

soudobý jazyk, je zapotřebí mít aspoň tento moment na paměti.                                       

Problémů, spjatých se studiem společenského uspořádání se v archeologii nabízí neskutečné 

množství, většina z nich implikuje celou řadu dalších úvah a místo odpovědí máme více 

otázek než na začátku.  Takové ale studium komplexních témat ze své podstaty je a nelze je 

rozetnout jediným spásným argumentem. Začneme-li totiž rozplétat jednotlivá vlákna úvah, 

vynutí si pozornost další souvislosti ze života společnosti: jak fungovala v praxi organizace 

výroby, ať už základní nebo specializované a která společenská skupina nad ní měla dohled? 

Ve kterých obdobích sledujeme jednoduchou nebo složitější výrobní kooperaci, jakými 

mechanismy probíhala kontrola přístupu k materiálním i lidským zdrojům a prostředkům? 

Rázem stojíme před problematikou pravěké ekonomiky a problémy spjatými s jejím studiem. 

Proces se opakuje a s každou další otázkou staví tázajícího se před novou výzvu. Jedná se o 

věc naprosto přirozenou, přesto cítím povinnost se o ní zmínit hned zde, na první stránce. 

„Sebeprezentace elit doby železné“ je totiž právě komplexní, spletité a mnohovrstevnaté téma, 

které na každou vydobytou odpověď naváže řetězec dalších otazníků. I z toho důvodu se 

plánuji věnovat tomuto tématu ve svém dalším studiu. Na následujících stránkách se 

vynasnažím podat přehledný souhrn soudobého vědeckého přístupu k řešení společenské 

struktury v době laténské, a především pak metodologii k tomu účelu využívanou. Na tento 

přehled plánuji navázat v doktorském studiu a teoretická východiska, popsaná v této práci, 

využít v praxi a pokročit tak k dalším otázkám.            
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Způsoby prosazování a zviditelňování moci nejvýše postavených osob jsou pevně spjaty 

se sociokulturní integritou celé společnosti. Snažíme-li se tedy vytvořit model fungování 

společnosti, je důležité rozpoznat společenské skupiny a jejich vztah k dobovým institucím – 

podoby produkce, specializace, stratifikace – neboť se jedná o strany téže mince; poznatky 

v jednom směru se doplňují s informacemi z druhého a žádnou ze společenských skupin nelze 

studovat odděleně. Poznávání elit doby laténské tedy znamená v podstatě výzkum o tehdejší 

společenské struktuře jako celku. 

Ptáme-li se specificky po stratifikaci společnosti doby laténské, dotýkáme se do určité míry 

i otázek zcela fundamentální povahy – vnitřní duality dlouhodobého lidského vývoje. Jakou 

měrou ovlivňuje biologická povaha člověka jeho kulturní projevy? Lze sledovat zákonitosti, 

vlastní druhu homo sapiens, a aplikovat je na celý jeho vývoj? Produktem, jakých procesů je 

lidská kultura a nakolik ji lze považovat za přirozenou součást lidské povahy? 

Sociobiologický směr studia evoluce se snažil prokázat, že většina našich vzorců chování 

a institucí je nepřímo odvozena od biologických daností a instinktivních projevů (Wilson 

1993; 2016). Rozpor mezi přirozeností a kulturou sledoval ve svých pracích mj. C. Lévi-

Strauss (viz kapitola 2.1; srov. Kroeber 1917). Jeho snahou bylo nalézt nevědomé a skryté 

struktury, udávající podobu a směr lidské činnosti. Jejich odkrytí nám, podle autora, umožní 

vysvětlit univerzální principy společnosti a využít je i pro jiné instituce a soustavy zvyků. 

(Lévi-Strauss 2006, 28). Metodologicky k tomu využívá pojem sociální struktura, avšak 

nikoliv ve významu empirické skutečnosti, ale jako vodítka ke tvorbě teoretického modelu.    

K takové „detektivní práci“ se dá přiřadit i metoda archeologická, i proto se v předkládané 

práci snažím propojit poznatky z obou jmenovaných oborů.                    

Kulturně antropologický i archeologický výzkum si při studiu společenských struktur jako 

jeden ze svých cílů klade sestavení teoretického modelu. Takový výsledek ideálně plní hned 

několikero funkcí: nejen, že (pokud možno srozumitelně) formuluje principy a mechanismy 

zkoumaného celku (čímž posouvá oborovou klasifikaci a metodiku), ale také přináší 

(v ideálním případě) nový pohled na vzájemné vztahy mezi jednotlivými elementy a na 

způsob „intelektuální hry“ nabízí možnost objevovat doposud skryté prvky sociologické 

dynamiky. V případě, že je sestaven za pomoci co největšího množství známých dat, mělo by 

být v namodelovaném experimentálním prostředí možné predikovat po aplikování změn jejich 

důsledky – a ty, v případě archeologie, identifikovat v materiální kultuře. Tato teoretická 

práce se společenskou strukturou, umožňující hlubší porozumění mechanismům zkoumané 

organizace, včetně odhalení oněch skrytých prvků, souzní s přístupem procesuální 

archeologie. Jedna z jejích základních myšlenek, tedy spojení antropologických a 
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archeologických teorií a výzkumné praxe, přišla už před padesáti lety s pracemi L. R. 

Binforda (1962) a D. L. Clarka. 

Studium strukturálních a funkcionálních vlastností kulturních celků na základě teoretického a 

metodologického rámce, vystavěného na poznatcích obou věd, považovali oba jmenovaní za 

možné i v případě, kdy některé prvky sledovaného systému docela chybí – což pro dobu 

laténskou platí obzvlášť palčivě: od konce tzv. období plochých pohřebišť (4. – 3. stol. př. n. 

l.) se vytrácí archeologicky detekovatelný pohřební ritus a s ním i jedna celá kategorie 

poznávání minulosti.  

Dále je třeba dodat, že se při studiu společenských modelů nutně potýkáme s velmi specificky 

deformovaným odrazem minulosti: antropologické výzkumy obzvláště staršího data často 

podcenily vliv pozorovatele na výpovědní hodnotu získaných informací a jakožto 

etnocentricky zkreslené závěry jsou jen těžko použitelné v současné době. Na poli archeologie 

je pak velkou neznámou myšlenkový proces, ukrytý za tvary a funkcemi jednotlivých 

artefaktů. Dalším významně zkreslujícím faktorem jsou archeologické transformace, následně 

užité metody výzkumu a finální interpretace, která nejen u starších výzkumů často ztěžuje 

(nebo dokonce znemožňuje) pochopení i zásadních a exkluzivních celků. Z toho vyplývá, že 

je třeba vnímat obraz, složený z takto získaných dat přísně kriticky a pracovat s ním jako 

neúplným odrazem někdejší skutečnosti, vedoucímu ke stejně neúplnému teoretickému 

modelu (srov. Neústupný 1986, 2007). 

 

Chronologicky je tato práce usazena do střední až pozdní doby laténské, tedy rozmezí stupňů 

LT B až LT D podle dělení P. Reineckeho (4. – 1. století př. n. l.). Vybraný časový úsek 

obsahuje zásadní rozkol v nálezovém fondu, ovlivňující metodologické směřování předložené 

práce. Během sledovaného období se radikálně proměňuje prostředí, z něhož čerpáme údaje o 

hmotné kultuře. Zatímco během střední doby laténské disponujeme hrobovými nálezy, pro 

následující úsek tato kategorie chybí a zůstává pouze materiál sídlištní.  

Za dané situace jsem si zvolila jako primární sledovanou linkou sídlištní vývoj, neboť jej lze 

hodnotit na rozdíl od hrobové evidence po celé vybrané období a z něj vyplývající vodítka 

k sledování nejvyšší společenské vrstvy.   

Geografický rámec práce v teoretické části práce pojímá celou zaalpskou Evropu, jelikož 

shrnuje a představuje teoretické modely fungování laténské společnosti, se kterými se pracuje 

na evropském poli odborné literatury. V praktické části a případové studii se soustředí na 

mikroregion Drahanské vysočiny a dvě konkrétní sídliště, aglomeraci v Němčicích na Hané a 

oppidum Staré Hradisko. 
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 „Sebeprezentace“ elit 

Pojem sebeprezentace v názvu této práce odkazuje na opakující se prvek socio-

ekonomických modelů pro dobu laténskou: nutnost a tlak soustavně prokazovat nárok 

nestabilizovaných společenských struktur na svou mocenskou pozici a pomocí rozmanitých 

způsobů ji v daném kulturním rámci upevňovat. Za tím účelem měla elita prosazovat 

specifickým, pro zbytek společnosti srozumitelným způsobem svou politickou, náboženskou i 

ekonomickou moc (např. manipulovat se zdroji a přerozdělovat výrobní přebytek 
1
, řídit, co a 

jakým způsobem obdrží vybrané skupiny i jednotlivci na konkrétních sociálně-hierarchických 

stupních a pravidelnými rituály upevňovat své postavení a nárok na něj optikou náboženského 

systému). Jinými slovy se jedná o sledování vzájemné interakce z pozice vyšší vrstvy, tedy 

jakým stylem a prostředky komunikuje elita v hierarchickém systému společnosti směrem 

dolů a jak zbytek podřízené populace směrem nahoru. U stratifikovaného společenského 

uspořádání se předpokládá, že společenské špičky musely disponovat exkluzivními materiály, 

které vystavovaly na obdiv, či regulovaly přístup zbytku společnosti k těmto komoditám. 

Spolu s přístupem k surovinám a potravinám tak dokazovala vládnoucí společenská skupina 

očividný ekonomický i komunikační potenciál a předkládala svému okolí legitimní nárok na 

vůdčí pozici. Rovněž přízeň důležitých skupin či jednotlivců uvnitř i vně společnosti si elita 

zajišťovala jak materiálně, tak kulturně a skrze společenské vazby. 

Použitý termín ‚sebeprezentace‘ tedy odkazuje k celému sociologickému konceptu 

společenského divadla a rolím i nárokům, které podle jednotlivých teoretických modelů 

musela elita doby laténské plnit (modely blíže popisuji v kap. 3).  Sociální vazba je základním 

principem všech společností, ať už základní rodinné organizace, komplexních forem na 

úrovni politického uspořádání, nebo hospodářství – výroby a akumulace. Symbolická hra je 

součástí všech jejích projevů (Copans 2001, 48; srov. Linton 1945). Členové společenské elity 

tudíž prezentují svoji vlastní identitu v sociokulturním kontextu za použití všeobecně 

                                                 
1
 Výrobní přebytek neboli nadprodukt (surplus) je ta část z celkového zemědělského výnosu, která zůstane uvnitř 

dané společnosti po nasycení všech jejích základních potřeb (v prvé řadě konzumace lidí i zvířat, dále vyčlenění 

osiva pro nadcházející sadbu) a není nutná k přežití jednotlivců a komunity. Jedná se o výsledek cílené snahy 

společnosti zapojením intenzivních hospodářských strategií a dostatečné pracovní síly. Podle dalšího využití lze 

rozlišit základní surplus určený primárně k překlenutí neúrodných období anebo surplus, určený k obchodním 

aktivitám (Danielisová, 2015). Lze předpokládat, že základní pohnutkou členů komunity bylo uspokojení svých 

vlastních potřeb a udržení stabilní produkce, a až následně mohl následovat dlouhodobější záměr účasti na 

obchodu s potravinami. Uvažuje se, že elity doby laténské také mohly surplus využívat zcela konkrétně 

k podpoření svého společenského statusu tím, že jej při společenských akcích přerozdělovaly spolu 

s alkoholickými nápoji zbytku hierarchicky podřízeným skupinám obyvatel (Arnold – Gibson 1995). 
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uznávaných a srozumitelných prostředků (Benoit-Smullyan, 1944). Tato práce je zaměřena 

právě na možné způsoby jejich sledování v archeologickém projevu. 

Ačkoliv je předmětem výzkumu elitní vrstva, nemůže být zkoumána odtrženě, mimo rámec 

celkové společnosti. Její privilegia, stejně jako rozsah politické, náboženské i ekonomické 

moci byl napříč historií značně variabilní a jenom v dějinách evropského mladšího pravěku na 

sebe bral mnohé podoby. Práce a v ní probíraná témata se tedy budou často vztahovat k 

společenskému zřízení jako celku.  

Termín elita v této diplomové práci používám ve smyslu moderní politické sociologie a teorie 

elit, inspirované italskou školou elitářství. Jedná se o vybrané členy hierarchicky členěné 

společnosti, kteří disponující unikátní kombinací politické, náboženské a ekonomické moci, 

kterou různými způsoby manifestují ostatním, níže postaveným a ovládaným společenským 

vrstvám. Podle rozsahu a oblasti jejich působnosti lze obecně odlišit elity kulturní/politické a 

náboženské, nicméně třídění je možné konkretizovat i speciálně na jednotlivé oblasti 

společenského života. Základem celého přístupu je předpoklad biologické a sociální 

nerovnosti lidí a z toho vycházející nerovnost v jimi tvořeném společenství. Způsoby, jakými 

se jedinec stává členem elitní vládnoucí vrstvy, jsou definovány rozličně a zohledňují jak 

individuální organizační dovednosti a vlohy, tak širší kontext sociokulturního a 

ekonomického prostředí, ve kterém se daný člověk či skupina lidí nachází - rodinné vazby a 

výchozí kulturně-společenské zázemí, hmotný majetek, míra společenského vlivu a 

v neposlední řadě i zapojení v religiózním systému (Hartmann 2007; Hedeager 1992; Jodl 

1994; Veit 2005). V archeologickém prostředí je častým problémem definování kritérií, podle 

nichž se elita vyčleňuje. V tomto směru se držím obecného předpokladu, že hmotné prameny 

lze interpretovat nejen co do jejich vlastní praktické funkce, ale i jejich společenského a 

symbolického významu. S vědomím, že se nejedná o objektivní poznání, nýbrž vlastní a 

zkreslenou interpretaci minulosti.    
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA O STRUKTUŘE SPOLEČNOSTI  
      

V této kapitole budou vysvětleny základní socioekonomické termíny a společenské formy, 

vážící se ke studiu sociální struktury doby laténské. V prvé řadě budou představeny aktuální 

přístupy rekonstrukce společenského systému evropské mladší doby železné a hlavní 

společenské teoretické modely. Ve zvláštní podkapitole se věnuji kategorii náčelnických 

systémů (chiefdom), které v posledních letech evropští i američtí badatelé při výkladu 

společenského uspořádání minulých populací využívají nejčastěji. Složité členění 

náčelnických systémů a určování jejich pokročilosti s sebou nese i zažitý předpoklad o státní 

organizaci jako přímém a finálním vývojovém stádiu komplexních společností, kupříkladu i té 

z doby laténské. Tento předpoklad bude pro svou blízkou souvislost s tématem práce také 

zmíněn. Diskutovány budou i další formy společenského uspořádání, které se v souvislosti 

s dobou laténskou objevují v odborné literatuře; například tzv. společnosti, založené na 

domech a jejich aspekty.  

Na přehled modelů naváži podkapitolou, zabývající se vztahem sídlištní struktury a 

společenského uspořádání. Na teoretickém základě sociologických a kulturně 

antropologických poznatků o vztahu velikosti populace, společenské komplexity a míry 

dosaženého urbanismu představím metodologii, použitou pro účely této práce  a studia elit 

doby laténské. 

 

Pro sledované období mladší doby železné existuje dnes velká řada interpretací, jakým 

způsobem mohla tehdejší společenská struktura fungovat a jakým způsobem mohla být 

rozvrstvena. Odpověď na nejen tyto otázky se hledá v archeologii spojením několika vědních 

oborů, především kulturní antropologie, politologie, sociologie i ekonomiky. Díky dekádám 

předchozího badatelského výzkumu dnes můžeme pracovat s četnými systémy třídění s jejich 

vlastní terminologií, klasifikací a metodami vyhodnocování dat, odvíjejících se od 

jednotlivých paradigmat a vědeckých přístupů (obr. 3). Je však důležité mít na paměti, že 

jakékoliv třídění má poskytnout pouze teoretický rámec pro další úvahy. Jeho smyslem má 

být ideálně nesvazující komunikační prostředek pro další výzkum a sám o sobě nemá být 

jediným kýženým cílem studia pravěkých společností – třídění samotné není výsledek studia, 

pouze pomocný aparát k další práci. Snaha zasadit společnost doby laténské striktně do 

některé z kategorií se totiž může snadno stát nekonečnou diskuzí o definicích společenských 

systémů obecně. Vždyť společenský vývoj je silně diverzifikovaný proces, odvíjející se vždy 
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od unikátního setu podmínek, ekonomických, kulturních, geografických, a snažit se jej 

v globálním měřítku zasadit do striktně vymezených kategorií je ve své podstatě protichůdná 

tendence. Také rozhodně nelze automaticky předpokládat povšechně platný lineární vývoj od 

jednoduchého kmenového uspořádání k státní formě, vlastní již neoevolucionisticky pojatým 

pracím a pravidelně se opakující ve vědeckých statích již od 60. let 20. století; sociální 

komplexita nenarůstá přísně lineárně, zesložiťování společností probíhá rozmanitými 

způsoby. Spíše než snaha o definitivním začlenění té které konkrétní pravěké společnosti do 

pevně ohraničených kategorií a tím (mnohdy nevědomě) způsobit pokřivení reálných dat, je 

na místě spíše opatrnější přístup a kladení otázek, zajímajících se spíše o průběh společnost 

utvářejících dějů: proč se některé společnosti vyvinuly do složitější podoby a jiné nikoliv? 

Jaké procesy lze při jejich rozvoji sledovat? Jak se může narůstající výrobní specializace a 

hospodářská intenzifikace promítnout v třídění společnosti, a mnohé další. 

Systematické třídění podob společenského uspořádání a jeho formulování do vědeckých 

definic a kategorií je nicméně přes své sporné momenty významným krokem ve studiu 

sociální historie. Přínos sestavených typologií je i přes jejich početnost jednoznačně 

v objevování podob společenského vývoje a jejich pojmenovávání za účelem posunutí bádání 

v této konkrétní oblasti – hranice termínů by však měly zůstávat spíše pružné, nikoliv striktní. 

K tomu, abychom se mohli bavit o podobě kterékoliv společnosti, potřebujeme srozumitelné 

termíny, s jejichž pomocí problematiku rozpracováváme a třídíme spolu se svými poznatky i 

názory – jakýsi odborný metajazyk, použitelný k systematické analýze variability 

komplexních společností. Tyto konstrukty nám pomáhají klasifikovat naše poznání a 

přispívají ke  studiu o podobě mocenských vztahů v lidské minulosti, avšak na místě je 

střízlivý přístup. 

Z těchto důvodu nyní představím termíny společenské klasifikace, se kterými se v kontextu 

evropské mladší doby železné v odborné literatuře nejčastěji pracuje. V zásadě můžeme 

rozlišit dva nejčastější typy teoretických modelů. Jedna celá kategorie je založena na 

přítomnosti a míře zásadního antropologického aspektu – příbuzenství - ve vládnoucí vrstvě. 

V této souvislosti je používán termín náčelnictví a jeho četné varianty. V kategorii 

regionálních a komplexnějších mocenských systémů, méně závislých na příbuzenských 

vazbách, se pak objevují interpretace společnosti doby laténské jako rané státní formy.  

 



13 

 

 
 

obr. 3 – schématická tabulka, znázorňující „společenskou typologii“, navrženou neoevolucionistickou 

školou a vybrané mladší, alternativní klasifikace. (Podle: Fernández-Götz 2015) 
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2.1. Teoretické modely a rekonstrukce společnosti doby laténské 

 

Napětí uvnitř komunity i v jejích interakcích se zbytkem prostředí bylo výrazným činitelem, 

schopným přetvářet společnost, a zásadní měrou přispívalo k její celkové socioekonomické 

dynamice (Fernández-Götz 2017, Fernández-Götz 2018, 148). Síla, s jakou se vnitřní i vnější 

dynamika společností doby laténské projevovala, byla velmi rozličná, a nelze tudíž stejný 

průběh, intenzitu a následnost procesů (často s cyklickou povahou) aplikovat na celou 

zaalpskou Evropu. Ačkoliv jisté oblasti vykazují odlišný, více postupný rozvoj – například 

Británie či centrální a severní část Iberského poloostrova -  přesto vyvozuje Manuel 

Fernández-Götz (2014a, 2017, 2018) na základě intenzivního výzkumu společenských témat 

pro danou oblast a období 6. – 1. století př. n. l. několik základních společenských principů: 

 

1. Procesy hierarchizace a centralizace se mohou obrátit, ať už pod vlivem vnějších 

faktorů, jako je změna klimatu, vnitřních příčin sociálně-ideologické povahy nebo 

častěji jejich kombinací. 

V rámci doby železné můžeme sledovat specifický společenský i urbanistický vývoj, 

projevující se na jedné straně obdobími centralizačních tendencí v sídlištní struktuře, nárůstu 

obyvatel a jejich hierarchizaci a na straně druhé obdobími, během kterých tento proces 

degraduje.  

Konkrétně ve vztahu k našemu území lze hlavní etapy a dynamiku rozvoje společnosti 

formulovat následovně: laténská společnost 4. a raného 3. století př. n. l., se vzhledem 

k nálezové situaci interpretuje co do struktury společnosti hlavně podle hrobových nálezů. 

Sídlištní struktura je v tomto období rozptýlená a prosta velkých, ústředních center, což se 

interpretuje jako odraz redukované společenské hierarchie (Venclová et al. 2008 26-30). Od 

období LT C dochází k centralizaci a nukleaci sídlišť, vznikají rozmanité typy sídelních 

jednotek. Sídlištní obraz se zahušťuje, kromě rovinných sídlišť vznikají ohrazené areály (tzv. 

dvorce), rozsáhlé sídelní aglomerace a opevněné i neopevněné hrazené výšinné areály. 

Opuštěním oppid během stupně LT D2a  se tyto procesy opět převrací, přičemž výklad této 

situace se opět hledá v kombinaci všech v úvodu zmíněných faktorů.  Urbanizační procesy ve 

sledovaném období probíhaly na několika úrovních a neměly od počátku jednoduchou 

lineární povahu, docházelo k opakování cyklů centralizace, decentralizace i opětovnému 

využívání již jednou osídlených lokalit. Archeologický záznam sídlištních aktivit vykazuje 

silnou dynamiku, nesledujeme přímý a jednoduchý vývoj od prostého sídlištního vzoru k čím 
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dál složitějšímu. Spojíme-li tento trend s poznatky ze sociologie (bude projednáno níže), 

vychází nám z tohoto projevu další princip, týkající se společenské organizace. 

 

 

Obr 1. Chronologický posun v rozvoji cyklů centralizace – občas následované decentralizací 

– objevujících se mezi Itálií a severním Německem od 8. do 3. století př. n. l. (podle 

Fernández-Götz 2017, 283) 

 

 

2. Vývoj společenských forem od komplexních a pokročilých nestátních uskupení k 

státní organizaci nemusí nutně představovat jeho „žádoucí“ nebo „zřejmý“ konec. 

Naopak, napříč společenskou historií po celém světě lze nalézt komunity, které používaly 

různé strategie, kterými cíleně čelily vývoji státních politických forem. Tento systém 

pojmenovat termínem „společnosti proti státu“, francouzský antropolog Pierre Clastres 

(1989). Základní mechanismus, který se v tomto procesu využívá, je rozštěpení společnosti na 

menší jednotky. Podle M. Fernández-Götze (2014a, 2017, 2018) se tento případ může týkat 

právě oblasti zaalpské Evropy doby železné. Spouštěčem mohla být v tomto konkrétním 

případě rostoucí sociální nerovnosti pozdního halštatu a raného laténu, archeologicky 

sledovatelná na fenoménu tzv. Fürstensitze. 
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 „…at least in the Celtic world, state formation represented real qualitative change by 

comparison with the chiefdom-level entities which preceded this transformation. … Political 

and economic organization became changed in character; Celtic society acquired the 

fundamental criteria of what we call the state“ (Brun 1995, 20-21). 

Je pravda, že rané státní útvary se svojí strukturou v některých aspektech podobají méně 

rozvinutým (?) vývojovým společenským formám - komplexním náčelnickým systémům - a 

diskuze o jejich rozdílech i následnosti je proto velice složitá. Přesto lze na za pomoci 

poznatků ze sociologie a politologie najít několik odlišností, aplikovatelných na případ studia 

laténské společnosti. 

Zásadní rozdíl mezi oběma uspořádáními je v míře politické moci vládnoucí struktury, která 

ve státním zřízení disponuje přímou a výhradní pravomocí ustanovovat zákony a k jejich 

vynucování použít stálou, aktivně fungující vojenskou sílu. Koncentrace zdrojů fyzického 

vynucování mocenského postavení státu vůči interním i externím institucím je předpokladem 

samotného vzniku státu.  Dále, společnost ve státním zřízení je stratifikována do 

společenských tříd (kategorií) a postavení jedince zde neurčuje zásadně příbuzenský vztah 

k postavě vládce, jako je tomu u náčelnických systémů (Renfrew – Bahn 2000, 174 – 178). 

Projevují se zde i další společenské subsystémy, jako je kontrola obyvatelstva pomocí censu 

ústřední autoritou a dohled nad ním. Dochází k procesu tzv. koncentrace informačních zdrojů, 

kterým stát zefektivňuje svůj chod a přispívá tak ke kulturní unifikaci státu. Ke své vnitřní 

identifikaci si dále napomáhá například i tvorbou tzv. národní identity (Kalenda 2012, 7). 

Existuje také justiční systém a instituce soudců, kontrolující plnění zákonů na hranicemi 

vytyčeném území a opírajících se o rozvinutý byrokratický systém správy. 

Institucionalizovaný státní systém napomáhá k zakotvení autority státu ve vztahu 

k politickému a kulturnímu okolí. Ze symbolického hlediska stát svou autoritu manifestuje 

různými rituály, symboly a znaky, které mu slouží k ukotvení vlastní existence a legitimity 

v mentalitě obyvatel (tamtéž).  

Oproti náčelnickým systémům se státní zřízení liší i v míře, jakou rodové linie ve vládnoucí 

vrstvě vyžívají privilegií a práv nad ostatními příslušníky společnosti po dobu jedné nebo 

několika generací - tedy ve dlouhodobé hierarchické stabilitě. Základ pro trvalou legitimizaci 

nerovnosti se dále rozvíjí vytvářením urbánních center a novými sociálními změnami, jako je 

třeba prve zmíněný vznik společenských stavů a tříd, znamenající vzestup kategorie 

převoditelného, dědičného majetku. Dochází k výrazné koncentraci ekonomických zdrojů 
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skrze systém výběru daní, jelikož dostatečný finanční kapitál je jedním ze stavebních kamenů 

přežití. (Kalanda 2012). 

Jinými slovy, „přechod ke státním útvarům je provázen výraznou stratifikací společnosti, 

centralizovanou sociální a politickou správou, strukturálními změnami v organizaci produkce 

potravin a silnou vazbou na teritorium. Tyto znaky posléze ještě doplňuje vyvinutý 

byrokratický aparát. Společenskopolitická diferenciace vytváří různé druhy vnitřního pnutí, 

svébytnou dynamiku, umocňovanou vzájemným soutěžením, proměnách ve vedení komunity“ 

(Danielisová 2013, 155). 

  

Na tomto místě je třeba zmínit, že zmiňovaná dynamika vnitřního vývoje společnosti může 

probíhat v samostatných cyklech růstu a úpadku, podobně, jak bylo popsáno v prvním bodě 

této kapitoly. Etablující se komplexní společnost projde během svého zrodu několika stavy 

kolapsu a fragmentace – v archeologické terminologii, stejně jako sociologické, 

antropologické a politologické, se tento jev označuje termínem „cycling“ (podle Danielisová 

2013, 173).  Ač se z dlouhodobého hlediska může zdát trend průběhu centralizace a 

hierarchizace poměrně plynulý až lineární, ve skutečnosti probíhalo nesčetné množství těchto 

cyklů, kdy se i v poměrně krátkých obdobích střídaly fáze regrese, demografického poklesu a 

kdy hierarchický systém degradoval a opět stoupal. Proces úpadků a vzestupů pohledem 

sídlištní struktury a společenské hierarchie od střední doby laténské můžeme sledovat i na 

procesu tzv. „cirkulace elit“ (Jodl 1994). Italský sociolog Vilfredo Pareto tímto termínem 

v první polovině 20. století označil cyklus střídání privilegovaných menšin v mocenské sféře. 

Vycházel přitom z myšlenky biologické a sociální nerovnosti mezi lidmi a ideově se opíral o 

spojení pozitivismu a voluntaristického iracionalismu. Ačkoliv své práce soustředil především 

na politickou a ekonomickou situaci Francie před 1. světovou válkou, a jsou tudíž zatíženy 

dobovým kontextem a myšlenkovým diskursem, jeho teorémy mohou být přínosné i na poli 

archeologie. Spouštěčem zániku stávajících struktur podle Pareta může být úmrtí vojenské 

aristokracie v násilném střetu nebo neschopnost elity splňovat požadavky nároky zbytku 

společnosti, čehož využijí níže postavení členové společnosti ve snaze nahradit dříve 

vládnoucí vrstvu. Celý proces je poměrně důmyslnou symbiózou a nabízí se jeho využití 

například u topograficky blízkých lokalit, vzájemně časově navazujících avšak 

s proměňujícími se socioekonomickými funkcemi či architekturou (srov. Wendling 2013). 

Model cirkulace elit se s ohledem na hodnocené atributy a projevy skalárního stresu, zdá být 

využitelný při posouzení vývoje a proměny mocenských společenských vrstev na vybraném 

příkladu vztahu němčické aglomerace a oppida Staré Hradisko. Vládnoucí vrstva, přenášející 
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své sídlo na nové místo přebírá moc, kterou archeologicky manifestuje kolektivní akcí, 

stavbou opevněného hradiska v kontrastu s předchozím neopevněným nížinným osídlením 

v Němčicích. Oppidum navazuje na ekonomickou i společenskou tradici Němčic, ale zároveň 

přidává další role a proměňuje poměr zastoupených řemesel. Koncentruje v sobě nadále 

specializovanou výrobu, udržuje a rozvíjí vazby na dálkový obchod. Posiluje komunikaci 

s koridorem Jantarové stezky, dle přítomnosti surového jantaru i jeho zlomků v různých 

stádiích opracování. Srovnání poměru elitních komponent v hmotné kultuře obou sídlišť a 

jejich proměny můžeme za pomoci modelu cirkulace elit nabídnout úvahu, že z poměrně 

široké elitní vrstvy obyvatel Němčic postupem času díky masovému nárůstu poptávky 

vykrystalizovala užší vrstva specialistů a zadavatelů, možná ‚patronů‘ (ne nutně antickém 

kontextu). Z této rozsáhlé klientské sítě se odštěpila pozdější vládnoucí vrstva na Starém 

Hradisku, která již pod vlivem kulturních změn regionu manifestovala svoji moc odlišným 

způsobem a jiným spektrem předmětů, než bylo standardem v prostředí, ze které vyšla.   

 

V současnosti jsou úvahy o státní organizaci laténské společnosti (Brun 1995; Crumley 1974), 

přinejmenším v zaalpské Evropě, nahrazovány regionálními modely v podobě rozvinutých 

náčelnických systémů (viz kap. 3). Kvalitativní i kvantitativní kulturní změny jsou sice 

v projevu keltské Evropy přítomny a studovány, ale na základě jejich detailnějšího poznání, 

rozboru písemných pramenů, hmotné kultury a disparity archeologického projevu, se oproti 

dřívější představě geograficky homogenního a jednotného evropského „keltského státu“ dnes 

uvažuje spíše v lokálním měřítku a působnost elit se komplexně  provazuje s menšími 

oblastmi a celky (Danielisová 2014; Fernández-Götz 2014a ; Karl 2011; Venclová 2008, 

147), nalézt lze ale i výjimky – například úvahy o vzniku státních entit v Galii (srov. 

Fernández-Götz 2017, 283). 

 

3. Migrace – ve svých nesčetných podobách – hrály důležitou roli v kulturních změnách, 

ke kterým došlo v Evropské době železné. 

 

Ze sociologického a antropologického hlediska je odchod skupiny obyvatel častým řešením 

vnitřních tlaků, hrozících narušením společenské rovnováhy. V konkrétní podobě migrací 

(jednotlivců i skupin obyvatel) můžeme pohyb pravěkých populací sledovat jako indikátor 

regulačních mocenských mechanismů a prostředek, kterým se cíleně snižovalo společenské 

pnutí a nerovnost v situacích, kdy narůstá skalární stres. K rozštěpení společnosti mohlo 

během mladší a pozdní doby laténské dojít v reakci na narůstající společenskou nerovnost a 
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snahu vyrovnat se s narůstajícím tlakem, který vycházel ze soutěžení jednotlivých skupin 

mezi sebou o moc a přístup k surovinovým zdrojům. Tento bod může být důležitý i pro 

období samotného závěru oppid a procesu jejich opouštění ve stupni LT D2a. 

V archeologickém kontextu neevidujeme stopy násilného ukončení existence oppida Staré 

Hradisko, lze tedy uvažovat o odchodu lokálních elity a spolu s ní i části obyvatelstva. Sídliště 

si poté neokázalo udržet svoje funkce, stalo se ekonomicky neudržitelné a nemohlo 

uspokojivě plnit role politického i obchodního centra, podporujícího společnou identitu 

obyvatel oppida a jeho okolí. V návaznosti na bod 2. a výše popsaný mechanismus, jakým se 

protohistorické společnosti mohly bránit vzniku státního systému, se dnes pracuje s 

myšlenkou, že situace v době laténské měla právě takový průběh – migrace zafungovala jako 

základní regulační mechanismus vnitřního i vnějšího tlaku a snížení napětí, ohrožujícího 

rovnováhu celé komunity (Fernández-Götz 2017, 277-283; srov. Brun 1995, 19-25; 

Burmeister 2000). Významným příspěvkem k tématu migrace byla ve své době práce S. 

Jamese (1999). V našem prostředí toto téma z jiného úhlu pohledu sledovala diskuze o bójské 

migraci a její souvislosti se vznikem oppid ve Střední Evropě (Kysela 2010).  

Johnsonova teorie skalárního stresu (1982), popisující mechanismus a potřebné prostředky k 

nárůstu konfliktu ve skupině, který se shoduje s nárůstem velikosti skupin, poskytuje ve 

sledovaném tématu studia společenských struktur užitečný doplněk teoretického rámce pro 

pochopení různých aspektů sociální organizace. Na základě řady archeologických a 

etnografických modelů se dnes dokládá významný vztah mezi kritickou hodnotou skalárního 

stresu a velikostí skupiny, na kterém lze sledovat, zda a kdy konkrétní společenská skupina 

mohla dosáhnout kritického bodu rozvoje velikosti s ohledem na její vnitřní soudržnost 

(shrnuje Alberti 2014; Feinman 2010; Feinman 2013). Souhrnně lze říci, že vzhledem k tomu, 

že každodenní mezilidské interakce jsou založeny v základní úrovni na komunikaci mezi 

jednotlivci (face-to-face) a že komunikaci lze chápat jako tok informací, dospěje skupina ke 

konsensuálnímu rozhodnutí prostřednictvím osobního toku informací. Ten roste geometrickou 

řadou a s narůstajícím počtem zainteresovaných jednotlivců se stává od jejich určitého počtu 

nezvládnutelným. V průběhu rozhodování se kvalita řešení úkolů zvyšuje s velikostí skupiny, 

protože větší skupiny mají vyšší pravděpodobnost, že někdo bude mít informace nezbytné pro 

řešení problému. Nicméně jak se velikost skupiny zvyšuje, kvalita rozhodnutí rychle klesá 

(podle Alberti 2014). Podle Johnsonovy studie je jednou z možností, jak zmírnit vzniklý 

skalární stres, rozštěpení společnosti do menších skupin tak, aby se snížil počet 
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rozhodovacích jednotek. Za předpokladu, že nedochází k významnému vměšování se 

externích faktorů, lze toto pravidlo považovat za obecně platné.   

Skalární stres je považován za jednu z nejbližších příčin vzniku a rozvoje sociální nerovnosti 

a komplexity, jelikož umožňuje vedoucí společenské struktuře rozvíjet a zlepšovat sociální 

problémy související s měřítkem (scale) společnosti. Při kritické úrovni skalárního stresu se 

musí organizace komunity změnit (Alberti 2014, Feinman 2010). K tomu existuje řada 

mechanismů, jako je rozdělení společnosti, změna rozhodovacího systému společnosti, změna 

postupů budování soudržnosti, vznik společně sdílených komunitních zařízení
2
 nebo rozvoj 

vládnoucí vrstvy, nicméně všechny jsou specifické podle kontextu prostředí. Procesy štěpení 

společnosti a vznik integračních zařízení jsou dnes spojovány s kritickou úrovně skalárního 

stresu. Zároveň lze sledovat, že v minulosti k dělení společnosti docházelo i při velmi nízké 

hustotě obyvatelstva, daleko pod bodem nedostatku zdrojů obživy. Dělení komunit odráží 

skutečnost, že jak lidské společenství roste, přirozeně nebo pohybem skupin obyvatel 

(emigrací), zvyšuje se úroveň vnitřního konfliktu (Alberti 2014, Bandy 2004).  

Nárůst populace v klimaticky příznivých obdobích měl mít podle současné interpretace 

během doby laténské negativní dopad na frekvenci komunikace a interakce mezi jednotlivci i 

skupinami v rámci jejich společenských, politických a ekonomických vazeb. Skalární stres tak 

mohl stimulovat společenskou hierarchii a proces sídlištní nukleace od 3. století př. n. l., 

vedoucí k zvýšené koncentraci osob na jednom místě a tím nutné kontrole – což by z pohledu 

vládnoucí struktury nahrávalo soustředění moci v rukou jedinců či rodin (Fernández-Götz 

2018, 149). 

 

2.1.1. Klasifikace sociální organizace a politických systémů 

 

Při studiu společenských struktur a otázky, jaké formy mohly nabývat, se při stávajícím 

třídění nelze vyhnout tématu příbuzenství. Úvahy o velikosti, typu a charakteru sociálních 

skupin, včetně systému, jakým určuje členství (příbuznost v rodové linie, sňatkovou politikou 

atd.) mají zásadní dopad na povahu výsledné rekonstrukce protohistorické společnosti. 

Lidskou potřebu vytvářet a udržovat rodinné vztahy lze uchopit ze dvou směrů, jednak jako 

                                                 
2
 Co se týče architektury a uspořádání sídel, je dnes zdokumentováno spojení mezi sociálními problémy 

souvisejícími s měřítkem (scale) společnosti a používáním struktur pro integraci jednotlivců nad úrovní 

domácnosti, které se nazývá integrační zařízeními (podle Alberti 2014). Jedná se o místa, kde se praktikují 

postupy k snižování skalárního stresu v souvislosti s kontrolou informací a rozhodovacími procesy. (blíže viz 

kap. 2.2.2.) 
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tendenci sociologizující (předpoklad, že rodinné vazby jsou základem pro další společenské 

svazky) a biologizující (společenské instituce jsou určeny biologickou potřebou člověka 

reprodukce). Druhá zmíněná tendence i přes svou pudovou povahu může podléhat četným 

omezením či preferencím, což z ní v určitých intepretacích tvoří sociální jev (Copans 2001, 

51).  

Historie studia společenských norem a příbuzenských systémů sahá do období zrodu 

funkcionalistické antropologie ve Velké Británii (např. M. Fortes, E. Leach). Ta v základu 

rozčlenila příbuzenství do tří kategorií:  

1) filiace (genetické příbuzenství pokrevní, anebo statutární, přejatá sociokulturně; biologický 

vztah, ve kterém jedna osoba pochází z druhé),  

2) aliance (manželství) a 

3) germanita (sourozenectví, kdy osoby v příbuzenském vztahu mají stejné rodiče) (podle 

Copans 2001, 51-57). 

Tyto principy, aplikované souběžně s četnými pravidly ohledně místa, kde se v případě 

aliančního vztahu manželé usadí, dále s výkladem vlastnictví a studiem společného rodového 

původu – genealogie – ve výsledku vytváří konkrétní členění společenských skupin, se 

kterými antropologie a další vědy dále pracují. Podstatné je, že příbuzenská terminologie, jíž 

používají k formulování jednotlivých kategorií, je umělý konstrukt, od kterého se odvíjí 

veškeré naše členění příbuzenských systémů – opět pracovní a svým způsobem zavádějící. 

Příbuznost na úrovni kmene, ale i v nad ním nadřazených skupinách mohla být konec konců 

jen jakýmsi idiomem; příbuzenství mohlo klidně fungovat jako metafora, kdy jeho skutečný 

obsah ležel jinde (Roymans 1990, 27). 

 

 

C. Lévi-Stausse (1949) ve své alianční teorii (alliance theory) rozdělil příbuzenské struktury 

na elementární a komplexní. Prvně jmenovaný typ obsahuje spíše pozitivní a explicitní 

pravidla k výběru partnera (především definuje, ze které sociální skupiny smí manžel být, 

např. u systému Crow-Omaha
3
), druhý obsahuje více zákazů a prakticky žádná formální 

pravidla. Univerzální princip směny, na kterém Lévi-Strauss svoji teorii staví, se zde rovněž 

objevuje spíše v náznacích.  

                                                 
3
 srov. Ekholm 1977, 116 
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Základním argumentem této strukturální teorie je všeobecně platný předpoklad zákazu 

incestu, čímž jsou v exogamní společnosti de facto určeny okruhy a směry uzavírání 

manželství: 

1. omezená (symetrická) výměna žen mezi dvěma danými skupinami, z nichž muži 

provdávají své nejbližší příbuzné (například sestry) a dochází tak k přímé 

a reciproční výměně, zatímco  

2. generalizovaná (asymetrická) výměna žen se odehrává mezi větším počtem sociálních 

skupin, a to pouze v jednom konkrétním směru. 

 

Zajímavé je také jeho pojetí sňatku, které chápe Lévi-Strauss jako ekonomickou hodnotu; 

formu daru, který zavazuje k reciprocitě
4
 a formuje tak přímo vztahy všech zúčastněných. 

Sociální a ekonomické důsledky, plynoucí ze sňatků uzavřených jedním či druhým způsobem, 

mohou přispět i k pochopení konfliktů a nepřizpůsobivosti, (ne)konformitě kulturního chování 

ve vztahu k normám a světu představ dané společnosti. 

 

Princip generalizované výměny žen můžeme sledovat například ve společenském zřízení 

království Konga během 15. století (Gosden 1985, 484). Jednotlivé sociální skupiny 

v hierarchii zde byly svázány recipročním pohybem lidí a předmětů tak, že každá nadřazená 

složka musela produkovat více zboží, než její podřízené skupiny. Zásadním se tak pro 

hierarchii stala kontrola přírodních zdrojů a prestižního zboží. Tento fakt odrážela i sídlištní 

struktura, v níž se centra moci ve střední Africe nacházela v blízkosti přírodních zdrojů 

prestižních komodit: zde konkrétně mědi, soli a mušlí zimbu (Ekholm 1977, 129-30). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Historik ekonomie Karl Polanyi (1957) roztřídil způsoby distribuce komodit vytvořením tří hlavních typů: 

reciprocity, redistribuce a tržní směny. Reciprocita je definována jako směna hodnotně rovnocenného zboží, 

která může probíhat mezi jednotlivci i skupinami bez ohledu na jejich rodovou spřízněnost.  Redistribuce, známá 

také jako „asymetrická reciprocita“, probíhá při směně komodit rovnocenných po ideologické stránce, ale 

fakticky hodnotově nevyvážených. Objevuje se ve spojitosti s ‚dobrovolným‘ odevzdáním surplusu skupiny cizí 

autoritě, ve snaze vyhnout se konfliktu (Earle 1997). Tržní směna je systém, ve kterém jsou ceny určovány mezi 

nezávislými kupci a prodejci, podléhajícími zákonům nabídky a poptávky, zatímco reciprocita a redistribuce jsou 

formy směny, kde hodnoty ustanovuje přímo sama klientela. 

Poslední dvě kategorie přisuzujeme společnostem s rozvinutou mocenskou i ekonomickou hierarchií. 
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obr. 2. Model aliančního systému s výměnou lidí 

a předmětů. Společenská hierarchie jedinců a 

skupin uvnitř Konga byla udržována předáváním 

žen, posunujících se v manželství do výše 

postavených skupin, zatímco muži a prestižní 

zboží postupovali na společenském žebříčku 

směrem níže. Hierarchie skupin tudíž spočívala 

spíše na přístupu k zahraničnímu obchodu než na 

vyšší produktivní síle. (Podle Gosden 1985, 484). 

 

 

 

 

 

 

Ze socioekonomického úhlu pohledu lze obecně s ohledem na příbuzenství rozlišovat ve 

sledovaném období mezi společnostmi s tzv. „politickou ekonomikou“, které podněcují 

nerovnost a společenskou hierarchii, a společnostmi s tzv. „morální ekonomikou“, kde 

převládají rovnostářské hodnoty a vztah k příbuzensky pojaté distribuci moci (Fernández-

Götz 2014, 2017). Hlavní rozdíl mezi politickými a morálními ekonomikami spočívá v tom, 

že zatímco první poskytuje prostředí pro vznik výrazně strukturované hierarchie a 

společenské nerovnosti, druhá spíše přijímá společensko-ekonomické mechanismy, které v 

rozvoji nerovnosti brání. Politické ekonomiky jsou založeny na vazbách mezi ekonomikou a 

mocí, umožňujících rozvíjení sociálních rozdílů, včetně mechanismů, jako jsou vztahy s 

klienty, výměna tributu, uctívání aristokratických předků nebo konkurenční bankety, zatímco 

morální ekonomiky - aniž by tím bylo myšleno podporování radikálně rovnostářských 

politických systémů - kladou důraz na kolektivní hodnoty a rovnost práva, například skrze 

strategie, jako je držení a společné využívání půdy nebo vzájemná pomoc a spolupráce mezi 

domácnostmi. Jestliže jsou politické ekonomiky založeny na takové podobě vztahu mezi 

ekonomikou a politickou mocí, která umožňuje rozvoj značných společenských rozdílů, 
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morální ekonomiky naopak kladou důraz na kolektivní hodnoty a povahově spíš egalitářský 

politický systém, opírající se výrazněji o příbuzenské vazby (Fernández-Götz 2017, 280). 

Chiefdom 

Termín chiefdom (náčelnictví) se užívá v archeologii k označení komplexní společenské 

organizace předstátních seskupení. V posledních letech je často využíván jako modelový 

rámec, umožňující celou řadu úvah o charakteru a vývoji hierarchizace společnosti, o stupních 

rozložení mocenských sil, jejich povaze a vlivu. V kulturně antropologickém pojetí tvoří typ 

evolučního mostu mezi tzv. acefalickými společnostmi (tedy nestratifikovanými skupinami 

bez vůdce, na úrovni tlup nebo kmenů) a byrokratickým státem (Earle 1987, 279). Dnes 

hovoříme o náčelnictví jako politické entitě, která organizuje regionální skupiny, čítající tisíce 

až deseti tisíce obyvatel. Co do velikosti populace se náčelnictví ve světě velmi liší, jeho 

rozsah se obecně pohybuje mezi 5000 a 20 000 osobami (Renfrew-Bahn 2000, 176). 

Náčelnický systém má obvykle mocenské centrum, ve kterém se vyskytují chrámy, rezidence 

náčelníka a jeho válečníků a také řemeslní specialisté. Organizaci tvoří centralizovaná 

hierarchie vůdců, vymezená specifickým způsobem od zbytku populace. Tento princip se 

vztahuje i na způsob komunikace, interakce a hierarchického uspořádání mezi jednotlivými 

sídelními jednotkami a populace v dané oblasti.  

Náčelnické systémy fungují na principu vertikální společenské stratigrafie. Odlišnost 

společenského statusu jedince uvnitř komunity určuje velká řada faktorů. V prvé řadě 

můžeme jmenovat základní biologické hodnoty jako je věk a pohlaví, ale významný je i 

rodový původ (který, což je důležité, může být jak reálný, tak uměle vytvořený v kontextu 

kolektivní identity). Na prestiž a společenskou pozici v celkové hierarchii má určující vliv 

vztah každého konkrétního jedince k hlavní a vůdčí osobě: náčelníkovi. Tomu se jako tribut a 

projev společenské podřízenosti podle četných antropologických příkladů pravidelně odvádí 

přebytek z řemeslné produkce spolu s dalšími potravinami. Náčelník takto získaný majetek za 

účelem legitimizace společenské hierarchie často přerozděluje podřízeným subjektům a 

vydržování vlastních rodinných příslušníků s nižším postavením. Tato skutečnost se projevuje 

jako dalším indikátor osobního umístění ve společenském žebříčku a je zároveň rysem 

náčelnických systémů: přítomnost luxusního zboží a hodnotných komodit, jež často doprovází 

pohřby náčelníků. Jedním z charakteristických rysů náčelnictví je i existence rituálního a 

ceremoniálního centra, které působí jako ústřední bod celého zřízení. Nejedná se o trvalé 

městské centrum se zavedenou byrokracií, jako v případě státu. V sídlištní struktuře 
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náčelnických systémů lze nicméně sledovat hierarchii, kdy jsou určité lokality (na základě 

sdružených funkcí) důležitější než jiné (Renfrew - Bahn 2000, 176, 200 - 215). 

 

Rozmanité podoby náčelnictví zdokumentovala řada antropologů. Obyvatele Trobriandových 

ostrovů v prvé řadě B. Malinowski (1922), Maori na Novém Zélandu Douglas G. Sutton 

(1990), Toon van Meijl (1995) či nověji Geoffrey Irwin (2013). Archeologicky známou 

kulturu Olméků v oblasti Mezoameriky zkoumalo mnoho badatelů (přehledně Cyphers 1999 i 

s literaturou). Mezi další příklady patří Bamilekové nebo Bamumové v Kamerunu, 

severoameričtí Načezové a Kvakiutlové či afričtí Ašantové a Zulové (Devenport – Saunders 

2000). Náčelnická struktura, připisována celé řadě společenství napříč minulostí, se 

v odborných pracích občas stává pružným termínem, aplikovaným na celou řadu odlišných 

kontextů. Různé podoby, které může tento typ segmentální rodové společnosti získat, se 

stávají jen vágními pojmy, za kterými se skryje celá řada mnohdy i nesouvisejících argumentů 

a nejasných pozorování. Situaci neulehčuje ani fakt, že se při úvahách o společenské 

hierarchii, odvozené z příbuzenských vztahů, dostáváme k celé řadě dalších modelů, které se 

ve výsledku (také díky nepřesným formulacím) překrývají a splývají dohromady. 

Disponujeme tedy celou řadou termínů: chiefdoms, complex chiefdoms, ranked societies, 

segmentary and centralized or unitary states, ale málokdy už jasnými definicemi primárních 

ukazatelů (Earle 2011). Na jednu stranu tento fakt ztěžuje vzájemnou komunikaci na 

akademickém poli, na stranu druhou je možné, že se jedná jen o projev nevhodného 

metodologického třídění a otevřenější definice může paradoxně dopomoci k zpřehlednění 

situace. 

 

Náčelnictví spadá pod kategorii společenských systémů, založených především na 

příbuzenských vazbách. Nejčastěji se tento fakt odráží při navazování nových kontaktů, 

vedených – dnešními slovy – sňatkovou politikou. Institucionalizované formy politické a 

ekonomické moci se nachází v rukou tzv. náčelníka, případně skupiny osob
5
. Jedná se o spíše 

nestabilní útvar, který z velké části stojí na ústřední osobě náčelníka. Ten kontroluje 

zemědělskou i specializovanou výrobu a distribuci zdrojů. Společensky nerovný přístup ke 

                                                 
5
 Elitní formy politicko-ideologické aristokracie mohou nabýt podobu náčelnických rodin, případně zřízení 

„domů“ (viz koncept Sociétés á maison). Formální vůdcovství může být také výhradním právem tzv. stařešinů 

vybraných rodin. 
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zdrojům a produktům značí stratifikovanou společnost a nutnost obdarovávat určité množství 

členů společnosti, značí schopnost této společnosti legitimizovat svého náčelníka. 

Náčelníci byli do určité míry spjati s náboženskou sférou, skrze niž také potvrzovali své právo 

na vůdcovství. „Moc ideologická vyplývá z autoritativního ospravedlňování jednání 

náčelníků. Institucionalizuje vládnoucí praxi, upevňuje sociální strukturu a vysvětluje 

společenská pravidla. Zpravidla se spojuje s rituály a náboženstvím: elita tím pádem může 

také vést komunikaci se zbytkem populace“ (Danielisová 2013, 154). 

 

Náčelníci byli nuceni neustále prokazovat své vůdčí schopnosti a své postavení museli 

upevňovat celou řadou prostředků. Do této kategorie ekonomické moci patří i přerozdělování 

ekonomického nadbytku – surplusu
6
 – který představoval prostředek legitimizace vůdčí 

pozice (srov. Sahlins 1972). Shromážděný výrobní přebytek sloužil k redistribuci za účelem 

udržení moci. T. Earle tento bod kritizuje, neboť při jeho výzkumu v Polynésii a mezi 

havajskými náčelníky (ali'i) se ukázala komunita jako soběstačná a náčelník přerozděloval 

nikoliv surplus, ale pouze předměty z kategorie prestižního zboží za účelem udržení 

a podložení své autority (Earle 1997; 2011, 37; Bumfel – Earle 1987, 73-81).  

Náčelnictví podle T. Earla reprezentuje ustanovující se schopnost soustředěné moci a jejího 

rozšíření na tisíce lidí. Rozsah a institucionální forma se v průběhu času pozvolna vyvíjí z 

malého egalitářského rozsahu po státní společnost. 

Politická moc náčelníků se odvíjela nejen od jejich osobních válečnických a ekonomických 

schopností, ale svou roli v hierarchickém uspořádání sehrála také schopnost náčelníka 

ovládnout a úspěšně manipulovat podle vlastních potřeb s vojenskou kapacitou společnosti, 

prvotními i odvozenými ekonomickými zdroji. Na základě toho se uvažuje, že se nejednalo o 

příliš pevně strukturovaný a organizovaný celek, ale řadu jednotlivců, soustředících se 

především na své vlastní cíle a disponující dostatečným osobním bohatstvím.  

 

E. Service náčelnictví popisuje jako „redistribuční společnosti s trvalým centrálním správcem 

koordinace“ (Service 1962, 144). Jedná se podle něj o vývojový předstupeň státu, 

v návaznosti na evolucionistické paradigma, kdy je společenská organizace složitější, než 

kmen (tribe), ale zároveň jednodušší, než stát či civilizace (srov. Earle 2004). Vnitřní 

hierarchie skupin náčelnických společností je postavena na příbuzenství a stoupá podle 

silnějšího rodového sepjetí s hlavním náčelníkem. Za povšimnutí i zde stojí, že jeho existence 

                                                 
6
 Základním předpokladem, jak nadbytku dosáhnout, je nejen větším počtem zapojených pracovních sil nebo 

větším objemem práce, ale schopností lidí pracovat rozmanitě v efektivnější organizaci práce. Blíže viz pozn.1 

v úvodu práce. 



27 

 

mohla být jak skutečná, tak mytologická; jedná se o princip, se kterým se setkáváme i u tzv. 

sociétés á maison (viz níže).  

 

Podle způsobu, jakým jsou vůdci spojeni se zbytkem komunity a jakým dále upravují vnitřní 

hierarchii, rozlišuje E. DeMarrais skupinově orientovaná a individualizovaná náčelnictví 

(převzato z Danielisová 2013, 153) Skupinová náčelnictví, jako reprezentant ranějších forem, 

staví na kolektivní jednotě a pocitu sounáležitosti; často manifestují kolektivní identitu skrze 

monumentální architekturu, vyžadující součinnost většiny členů komunity (srov. Fernández-

Götz 2016; Fernández-Götz - Krause 2013). Individualizované náčelnictví naopak staví na 

osobě jediného náčelníka, který upevňuje vlastní pozici mobilizováním zdrojů, financujících 

mocenské instituce a společenskou stratifikaci. Patří mezi ně řízení produkce, distribuce a 

konzumace. Náčelník omezuje přístup zbytku společnosti ke specifickým zdrojům, například 

vzácným obchodním komoditám, získaným skrze zahraniční obchod, koordinuje výrobní a 

zpracovatelské aktivity. Svoji prestiž a moc opírá zároveň o symbolický kapitál a 

náboženskou ideologii. 

Slovy T. Earle (1997, 6–10) se v postavě náčelníka spojuje kombinace tří druhů moci: 

ekonomické, politické a ideologické. Ekonomickou moc definuje jako výhradní právo 

náčelníka redistribuovat základní potraviny, jejichž objem narůstá úměrně s intenzifikací 

zemědělství a zvýšením ekonomické produktivity. Odraz této moci sleduje v archeologickém 

záznamu dvojím způsobem: jednak v podobě centralizované redistribuce na přítomnosti 

velkoobjemových skladovacích zařízení na klíčových lokalitách a v podobě individualizované 

na domácích jednotkách, zapojujících se jen nepravidelně do obchodních sítí 

a nevyhledávajících místo v centralizovaném systému.   Další formou ekonomické moci je 

v náčelnickém systému řízení směny a distribuce jak domácích, tak exotických komodit. 

Výhradní právo na redistribuci zdrojů a přerozdělování luxusních komodit v sobě obsahuje 

několik významných implikací pro další úvahy: prezentace náčelníků (potažmo celé 

společenské elity) jedinečným druhem předmětů odlišila vybraného jedince/skupinu od 

běžného obyvatelstva. Toto odlišení mohlo zároveň v ideologii fungovat jak za života, tak i 

po smrti. (Danielisová 2013, 151-153). Archeologicky se projevuje na honosných pohřbech, 

okázalém předvádění bohatství v sídlištní architektuře a událostech, jako je slavnostní 

hodování, při kterých náčelník předvádí vizuálně atraktivní předměty ze svého vlastnictví.  

 

Proti způsobu využívání modelu náčelnictví v archeologii se dlouhodobě vyjadřuje T. 

Pauketat, jehož hlavním bodem kritiky je – stručně řečeno – omezené a stereotypní 
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používání pojmu náčelnictví při interpretaci společností (se zaměřením na původní obyvatele 

Severní Ameriky). Dále tvrdí, že vzhledem k torzovitému stavu nálezového fondu není možné 

detailně a adekvátně rekonstruovat zaniklé společnosti či obecně komplexní jevy a instituce 

minulosti (Pauketat 2007).  

 

Sociétés á maison  

 

Autorem konceptu sociétés á maison (angl. house societies) je C. Lévi-Strauss (1982, 1996 

b). Myšlenka vznikla jako autorovo vyrovnání se se zvláštnostmi zkoumaných společností, 

nezapadajících do standardních kategorií příbuzenství; inspirací mu byly mj. práce F. Boase či 

A. L. Kroebera a po autorových výzkumech v Polynésii, Indonésii a subsaharské Africe 

podoba konceptu doznala četných úprav.   

Klíčovým principem společenské organizace je v tomto modelu, jak název napovídá, dům. 

Lévi Strauss jej definuje jako “ …a corporate body holding an estate made up of both 

material and immaterial wealth, which perpetuates itself through the transmission of its 

name, its goods and its titles down a real or imaginary line considered legitimate as long as 

this continuity can express itself in the language of kinship or of affinity and, most often, of 

both.“ (Lévi-Strauss 1982, 194).  

 

Společnosti založené na domech jsou organizovány hierarchicky, případně na nich lze 

pozorovat probíhající transformační procesy, vedoucí ke složitějším strukturám. Pokud 

využívají příbuzenské vazby mezi svými členy, činí tak za účelem nabytí vyšší politické moci 

a ekonomické kontroly; jsou považovány pouze za prostředek k získání větší osobní kontroly. 

Strategie jednotlivých domů se orientují při hledání podpory své pozice jak materiálním, tak 

nemateriálním směrem – nejen, že hromadí bohatství a symbolické předměty moci ve 

vlastních sídlech, ale také se snaží disponovat statutárními odznaky moci, které odkazují k 

vyšším kulturním hodnotám (váha jména rodiny, hodnosti či tituly, příbuzenský, potažmo 

manželský svazek s váženým jedincem atd.). Z této povahy, definované Lévi-Straussem, 

vychází základní vlastnosti, kterými se koncept sociétés á maison vyznačuje. 

Dům, jakožto fundamentální stavební element komunity, figuruje ve všech běžných i 

zvláštních aktivitách, symbolických, i utilitárních. V souvislosti s tím jsou tyto domy 

nákladně řešeny a v zástavbě je lze dobře identifikovat – svojí nákladností či 
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monumentálností, případně užitím exkluzivních materiálů, se stávají symbolem 

společenského soupeření uvnitř komunity.   

 

V archeologické literatuře byl koncept sociétés á maison nejnověji použit při studiu osídlení 

západní části Iberského poloostrova v době železné (Gonzalez-Ruibal 2006). Autor se snaží 

prokázat, že obyvatelstvo severozápadní části poloostrova bylo mezi 2. stoletím BC a první 

polovinou 1. století AD organizováno jako prototyp société á maison, a to podle atributů, 

které definoval Lévi-Strauss. Na rozdíl od většiny zaalpské Evropy se na území Iberského 

poloostrova nachází doklady dobové kamenné architektury s výraznými dekoracemi a 

unikátními nápisy (odkazy na rodová jména a jejich původ, explicitní odkazy na domy a jejich 

funkci), které autorovi slouží jako hlavní doklady sociétés á maison. Sleduje i další atributy, 

například řeckořímské písemné zmínky o roli žen ve vztahu k popsaným situacím Lévi-

Straussových výzkumů, nebo dědičné předměty. Jedná se jak o zbraně – kopí, meče a dýky – 

tak o šperky, přičemž doklad předávání mezi generacemi spatřuje v nepatrné tvarové 

variabilitě obou kategorií po několik století. (Gonzalez-Ruibal 2006, 165-168). Z použitých 

pramenů je jasné, že podobná studie bude na našem území, potažmo v širší střední Evropě 

v určitých bodech nemožná. Nicméně autor sám bez dalšího komentáře nabízí oblast, 

vhodnou k průzkumu optikou sociétés á maison, kterou je Levanta rané doby bronzové.  
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2.2. Teorie měst a komplexita společnosti 

 

Rozvoj prvních urbánních center je jedním z hlavních fenoménů zaalpské Evropy. Jejich 

vznik se nejnověji klade již do přelomu 6. a 5. století př. n. l. jako následek demografického 

růstu, hierarchizace a centralizace – tedy procesů, jejichž kořeny sahají do předchozích 

období (Fernández-Götz  2018).  Za první projev urbanismu bývají označována tzv. 

Fürstensitze (a především jejich hlavní představitel, lokalita Heuneburg, k tomu viz 

Fernández-Götz – Krausse 2013; Krausse et al. 2016) díky atributům, jako jsou monumentální 

opevnění, profánní i sakrální architektura, koncentrace středomořských importů a identifikace 

řemeslných okresků ve strukturované zástavbě. Nicméně, pro časový rámec, sledovaný v této 

práci, je důležitější jiná vlna tohoto fenoménu, objevující se od třetího století př. n. l. na území 

zaalpské Evropy v podobě nových typů sídlišť – nadregionálních svatyní, otevřených 

aglomerací a později i oppid. K lepšímu pochopení společenské struktury je důležité sledovat 

změny v sídlištní struktuře, projevy centralizačních tendencí a odraz navyšující se 

propojenosti tehdejšího světa. Při úvahách o proměně společenského uspořádání totiž můžeme 

vycházet z poznatku, že s narůstajícím počtem osob v přímé interakci úměrně narůstá 

komplexita celé společnosti, což způsobuje nutnost delegování moci a paralelně s tímto 

procesem tak můžeme sledovat i hierarchizaci sídlištní struktury (Feinman 2011; 2013; 

Thurston 2002, 136–140). 

Jak již bylo řečeno v úvodu, nálezový fond mezi 4. – 1. stoletím př. n. l., projevující se 

absencí funerálních památek mladšího období doby laténské, nám neumožňuje provést 

analýzu hmotného projevu elitního prostředí srovnáním obou základních typů 

archeologických pramenů. Ve stupni LT B můžeme ještě souběžně sledovat jak hrobovou, tak 

sídlištní evidenci, avšak od mladšího období archeologicky rozpoznatelný pohřební ritus mizí 

a my jsme odkázáni na materiál ze sídlištních kontextů. V návaznosti na tuto skutečnost je 

následující kapitola věnována těm aspektům, které můžou pomoci při hledání společenských 

elit v sídlištním kontextu v době laténské. Dále budou představeny teoretické přístupy, spjaté 

se studiem sídlištní struktury a rekonstrukcemi společenských systémů.  
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2.2.1. Urbanismus   

 

Analýza dynamiky sídlištního rozvoje představuje vzhledem ke své variabilitě a složitosti 

další z plastických a obšírně uchopitelných témat, spojených se studiem společenských 

struktur.  Vykazuje značné rozdíly – převážně proto, že se etabluje napříč světem 

v různorodých kulturních podmínkách a pod vlivem celé řady tradic, které tvarují i formální 

vlastnosti jako velikost spolu s funkčními. Tuto skutečnost v odborné literatuře zrcadlí i 

využívané definice – mnohdy postrádají flexibilitu a pro konkrétní případy je ve fázi analýzy 

téměř nemožné rozhodnout, jak si mezi řadou formulací vybrat skutečně relevantní přístup. 

Rozmanitou povahu urbanizačního procesu lze obecně podchytit dvěma odlišnými přístupy 

skrze demografický a funkční přístup. (Smith 2007; 2012; 2016).   

První z definic, tzv. demografická (někdy též zvaná sociologická), jíž navrhnul ve 30. letech 

20. století sociolog L. Wirth, popisuje město jako relativně velké, husté a trvalé osídlení 

společensky heterogenních jedinců (podle Smith 2016, 154). Je zaměřena na rozsah osídlení a 

funguje na principu kvantitativní analýzy. Demografická definice svým nastavením dobře 

obsáhne současnou podobu měst, povahu jejich starověkých předchůdců už ale ne; přestože 

řada raných typů osídlení urbánního charakteru ve svém prostředí dozajista projevovala 

potřebné charakteristiky, např. předčila rozsahem osídlení ostatní jednotky sídelní struktury. 

Srovnáním velikostí populace, hustoty osídlení jeho velikosti a trvání se však nemohla rovnat 

současným městům. Definice tak vyřazuje paradoxně většinu komplexního osídlení mimo 

Západní svět, například Aztécká centra Mezoameriky (srov. Smith 2006, 2013) a není proto 

v archeologickém prostředí dobře využitelná.  

Funkční přístup na druhou stranu definuje města podle jejich sociálního dopadu a čerpá 

z oblasti ekonomické geografie. Města popisuje jako jednotky, vykonávající specializované 

funkce ve vztahu k širokému zázemí; tyto aktivity a instituce označuje Smith jako „městské 

funkce“. V moderních městech nabývají obvykle ekonomické povahy, v případě hlavních 

měst i administrativní a ve specifické podobě i náboženské. Funkční definice tak zdůrazňuje 

rozdíly v městských formách a procesech.  

Urbánní typologii dále rozlišuje M. E. Smith (2016) na přístupy, objevující se nejčastěji ve 

studiu urbanismu. Shrnuje je pod pojmy komplexní (‚comprehesive‘)a cílené (‚targeted‘) 

typologie. První kategorie je navržena tak, aby byla systematická a s dostatečně širokým 

záběrem, aby dokázala pojmout ideálně většinu hodnocených lokalit. Cílená typologie, jak je 

patrné z názvu, se úzce zaměřuje na konkrétní téma (Smith 2016, 157). Vzhledem k tomu, že 
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je obtížné vykládat urbánní status jediného izolovaného sídliště, upozorňuje Smith na význam 

srovnání lokalit ve stejné stavební tradici nebo stejné oblasti.  

 

Kritika M. E. Smitha (2010, 2012, 2015, 2016) tohoto obecně využívaného členění stojí na 

nesporném argumentu, podle kterého každé město, které je dostatečně velké a heterogenní na 

to, aby splňovalo demografickou definici urbanismu, automaticky disponuje městskými 

funkcemi a spadá tak zároveň do definice funkční (Smith 2016, 156). Formulace 

demografické a funkční definice také naráží na řadu omezení, obzvláště při studiu minulosti, 

kde se potýkáme mnohdy s nedostatečnou dokumentací a pramennou základnou. Smith proto 

zformuloval ještě třetí, polytetický přístup, postavený na archeologicky sledovatelných 

atributech urbanismu. Zatímco definice a typologie pracují s předem formulovanými a pevně 

stanovenými kategoriemi, sledování archeologických urbánních atributů nakládá s 

jednotlivými prvky mnohem volněji. Prakticky dochází k tomu, že při hodnocení jsou využity 

nejrůznější kombinace z celkového objemu všech atributů. Zároveň platí podmínky, že každý 

atribut je důležitý, v jednom nebo více pohledech na problematiku urbanismu. Podstatné je, že 

jejich spojení umožňuje sledování ekonomické, politické i náboženské funkce sídliště. Druhá 

podmínka říká, že jednotlivé sledované atributy musí být možné studovat na archeologickém 

materiálu.  

Metoda „archeologických urbanistických atributů“ (viz tab. 1), které M. E. Smith pro 

polytetický přístup definování měst postavil - na rozdíl od výše zmíněných pevných definic - 

na kombinaci rysů a atributů, které lze v archeologickém záznamu odlišit. Zatímco předchozí 

definice a typologie jsou založeny na monoteických postupech – jejich kategorie jsou zcela 

konkrétně definovány předem, což v důsledku může deformovat výslednou interpretaci – 

atributivní přístup je založený na polytetických taxonech (neboli souboru znaků, z nichž 

nemusí být k analýze přítomny vždy všechny). Autor takto identifikoval a formuloval 21 

archeologických urbanistických atributů, které lze vyhodnotit pro jednu konkrétní lokalitu, i 

soubor lokalit. Výsledek hodnocení by měl napomoci jak k vyhodnocení úrovně urbánního 

rozvoje zkoumané lokality, tak přispět k poznání charakteru městských procesů se zde 

odehrávajících. V tomto přístupu není vztah mezi jednotlivými rysy a stavem „urbánního“ 

nebo „městského“ pevně stanoven; vzhledem k tomu, že se jedná o flexibilní koncept, mohou 

se atributy vyskytovat v jakémkoliv složení a není vyžadována bezpodmínečná přítomnost 

jednoho specifického rysu. Jinými slovy v tomto přístupu neexistuje žádné absolutně 

vyžadované kritérium pro naplnění pojmu urbanismus v souvislosti se zkoumanou lokalitou 

(Smith 2016, 160). Podmínky této metody jsou pouze dvě. Zaprvé, každý hodnocený atribut 
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je přítomen v některém z již existujících přístupů k urbanismu. Mnoho atributů v autorově 

seznamu je součástí demografické nebo funkcionalistické definice urbanismu, diskutovaných 

výše. Zadruhé, vybrané atributy lze sledovat a dokumentovat skrze archeologický výzkum.  

Obecně lze konstatovat, že je tento přístup oproti monoteickým metodám v definicích méně 

precizní a striktní, ale prakticky je mnohem realističtější ve způsobu, jakým se vypořádává se 

mnohovrstevnatou podobou a složitostí studia pravěkého urbanismu. 

Aplikování této definice na němčickou aglomeraci a oppidum Staré Hradisko se budu věnovat 

ve studii, následující kapitole práce. Na tomto místě představím jednotlivé atributy originální 

studie (Smith 2016) a jejich obsahovou náplň. 

 

 
 

tab. 1. seznam urbánních atributů polytetické definice (Podle: Smith 2016, 159) 
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Atributy první kategorie, velikosti osídlení, tvoří měřitelné hodnoty velikosti populace, 

velikosti sídliště a hustoty osídlení. Druhá skupina atributů společenského dopadu, se snaží 

postihnout absenci či přítomnost institucí či aktivit, které mají sociální dopad na sídliště a jeho 

zázemí. Jedná se o sestavu prvků, které většinou svým výskytem signalizují existenci 

politické dominance (stavby či pohřby připisované elitě) nebo náboženského vlivu za hranice 

sídliště (přítomnost rozlehlých kultovních budov, chrámů). Atributy městské architektury, 

řemeslné produkce a obchodních aktivit (obchody, trhy) jsou měřeny na hodnotící škále podle 

intenzity výskytu a mohou nabývat hodnoty od 1 do 3. Vysoká hodnota značí vliv těchto 

aktivit na okolí sídliště a jeho zázemí, naopak nízké vypovídají o významu aktivit jen pro 

obyvatele dané lokality. 

Třetí kategorie, vnitřní zástavba, spojuje atributy opevnění a různé typy vnitřní propojenosti 

sídliště, jeho infrastruktury a stavební náplně. Sem spadá přítomnost opevnění, bran, cest.  

Kupříkladu výzkum urbánního statusu Heuneburgu (Fernández-Götz - Krausse 2012, 2013) 

ukázal, že opevnění a brány jsou podstatný urbánní atribut, z části i proto, že pozdější urbánní 

sídliště doby železné – oppida – měla tyto atributy také a to ve výrazné formě (Smith 2016). 

Do kategorie patří i existence náboženských chrámů nižší úrovně (v našem případě tedy 

menších kultovních okresků či svatyň). Ty jsou obvykle v zástavbě hojněji zastoupeny a 

široce rozdistribuovány, někdy i v širším zázemí. Vzhledem k velikosti očividně sloužily 

menšímu počtu obyvatel než velké centrální chrámy z první kategorie. Identifikace sídelních 

jednotek, rezidencí, připisovaných hierarchicky níže postaveným členům elity (tedy ne 

ústřední postavě vládce, např. náčelníka) je dalším zkoumatelným atributem a spolu 

s přítomností formálních veřejných místy (náměstí, shromaždiště) a zřetelně plánovaného 

epicentra tvoří časté měřitelné atributy urbánních sídlišť. Poslední skupina sociálních a 

ekonomických vlastností sleduje přítomnost nebo absenci pohřbů (středních a nižších 

vrstev), znaků společenské diverzity (tedy obzvlášť náročně identifikovatelným důkazům 

etnické, náboženské či sídelní variace mezi obyvateli dané lokality), čtvrtí (mnohdy 

archeologicky těžko detekovatelných) a zemědělských aktivit uvnitř sídliště. Do této kategorie 

patří rovněž výskyt importu na sídlišti, přičemž tento atribut nabývá hodnot podle míry svého 

zastoupení.  

Uvedené atributy a Smithova polytetická metoda nevedou k jasné definici pravěkých měst ani 

k jednoznačné identifikaci urbánních lokalit z celkového objemu nálezů. Namísto toho 

metoda nabízí komponenty k srovnávací analýze povahy a šíře projevu urbanismu, analýzu, 

která je velmi dobře porovnatelná s celým spektrem sídlišť a je zároveň citlivá ke specifickým 

regionálním a dočasným kontextům. 
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Srovnávací analýza komplexních společností a regionální organizace (např. Smith 2008, 

2013) ve spojení se sledovanými atributy nabízí z archeologického pohledu dobře uchopitelný 

způsob porozumění procesu urbanizace. Přepočteme-li hustotu populace na hektar, vychází 

nám např. oppida jako řídce osídlené opevněné lokality. Pro největší oppida typu Bibracte 

nebo Maching se uvažuje v největším rozkvětu o 5 000 – 10 000 obyvatelích, což v přepočtu 

znamená hustotu obyvatelstva 13–26 obyvatel na hektar v případě Manchingu (380 ha) a 37–

74 pro druhou fázi osídlení Bibracte (135 ha).  Zajímavé je, že i v takových případech hustoty 

obyvatel lze sledovat v prostorovém plánu oppid „prázdná místa“ (empty spaces), která mohla 

sloužit k celé řadě společenských i hospodářských aktivit (Fernández-Götz 2018, 141; Smith 

2008; 2016;). Tzv. „prázdné prostory“ mohly sloužit k chovu skotu (jednalo by se o pastvu 

nebo pole) až po místa pro shromažďování a útočiště venkovské obyvatelstvo v případě 

nebezpečí, nevylučuje se ani možnost, že plocha byla záměrně zalesněná (Bibracte, Goláňová 

et al. 2020). Opakující se výskyt velkých otevřených oblastí na oppidech může naznačovat, že 

tyto neobsazené prostory byly ve skutečnosti jedním z jejich hlavních prvků a hrály zásadní 

roli při vyjednávání kontroly nad lidmi a zdroji, například v podobě pravidelného 

shromažďování rozptýlené venkovské populace (odvod daní? Census?). Zatímco dříve byly 

otevřené, nezastavěné prostory interpretovány jako jeden z dokladů nízké hustoty obyvatel na 

sídlišti a tím pádem coby znak nedokončeného urbánního procesu, dnes se u většiny lokalit 

tento poměrně rozšířený prvek nepovažuje za překážku v interpretaci sídliště coby urbánního 

centra. Intencionalita vyčlenění prázdného prostoru uvnitř sídliště s plánovanou zástavbou 

(jako je tomu v případě oppid) dává prosto úvahám povaze společenské interakce a 

kolektivního jednání, kdy rozhodovací síla a prostorem pro náboženská a politická 

shromáždění (Fernández-Götz 2018, 141). Jejich častý výskyt nabízí úvahu, zdali nehrály tyto 

plochy významnou roli ve snaze elit získat a pravidelně upevňovat kontrolu nad místní 

populací
7
.  Každopádně objev veřejných prostranství a svatyní na takových místech, jako je 

Manching, Titelberg, Martberg, Bibracte a Corent, poskytuje důkazy o politickém a 

náboženském životě komunit z pozdní doby železné, a představuje podpůrný argmunet pro 

význam politické a náboženské role oppid ( Fernández-Götz 2014c).  

 

                                                 
7
 R. Fox (1977) vytvořil pro města ovládaná nepodstatnými králi, kontrolujícími pouze omezenou zdrojovou 

základnu a užívajícími mj. shromažďovací místa k propracovaným ritualizovaným ceremoniím za 

účelem legitimizování a rozšíření jejich moci nad slabě centralizovanými politickými zřízeními, speciální termín 

„regal-ritual city“. Tuto myšlenku dovedl ještě o krok dál Geertz (1980) se svým konceptem „theater state“. 

Tvrdil, že divadelnost byla tou opravdovou základnou a zdrojem moci, spíše než pouhým legitimizujícím 

procesem. Většina odborníků nicméně směr jeho kauzality obrací (podle Smith 2008). 
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Jedním z charakteristických rysů vývoje komplexních společností v průběhu 1. tisíciletí př. n. 

l. je rozšiřování sítě dálkových kontaktů a soustřeďování společensky významných institucí a 

aktivit do sídlištních center (Danielisová  2013, 149). Diachronní vývoj jednotlivých oblastí a 

rozmanité podoby jejich komunikace se dnešní optikou popisují jako vztah tzv. center a 

periferií. Model centra a periferie sleduje strukturální vztah mezi ekonomickými centry a 

méně rozvinutými oblastmi.  Tento vztah bývá nejčastěji nahlížen jako nerovný, kdy centrum 

roste a sílí na základě materiální podpory periferie a poměr mezi tržní a netržní sílou silně 

převažuje ve prospěch centra.  Mobilita pracovních sil se soustředí do správních center, 

zemědělská produkce i výrobní materiál proudí ekonomicky rozvinutějších lokalit s vyšším 

produkčním potenciálem – řemeslníci a kupci mají v centru větší možnost uplatnění a 

obchodu. Veškeré zdroje jsou použity k dalšímu ekonomickému a ideologickému rozvoji 

centra. „Do závislých periferií pak centrum posílalo základní komodity a technologické know-

how, aby podpořilo intenzifikaci produkce. Do nezávislých periferií směřovaly naopak luxusní 

komodity, víno a prestižní dary, jako například zbraně nebo šperky, kvůli připoutání lokálních 

elit, které zprostředkovávaly dálkové kontakty, otroky, žoldnéře, případně obranu vnějších 

hranic. Periferie je závislá na centru v rámci organizace své vlastní sociálně-politické 

struktury a často se mění společně s transformací centra“ (Danielisová 2013, 150). 

Kontrolou produkce a přístupem k řadě zdrojů mělo centrum nejen možnost stabilního růstu, 

ale rovněž od určitého momentu disponovalo přebytkem (surplusem), který dále fungoval 

jako kapitál a otevíral při komunikaci s venkovním světem další možnosti. 

V současnosti se tato teorie chápe dvěma způsoby. V prvním případě se jedná se 

o konceptualizaci jednotlivých ekonomických forem z hlediska vztahu mezi výrobou 

a distribucí. Druhý způsob se snaží definovat vazby mezi centrem a periferií prostřednictvím 

studia skloubení různých způsobů výroby. Pracuje při tom s dalším členěním periferií na 

semiperiferie (tedy přechodové oblasti, ve kterých jsou lokální elitou přímo aplikované 

mechanismy, fungující v centru) a vlastní periferie (Chase-Dunn et al. 2007, 136–137).  

Doba železná se nesporně vyznačuje vysokým stupněm mezikulturního propojení, za kterým 

lze tušit neméně bohatý pohyb myšlenek a lidí. Namísto dualismu, zastoupeného například 

výše zmíněnou teorií centra a periferie, lze vnímat probíhající urbanizaci zemí severně od Alp 

jako souběžný proces, který nebyl pouze dirigován vývojem Středomoří a neměl roli 

pasivního příjemce, ale který probíhal paralelně ve svébytně zóně, těžící ze vzájemného 

kontraktu (Fernández-Götz - Krausse 2013, Fernández-Götz 2018).  
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2.2.2. Vztah rozsahu společnosti a její komplexity  

 

Socioekonomickou komplexitu je vhodné studovat v širším komparativním rámci lidské 

kooperace a socioekonomických sítí, jelikož právě spolupráce tvoří základní impuls 

formování a přetrvávání lidských společenství. Porozuměním souhře velikosti sociálních 

jednotek, míry komplexity jakou mohly nabývat a mechanismů integrace, které mohly 

využívat, můžeme poznat alespoň některé tendence, parametry a omezení, která stojí za 

lidským jednáním. Rovněž nám porozumění tomuto vztahu pomáhá k objasnění rozmanitosti 

vzniku a projevu společenských struktur. Pro studium společenských systémů tento fakt 

znamená praktickou možnost sestavení metodologického rámce, do nějž usazená 

archeologická data umožní podchytit specifické atributy a momenty společenského vývoje.  

 

Studiu dynamického vývoje a proměně vzájemných společenských vztahů se v archeologii 

věnuje dlouhodobě americký antropolog a archeolog G. M. Feinman (2011, 2013). Svoji 

analýzu staví na třech základních aspektech: komplexitě, rozsahu a integraci (viz tab. 2). Při 

rozboru jejich vzájemné dynamiky a následnému vyvozování důsledků pro společenskou 

komplexitu vychází metodologicky ze spojení strukturálního i aktivního přístupu
8
 (2013).  

Během modelování vývoje společností se pracuje s předpokladem, že čím větší je skupina 

lidí, tím více kontaktů mezi nimi probíhá a o to větší vniká šance neshod. Na to se v reakci 

formují instituce a mechanismy, zprostředkovávající vzájemnou komunikaci ve snaze udržet 

společenskou rovnováhu a předejít štěpení skupiny (Feinman 2013, 38). V původních 

egalitářsky orientovaných, malých společenstvích, byla tendence sdružovat se dána převážně 

biologicky, což umožňovalo poměrně snadno kontrolovat sociální rozdíly a soutěživost, 

podněcující vznik větších skupin. Relativně drobné rozdíly v rovnosti nikdy nepřetrvaly 

dostatečně dlouho na to, aby došly formální institucionalizace. Ale s nárůstem populace a 

tendencí lidí sdružovat se do větších skupin ke komplexitě a hierarchizaci již dochází a při 

jejich studiu je tedy již třeba pracovat s aspekty společenské složitosti, rozsahu a integrace. 

Obzvláště za situace, kdy se populační nárůst nemusí nutně promítnout do nárůstu enormních 

sociálních jednotek, ale projeví se například právě procesy štěpení a migrace. 

Hierarchická organizace společnosti tedy úzce souvisí s celkovou populací a maximální 

velikostí komunity. Tento vztah, vyjádřený také jako ‚pravidlo rozsahu a složitosti‘ (size-

complexity rule) Feinman objasňuje na studiích rozličných neindustriálních společností. Jde o 

                                                 
8
 Strukturální přístup zde souvisí s obecnými vzory lidského myšlení, jejich opakováním a vlivem na výběr 

jedince či skupiny v různých příležitostech. Aktivní přístup do metodologie vnáší moment svobodné volby a 

vlastního rozhodnutí. 
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sociologický přístup, kterým lze korelovat i nejrozlehlejší územní jednotky s vysokým počtem 

různých politických činitelů (ať už v podobě náčelníků, kmenových či „Big man“ vůdců) za 

účelem naměření hodnot, při kterých se už společnost začne rozvrstvovat (Feinman 2013, 39). 

Na základě četných výzkumů se ukazuje, že tento proces probíhá i v naprosto odlišných 

environmentálních a kulturních kontextech. Aspekt rozsahu společnosti také bývá spojen se 

společenskou komplexitou celou řadou odlišných způsobů a širokou škálou prostředků 

mezilidské interakce. A tyto vztahy mají v povaze projevovat se o to složitěji, čím užší 

segment společnosti je zkoumán.  

Jak Feinman na studovaných příkladech názorně předvedl, vztah mezi maximální velikosti 

osídlení a úrovní politické komplexnosti nadřazené komunity projevuje jednu záludnou 

vlastnost. Navzdory potvrzené síle tohoto vztahu uvádí autor několik anomálních případů, kdy 

se korelace velikosti a společenské složitosti značně oslabila, jakmile se studium zaměřilo na 

úzký populační rozsah, zvláště na společnosti s hodnotami maximálního osídlení mezi 1,000 a 

5,000 obyvateli. Při porovnání komplexity organizace společnosti s touto maximální velikostí 

komunity a celkovou populací ve velkém vzorku společností na západní polokouli byl tento 

jev pozorován taktéž (Feinman – Neitzel, 1984). S přihlédnutím ke studovanému období a 

odhadovanému rozsahu populace na oppidu Staré Hradisko (1500 – 5000 osob
9
) i němčické 

aglomeraci se tento moment jeví jako poměrně zásadní a měl by brán v potaz i při dalším 

studiu problematiky v našem prostředí
10

.  

Pravidlo rozsahu a složitosti nám tedy ukazuje, že lidské společnosti jsou při dosáhnutí jistého 

počtu obyvatel téměř vždy hierarchicky strukturované. Zároveň díky antropologicko-

sociologickým studiím zjišťujeme, že rovnoměrný nárůst velikosti populace nevykazuje 

v mezikulturním srovnání jednotný vliv na podobu výsledné společenské organizace. I když 

dojde u podobně organizovaných společností k shodnému nárůstu velikosti populace, jsou 

tyto větší útvary organizovány v každých podmínkách odlišně a svým vlastním, specifickým 

způsobem. Lze tedy konstatovat, že lidská společenství stejné velikosti mohou být 

organizována různými způsoby a někdy se i v relativně malých skupinách objeví nečekaně 

vysoký stupeň vedení a hierarchické komplexity. (Feinman 2013, 40-47). Vypozorovaná 

pravidla tedy nelze chápat jako stanovení pevných definici a obecných principů.   

 

                                                 
9
 Danielisová – Hejnalová 2014  

10
 Zasazení získaných dat do širšího geografického rámce, nadregionálního, řekněme, by mohlo do situace vnést 

více světla, nicméně takový výzkum už není součástí této práce. 
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Tab. 2: Tři hlavní zkoumané aspekty lidské společnosti  

 

Složitost 

(complexity) 

Rozsah funkční diferenciace mezi sociálními jednotkami; může být 

vertikální nebo horizontální. Vertikální složitost je hierarchickou 

správou/řízením s určitou mírou koncentrace v rozhodování a moci. 

Horizontální složitost je diferenciace populace do různých rolí nebo 

podskupin. 

Rozsah 

(scale) 

Celková populace, maximální velikost komunity, geografický rozsah. 

Integrace 

(integration) 

Různé prostředky, kterými jsou sociální jednotky a jejich členové 

propojeni. 

Povaha a míra vzájemné závislosti a soběstačnosti. 

(Podle: Feinman 2013, 36) 

 

Vztah rozsahu (scale) a složitosti (complexity) je ve velkých sociopolitických entitách tedy 

ovlivňován povahou a stupněm propojení nebo integrace společnosti. Současně Johnsonovy 

poznatky o skalárním stresu (viz kap. 2.1) poukazují na význam integrační variace v 

organizaci a historii rozsahem menších lidských společenství. 

Na studii kmenových společností (Adler a Wilshusen 1990, podle Feinman 2013, 43) lze 

představit blíže poslední aspekt studia společenské organizace – integritu. Studie sledovala 

povahu a velikost jednotící architektury a zaměřovala se konkrétně na nerezidenční sídlištní 

jednotky, nacházejících se ve většině z 28 zkoumaných vesnic. Při výzkumu povahy a 

velikosti této integrační architektury byl sledovaný atribut rozdělen do dvou velikostních 

kategorií – nízko a vysokoúrovňové. Třídění vycházelo z praxe, kdy se na některých 

lokalitách objevovaly nerezidenční struktury malého rozsahu, na jiných větší. Jejich rozborem 

se ukázalo, že společnosti s nízkoúrovňovými jednotkami integrační architektury disponovaly 

větším počtem těchto budov, sloužících skupinám uvnitř společnosti. Větší jednotky 

objevující se v největších sídlištích s početnou populací zdánlivě využívala celá společnost 

nebo její výraznější podíl; nicméně při přepočtu plochy na osobu se ukázalo, že se jich zde 

mohl sejít jenom omezený počet – jinými slovy, dané místo nemohla souběžně využívat celá 

společnost. Vysokoúrovňové jednotky se nacházely v populačně větších komunitách, 

paradoxně však disponovaly menší plochou, takže se na událostech v nich konaných mohla 

scházet v jeden moment pouze menší část dospělých, což naznačuje 1. nižší míru účasti nebo 

2. účast jen vybrané skupiny obyvatel, které je umožněno vyjadřovat se ke komunitním 

záležitostem. U menších jednotek s omezenými integračními rysy, odpovídala plocha zařízení 
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celkovému počtu obyvatel a prostor byl obecně přiměřeně upraven tak, aby pojal téměř 

všechny dospělé osoby.
11

  

 

Na základě této studie Feinman konstatuje, že ve společnosti o rozsahu několika stovek lidí se 

po delším času vzájemné interakce objevují nové instituce či integrační praktiky. Jejich 

podoba může být různá, ale některé (jako například ve využité studii) vyžadují přímou 

skupinovou soudržnost a probíhají v nich také rozdílné mechanismy, podporující spolupráci 

všech zainteresovaných osob. Tyto instituce/praktiky na sebe berou různou podobu, ale 

nejčastěji zdůrazňují osobní účast velké části společnosti a skupinovou solidaritu na rozdíl od 

více centralizovaných a složitěji strukturovaných společností, kde se projevují spíše opačné 

tendence – výběr užšího počtu jedinců, rozhodujícího o podobě vzájemné spolupráce. Opět, 

tento princip má tendenci objevovat se i v menších společnostech; i v nich se mohou při 

velikostním nárůstu skupiny objevovat prvky nerovného společenského postavení, dělení 

moci a rozdílné role participujících jednotlivců. V přibližně srovnatelně velikých 

společnostech (např. Feinman – Neitzel, 1984, s. 69) zase vidíme nejen různé stupně politické 

komplexity, ale i různé integrační způsoby podpory spolupráce, některé kolektivnější a 

participativní, jiné více omezené, výběrové a hierarchicky laděné (Feinman 2013, 44-46). 

Při studiu složitosti, rozsahu a integrity společnosti je možné naměřit hodnoty, definující, 

při jakém počtu obyvatel si společnost vystačí pouze s integračními mechanismy na 

personální úrovni a kdy už se musí hierarchicky organizovat. Lze toho dosáhnout sledováním 

vztahu rozsahu největší územní jednotky a počtu na ní se současně nacházejících politických 

činitelů. Na podobu organizace mezilidské spolupráce a její rozsah přitom nemá vliv pouze 

vzrůstající velikost společnosti, nýbrž hierarchická komplexita politických institucí dané 

společnosti. 

 

 

 

                                                 
11

 K tomu je třeba doplnit ještě další poznatek. V menších společenských skupinách s vysokým stupněm osobní 

interakce, prostředků společné spolupráce, rozšířené organizace domácností a mechanismy budování konsensu 

může dojít k efektu zpomalení tvorby výraznější hierarchie souběžně při populačním nárůstu (=velikosti 

společnosti). Pro větší společenské útvary však tento princip představuje odlišné organizační výzvy a rozšíření 

společenské vrstvy, zprostředkující vnitřní komunikaci ve společenství a participující na přímé politické a 

mocenské účasti ve skutečnosti může vyžadovat naopak rychlejší rozvoj hierarchie a nárůst poltických institucí. 

(Feinman 2011).  
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Vztah mezi rozsahem (scale) a složitostí (complexity) je tedy ovlivňován v prvé řadě mírou 

propojení společnosti a povahou tohoto propojení. Hodnocení vztahu mezi měřítkem a 

složitostí, nás nutí zároveň uvažovat o tom, že kvantitativní počet těchto dvou proměnných 

(rozsah a složitosti) bude odlišný ve skupinách, které fungovaly na kolektivní bázi, od těch 

řízených autokraticky. Pokud by tomu tak bylo, pak by schematický vztah mezi velikostí a 

složitostí ve skupinách s narůstajícím populačním koeficientem mohl vypadat jako graf 

(obrázek 3). 

  

Obr. 3 Vztah mezi velikostí populace a vzrůstající složitostí kolektivních a autokratických 

společenských organizací (podle Feinman 2013, 49). 

 

Velikost skupiny sama o sobě není dostatečně vypovídajícím parametrem ohledně 

mechanismů, jakými spolu členové společnosti spolupracují a prostředků, které ke spolupráci 

využívají. Těmi může být reciprocita, společenská reputace nebo i systém odměn – co se 

mění, jsou způsoby jejich realizování v konkrétních situacích. Ve větších společenstvích, kde 

jsou vůdci více závislí na ekonomické podpoře lokálních obyvatel, platí, že čím vyšší je tato 

závislost, tím pravděpodobněji se objeví instituce, tlumočící nároky společnosti směrem 

ke vládnoucí struktuře (ať už se jedná o jednotlivce, skupinu osob nebo celé instituce). 

Výpočet tohoto vyrovnávacího pnutí uvnitř společnosti z aspektů rozsahu a komplexity tak 

může přispět k tvorbě společenských modelů (Feinman 2013, 47-49).  

 

 

 

 



42 

 

2.2.3. Vztah produkce a elitního prostředí 

 

Výroba a specializace hrály v průběhu doby laténské ve společnosti velice výraznou roli. 

Rozvoj technologické vyspělosti laténské společnosti můžeme sledovat na mnoha ukazatelích: 

typicky tvarové (formální) analýze, kvalitě použitého materiálu, ale i dlouhodobé tendenci 

kumulovat výrobní aktivity na jednom místě či z organizace procesu získávání surovin a 

sytému zásobování.  Období stupně LT B-C1 s ohledem na sídlištní strukturu vykazuje 

degradaci technologie v nízce stratfikovaných společnostech. Lze sledovat menší objem 

produkce při větší variabilitě finálních výrobků. Postupně se také navyšuje úroveň výrobní 

organizace (Thér – Mangel – Gregor 2015).  Nabírá nicméně směrem k pozdní době laténské 

velmi specifickou podobu: dochází k signifikantnímu zjednodušení tvarů, ale narůstá objem 

výroby.  Pro tento vývoj se nabízí několik výkladů, a i na základě sociologických poznatků lze 

usuzovat, že odráží proměnu vnitřní struktury společnosti. Buď kontrolní mechanismus – dohled 

elit na produkci – přestal být při regulování výroby tolik výrazný, anebo proměna společnosti 

zahrnovala ustanovení širší hierarchické vrstvy, která měla specifické požadavky na svou 

sebeprezentaci, kupříkladu právě skrze artefakty, k jejichž získání disponovala dostatečnými 

ekonomickými prostředky. Pokud se elita prezentovala na základě společenských kontaktů, 

komunikačních sítí a styků, musela mít co nabídnout – touto optikou lze nahlížet na opětovné 

rozvinutí dálkového obchodu s vínem a dalšími exkluzivními materiály (sklo, především jantar).   

Sklo nastupuje do materiálního obrazu doby laténské až ve stupni LT C1 (od poloviny 3. 

století př. n. l.), kdy se objevují první náramky na otevřených a neopevněných aglomeracích 

se známkami silné specializované výroby (Venclová 2001, 2016). Objevují se zde skleněné 

náramky bez viditelného spoje, které byly oproti korálkům značně unifikované. Tyto zdobené 

šperky byly časově a řemeslně velice náročné a výroba jejich dekoru kladla vysoké 

požadavky na techniku práce. Výzdoba i barevná škála měly mnoho podob až do konce druhé 

ho století př. n. l. V kontrastu k období inovace byly v pozdních laténských dílnách naopak 

vyráběny jednoduché, nezdobené kruhové šperky (LT D, 125-50 př. n. l.). S ohledem na 

dramatickou proměnu kvality a kvantity této konkrétní kategorie nálezů se nabízí úvaha, zda 

se změnila sociální povaha spotřebitelů, i jakým způsobem. Socioekonomické faktory 

ovlivňující poptávku po jednotlivých druzích (specializované) práce patrně dokázala nová, 

širší společenská vrstva nastavit tak, že si dokázala udržet pozornost řemeslníků i při 

zjednodušení výroby (ačkoliv tvarová náročnost hrála pro předchozí generace podstatnou 

roli). Propad technologie může v tomto směru jen představovat fenomény vývoje výroby, 
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ilustrující společenskou změnu a schopnost prosazení zájmů konkrétní, početně narůstající 

skupiny obyvatel (Rolland 2014). 

Obecně rozšířeným materiálem se stalo sklo až po objevení techniky foukání skla 

a sklářských píšťal v 1. století př. n. l. Výrobní proces se zjednodušil a produkce díky tomu 

výrazně vzrostla. Skleněné výrobky přestaly být nutně exkluzivní, nedostupnou komoditou. 

Zjednodušení a standardizace technologických nároků na výrobu během období LT D šlo 

ruku v ruce s nárůstem výroby a přístupu k této komoditě. A přestože lze v souhrnu 

pojmenovat pozdní produkci náramků na území Evropy jako obecně standardizovanou, 

můžeme nadále sledovat určité regionální typy a odlišnosti (Rolland 2018).    

Enormní nárůst počtu skleněných výrobků se vykládá jako zvýšení poptávky společnosti, 

která 1. k tomuto typy předmětů měla přístup a 2. disponovala dostatečným bohatstvím, aby si 

jej mohla dovolit.  

Po zvážení celkového vývoje tak máme v tomto směru možnost sledovat vznik společenské 

skupiny, snažící se viditelně prokázat svůj společenský status a zároveň disponující 

dostatečným majetkem na to, aby vlastnila konkrétní typ skleněného šperku, dříve 

vyhrazeného jen nejvyšší (nejmajetnější) vrstvě společnosti – elitě – ač v upravené, 

jednodušší formě (Rolland 2018, 239; Danielisová 2014, 82).  

Zvýšená poptávka po formálně zjednodušených produktech materiální kultury vyvolává také 

celou řadu dalších otázek nejen o celkové organizaci výrobního procesu od 4. století př. n. l. 

k závěru doby laténské, ale i o distribučních systémech finálního produktu a míře, jakou je 

daný řetězec reaguje na změny stylových nároků společnosti. Jedná se o spojení vnitřních i 

vnějších vlivů a zákonitostí, vlastních lidským společenstvím, jak jsou formována už od 

mladého paleolitu (Feinman 2013, 35-39). Jestliže úroveň výroby přímo ovlivňuje povahu 

poptávky a stupeň specializace, lze na vztahu řemeslné specializace a jejího vlivu na 

společenskou strukturu sledovat hlubší socioekonomické procesy (Gosden 1985, 491-493).  

Pokud bylo třeba investovat více pracovních sil do výroby předmětů, tento nárok na proces 

výroby nutně znamenal, že řemeslníci museli věnovat své práci adekvátně více času. 

Zaměříme-li se konkrétně na sociální status řemeslníka, lze konstatovat, že se odvíjel v prvé 

řadě od typu a kvality řemeslných produktů a dále pak od jejich symbolické a ekonomické 

hodnoty ve společnosti. Ta podle své míry rozvinutosti podněcovala případnou specializaci. 

Vysoký stupeň specializace a schopnost nasytit poptávku po výjimečném, kvalitním zboží, 

vyžadovaly od společenského systému ekonomickou a sociální vazbu na výrobce – s mírou 

specializace roste celá řada faktorů, například právě zmiňovaná časová náročnost výroby, a to 

tak, že ve výsledku musí specializovaného řemeslníka uživit právě společnost. Uvažuje se o 
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proto o specialistech, pracujících přímo pro elitu (tzv. závislí řemeslníci), kteří se 

pravděpodobně těšili i vyššímu společenskému statusu, a i o méně specializovaných 

výrobcích na venkovských osadách, kteří sice nedisponovali vysokou specializací a 

omezenými možnostmi, ale volností a nezávislé výrobě (Dreslerová – Venclová 2007; 

Venclová 2001, 11). Produkce má ve studiu mechanismu vztahů společenských struktur 

analytický význam před jinými sociálními vlivy, protože všechny sociální změny jsou 

nakonec podporovány lidmi a věcmi, které musí být v odpověď na jejich nároky vytvořeny. V 

určitých dobách mohou společnosti žít nad rámec svých místních výrobních prostředků, ale ze 

své podstaty stále musí docházet k vyrovnávání společenských i přírodních podmínek, mj. i 

pomocí dříve uvedených sociologických mechanismů.  
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2.3. Výpověď urbanizace v době laténské ve vztahu ke společenské 

struktuře  

 

Jak bylo několikrát naznačeno v předchozím textu, vztah jednotlivých složek sídlištní 

struktury je klíčový pro uchopení nejen procesu urbanizace, ale i proměny společenského 

uspořádání mladšího a pozdního období doby laténské. V současné době se urbánní centra 

střední a západní Evropy spatřují severně od Alp již v období 6. – 5. století př. n. l. jako 

důsledek demografického růstu, sídelní hierarchizace a centralizace: tedy procesů, které mají 

své kořeny v bezprostředně předcházejícím období (Fernández-Götz 2018, 117; Fernández-

Götz – Krausse 2016; Fernández-Götz et al. 2014; Fernández-Götz – Krausse 2013). 

Nejednalo se však zatím o stálý prvek protohistorické společnosti, nýbrž o přechodný 

fenomén, který se objevil na poměrně krátkou dobu a po jehož útlumu nastalo období sídelní 

decentralizace, charakterizované opuštěním velkých center a návratem k rozdrobeným 

vzorcům osídlení. Čitelná vlna urbanizačních procesů nastává až ve 3. a 2. století př. n. l. s 

výskytem nadregionálních svatyní, otevřených aglomerací a posléze nástupem oppid – sídelní 

obraz se přetváří do složité sítě vztahů otevřených aglomerací a opevněných lokalit. Oppida 

druhého a prvního století př. n. l. bývají pak interpretována jako první městská centra zaalpské 

Evropy. (podle Fernández-Götz 2014a).  

 

Co nám tedy může vývoj sídlištní struktury optikou urbanismu říct o uspořádání společnosti 

doby laténské a potenciálně přímo o její nejvyšší vrstvě? 

V průběhu 6. – 5. století př. n. l. vystupují tzv. „Fürstensitze“
12

 v roli regionálních center, 

v nichž pravděpodobně sídlila lokální elita, po své smrti pochovaná v blízkosti sídliště 

v nákladných komorových hrobech. Výskyt exkluzivních předmětů zahraniční provenience na 

těchto lokalitách nabízí úvahy o roli sídlišť jako center obchodu a směny, dílny pro 

specializovanou produkci zase ekonomické a řemeslné funkce, řízené úzkým okruhem elity, 

dohlížející nad sdruženými aktivitami (Fernández-Götz - Krausse 2013, Krausse et al. 2016). 

Monumentální opevnění měla nejen obranný, ale i symbolický význam pro zde usazených 

komunitu lidí. Přítomnost bohatě vybavených pohřbů signalizuje výrazný politický a správní 

aspekt těchto typů sídlišť. Společnost, která je vystavěla a obývala, je interpretována jako 

silně hierarchicky organizované, komplexní náčelnictví, přičemž Fürstensitze velmi 

                                                 
12

 Mezi nejvýznamnější lokality patří Heuneburg, Hohenasperg, Ipf, Glauberg, Mont Lassois, Bourges, 

Ehrenburg, Vladař a Závist – obzvláště prvně jmenovaná lokalita se dočkala podrobného a důkladného rozboru 

optikou urbanizace a naplňující definici města jak z demografického, tak funkčního hlediska (Fernández-Götz – 

Krausse 2013; Fernández-Götz 2018; Smith 2014, 2016). 
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pravděpodobně představovala ohniska jednotlivých politických zřízení (Fernández-Götz - 

Krausse 2013; Fernández-Götz 2018, 124; Johnson -Earle 2000). 

Heuneburgu se řadí mezi urbánní lokality začátku doby laténské, jelikož splňuje mnoho 

z atributů urbanismu podle definice M. E. Smitha (2016, 163). Nicméně jiné, objevující se 

standardně ve světovém měřítku, chybí – doklady paláce (ústředí politické moci) nebo 

rozlehlého chrámu (ústředí náboženské moci). Absence očividně elitní architektury, spojitelné 

s rituální sférou, postrádáme až na speciální případy i na oppidech. Tento fakt mj. nedovoluje 

uvažovat o společenském uspořádání doby laténské ve střední Evropě podle vzoru sociétés á 

maison po vzoru západní části Iberského poloostrova (viz kap. 2.1.1). Na druhou stranu 

absence tohoto atributu od stupně LT A až po samotný závěr doby laténské ve stupni LT D 

naznačuje – kromě možného zkreslení stavem výzkumu – že tento atribut možná v urbánních 

centrech zaalpské Evropě vůbec nehrál tak významnou roli, jako v jiných částech světa. 

(Smith 2016, 164).  

 

Od poloviny 4. století se objevují na periferiích oblastí, kterým v předchozím období 

dominovala „Fürstensitze“, výšinné lokality malé plochy, bez dokladů intenzivní řemeslné 

výroby nebo dálkového obchodu (Fernández-Götz 2018). Vedle postupné decentralizace 

sídelní struktury lze také na území střední a západní Evropy sledovat populační pokles (s 

nemnohými výjimkami), který bývá vykládán v souvislosti s historickými událostmi i 

klimatickou změnou (ochlazením), vedoucí k migraci obyvatelstva (Fernández-Götz 

2018,130-1). Svůj podíl na kulturní změně mohl mít i zvyšující se tlak na surovinové zdroje, 

narůstající společenská nerovnost či konkurence. Jak bylo blíže popsáno v kapitole 2.2.2., 

takto rozkladně dokáže zapůsobit vzrůstající společenské napětí (skalární stres). 

Situace se proměnila až během 3. století př. n. l., kdy na základě rozrůstající se sídelní 

struktury vyvozujeme demografický nárůst a rozvoj produkce a směny. Tento trend nabývá 

specifického projevu vznikem otevřených nížinných aglomerací, postrádajících archeologicky 

viditelné ohraničení (tradičně ve formě opevnění). Zdánlivě nevýhodná lokalizace nejspíše 

odráží hlubší vnitřní společenské procesy – v rámci probíhající kulminace populace a 

centralizačních tendencí vznikají nová sídla, z pohledu vojenské strategie na zcela 

nevhodných místech. Obranný faktor zřejmě tedy neměl v tomto horizontu v daném kontextu 

rozhodující váhu. Význam otevřených aglomerací se dnes klade především do role 

řemeslných a obchodních středisek: nacházíme v nich doklady mincovnictví, rozsáhlého 

zpracování kovů i skla a dálkových kontaktů (Salač 2009, 2014; Venclová ed. 2008, 30–38). 

Slučují v sobě celou řadu ekonomických funkcí, které se napříč Evropou rozšiřují o 
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zemědělský, případně rituální rozměr (Acy – Romance), nebo výrazně tíhnou k jednomu 

aspektu, například řemeslné produkci (Němčice, Levroux, Feurs a Roanne) (Fernández-Götz 

2018, 131-134).  

Tato vlna transformace otevřela kapitolu postupné koncentrace moci, soustřeďování kontroly 

výroby a směny do rukou lokální vesnické elity. „Kvetoucí řemesla a specializovaná 

produkce byla pod přímou kontrolou elit, které zprostředkovávaly, nebo také omezovaly šíření 

produktů či výrobního know-how. Elita podporuje závislé řemeslníky a redistribucí potravin 

získaných od zemědělců jim zajišťuje obživu. Luxusní výrobky často slouží pouze pro jejich 

potřebu nebo se uplatňují jako prestižní dary, distribuované v rámci vnitřních nebo 

mezikmenových diplomatických kontaktů. Tím si náčelnická elita zajišťuje nezbytný kapitál a 

kontrolu nad populací. Ekonomická moc také vyplývá ze schopnosti kupovat si loajalitu – 

poskytováním zboží, které je nezbytné pro život nebo žádané pro sociální reprezentaci. Ve 

státních systémech se tato praxe ještě prohloubila a rozšířila o přidělování různých práv a 

výsad…Tradiční rodiny byly spjaty s půdou, která hrála rozhodující roli v sociálním 

postavení. Půda, dobytek a přístup k luxusním předmětům byly základními faktory určujícími 

společenské postavení (Danielisová 2013, 154).“ Rostoucí produkce regionálních i 

nadregionálních výrobků a vzrůstající ekonomická závislost komunit vytvořila podmínky pro 

další rozvoj celé společnosti a otevřela cestu k dalšímu rozkvětu společnosti v oppidálním 

období (Venclová 2001; Danielisová 2014).  „Vzniklá závislost na finálním produktu dané 

industriální zóny v širším geografickém měřítku logicky mohla stát za nárůstem významu dané 

lokality – a potenciálně i jejích koordinátorů. Tento pohled je zásadní pro společenské modely 

2. – 1. století př. Kr., kdy měna a obchod dalece přesahovaly regionální hranice a dávají tušit 

síť složitých obchodních i společenských vztahů. Osoba, nebo komunita, zodpovědná za 

organizaci řemeslníků a distribuci jejich výrobků musela zvládat vrůstající nápor poptávky. 

Vytvoření obchodních křižovatek – ať už vyplynutím z denní praxe cestujících obchodníků, 

nebo prvotním záměrem některé z vedoucích skupin industriální zóny – se pak jeví jako 

logický následující krok (Venclová et al. 2008, 139).“ Člen pozdně laténské elity byl částečně 

válečníkem z dřívějšího období válečných tažení a zároveň obchodníkem, reprezentujícím se 

nabytým osobním bohatstvím (Danielisová 2014, 81).        

V souhrnu tento přístup předpokládá demokratizovanou společnost, vyrůstající 

z bojovnických struktur předchozího období, které však prošly s rozvojem řemeslné výroby 

procesem ekonomizace. Lze sledovat počátky tržních vztahů, snad skrze volnou soutěž. 

Dálkové i regionální kontakty sice spadaly do sféry vlivu elit, ale v koordinaci redistribuce se 

postupně vytrácí výhradní regulační vliv nejvyšší vrstvy společnosti, což lze vykládat 



48 

 

například ztrátou či změnou její náboženské role, jak tomu bylo ve stupních HA D / LT A 

(Danielisová 2014; srov. Fernández-Götz – Krausse 2013; Fernández-Götz 2018; Thurston 

2010).   

Centralizační a kulminační procesy, projevující se v mladší době laténské, souvisí s vnitřními 

společenskými změnami a okolnostmi, jako je demografický nárůst, společenská 

hierarchizace či intenzifikace výroby a technologický rozvoj výrobních procesů. Fernández-

Götz (2018, 139-140) v této souvislosti uvažuje, že většina otevřených aglomerací se vyvinula 

přirozeně jako impuls nároku většiny laténské populace, tedy od nižších pozic ve společenské 

hierarchii, zatímco většina oppid byla založena záměrně coby politické rozhodnutí mocných 

rodin (například na území severovýchodní Galie, které autor podrobil rozboru) a nejedná se 

tak o výsledek postupné evoluce, ale o promyšlený tah. Z tohoto hlediska lze jejich formální 

vzhled vnímat mj. jako způsob posílení sociální soudržnosti a politické kontroly (stačí vzít 

v potaz náročnost výstavby a nutnost organizovat celý proces). Pro obyvatele oppida a jeho 

okolí byla důležitá v souhrnu role centra jako objektu identifikace komunity, kontaktního 

místa pro projevy politického i náboženského života, ale i útočiště v době vojenského 

konfliktu (Fernández-Götz 2018, 144). Výrazný nástup oppid od druhé poloviny 2. století př. 

n. l. lze sledovat jak na zcela nových polohách, tak i v místech předchozího osídlení (např. 

Závist) a M. Fernández-Götz (2014; 2017; 2018) v tomto případě nabízí jako vysvětlení vliv 

kolektivní paměti a ustanovení vazeb na kult předků ve společnosti. V podobném duchu 

interpretuje systém opevnění jako zhmotnění obranných, okázalých a symbolických funkcí, 

důležitých při výstavbě kolektivní identity. I v dalších případech (Entremont v jižní Galii či 

San Cibra´n de La´s na severozápadu Iberského poloostrova) autor uvažuje o původním 

využívání místa pro kultovní účely – pořádání shromáždění by pak bylo příčinou, a nikoliv 

důsledkem vzniku daných lokalit. Z tohoto důvodu se nabízí úvaha o oppidech jako výsledku 

socioekonomických procesů, souvisejících s demografickým růstem a narůstající 

společenskou komplexitou, ale na výběr lokace by měl v mnohých případech zásadní vliv 

kolektivními paměť a kult předků. Z toho lze dále usuzovat, že náboženství muselo 

představovat v kontextu demografického nárůstu, výnosných kontaktů s oblastí Středomoří a 

stoupající produkce z archeologického pohledu neviditelnou soudržnou sílu, jejímž 

prostřednictvím se včleňovaly jednotlivé komunity laténské společnosti a do větších 

sociopolitických celků (Fernández-Götz 2018, 145). 
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2.4. Sociopolitické modely laténské společnosti  

 

Z přehledu teoretických východisek v předchozích kapitolách vychází hned několik poznatků, 

které již od počátku revidují úvahy o společenském uspořádání laténské společnosti. Hlavní 

z nich je, že typologie sociologického vývoje bývají definovány staticky a jen těžko postihují 

všechny podoby, které kupříkladu hojně užívaný náčelnický systém mohl v reálném světě 

nabývat. Je tedy klidně možné, že si při studiu laténské společnosti nevystačíme pouze se 

stávajícími modely a kategoriemi, tak, jak jsou tradičně pojímány, ale dojdeme syntézou 

vybraných prvků k přechodnému a zdánlivě nezařaditelnému výsledku. Nepružné a početné 

třídění ve skutečnosti může samo o sobě limitovat snahu o pochopení a popis někdejší 

společenské struktury. Není méně striktní terminologie výhodou? Tento přístup je očividně 

přínosný ve studiu urbanismu (Smith 2016) a možná se lze inspirovat i v oblasti definic 

společenských systémů. 

Tradiční pohled na společnost doby železné je v základu založen na hierarchické pyramidě, 

v jejímž vrcholu se nachází nepočetná elita. Tento pohled se opírá o výpověď písemných 

pramenů. Výpověď archeologických pramenů tento přístup nevyvrací, na druhou stranu dnes 

disponujeme různorodými znaky společenské hierarchie, pro které je model společenské 

„pyramidy“ v mnoha ohledech úzký – společenská vzdálenost mezi jednotlivými stupni 

nemusela být tak veliká a ta část celkové populace, která tvořila nejvyšší vrstvu, mohla být 

mnohem širší, než by se na první pohled mohlo zdát (obr.  4)  (Fernández-Götz 2014a, 36). 

 
obr. 4 tradiční model společenské organizace (vlevo) a alternativní způsoby formulací 

společností doby železné. Podle Fernández-Götz 2014a, 36 
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Studium společenských systémů má v odborné literatuře dlouhou tradici (k shrnutí diskuzí i 

s literaturou Collis 2003; Karl 2017; Thurston 2010). Zatímco dřívější modely se držely v 

zásadě pyramidového třídění a striktně oddělené hierarchie, až v posledních letech začaly 

vznikat studie, pracující s jemnějším tříděním společenských kategorií i větší prostupností 

hierarchických stupňů. Poznání, že společnosti z doby železné nebyly nutně vnitřně 

hierarchické a že mohou existovat i jiné způsoby konceptualizace mocenských vztahů, 

umožnilo rozvoj složitějších a různorodějších interpretací. Rovněž můžeme sledovat příklon 

od geograficky velkoryse rozsáhlých pracovních rámců k regionálnímu zaměření a lokálním 

odlišnostem (Moore - Armada, 2011 s lit.; Karl 2006, 2009, 2011; Thurston 2009). Shrnutí 

sestavených modelů společnosti doby laténské je věnována tato část práce.  

Zmínky o společenském uspořádání laténské společnosti nacházíme již v antických 

písemných pramenech. Nejobsáhleji se v tomto ohledu vyjadřuje ke struktuře galské 

společnosti 1. století př. n. l. Caesar ve svých Zápiscích.  Autor zde popisuje několik 

vyskytujících se společenských rolí a lze předpokládat, že jedna osoba mohla zastávat vícero 

z popisovaných funkcí
13

.  Dočítáme se, že obcím (civitas) vládl senát složený ze starších 

mužů (senatus) a jimi volený magistrát; ve výjimečných případech i král (rex). Senát byl částí 

vládnoucího aparátu keltských civitates. Tamní náčelníci zasedali v radách (concilia), které 

měli na starosti řešení vnitřních politických a socioekonomických záležitostí obce. Své rady 

měli i druidové, další zmiňovaná společenská kategorie, a k jejím setkáním mělo docházet 

jednou ročně. V Zápiscích Caesar odkazuje na několik konkrétních osob z galského prostředí, 

které měly být rodově spřízněny s vyšší vrstvou společnosti, a několikrát tento fakt 

příbuzenství sám zdůrazňuje (DBG I. 2; II. 6; VII. 39; V. 5-6; VI. 11-20). S elitami spojuje 

také role principes (patrně náčelníků), taktéž členy senátu, a konečně equites a druides. 

(Dunham 1995, 163; Fernández-Götz 2014a). V několika pasážích VII knihy (33, 55, 63) 

Caesar taktéž zmiňuje konání velkých shromáždění a schůzí rady na oppidech; spojíme-li 

tento poznatek s archeologickými nálezy zlomků amfor a součástí picích servisů na oppidech i 

s přítomností veřejných prostor, které mohly sloužit k politickým jednáním, můžeme uvažovat 

o konání picích slavností jako o jednom z charakteristických způsobů projevu zdejší 

společenské elity.  

 

                                                 
13

 Caesar si vybral k popisu společenské struktury galského obyvatelstva názvy, které sám znal z vlastního 

prostředí, tak, aby římskému čtenáři srozumitelněji přiblížil významy jednotlivých rolí. Také zcela logicky 

využívá vlastního jazyka a funkce označuje latinskými názvy, ačkoli měly v původním prostředí patrně zcela 

jiné názvy a konotace. 
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Ačkoliv Zápisky poskytují unikátní vhled do galské společnosti, je třeba nezapomínat, že se 

jednalo o pramen intenční, záměrně formulovaný tak, aby vyhovoval autorovým politickým a 

vojenským záměrům i potřebám. Z toho důvodu je na místě vysoká obezřetnost při práci 

s pramenem samotným, a to i v jeho původně popisovaném geografickém prostředí. Možnost 

jeho přímého přenosu do našeho prostředí se jeví jako vysoce problematická, ne-li nemožná 

(Venclová et al. 2008, 148). Nicméně členění, vycházející z písemných pramenů, se stalo 

inspirací pro mnohé, již soudobé rekonstrukce a modely fungování laténské společnosti 

v duchu pyramidové hierarchizace (obr. 4 a 5). Na modelech doby železné lze obecně 

pozorovat zřetelné tendence v příklonu jednotlivých badatelů buď k písemným pramenům 

(antické i středověké datace, od popisů homérské společnosti až k irským raně středověkým 

textům, např. Karl 2006) a těmi, kteří upřednostňují etnografické paralely z celého světa. 

Zastánci využívání písemných pramenů často zdůrazňují výhodu blízkosti použitých referencí 

a ve vybraných případech i lingvistické vazby a provázanosti zkoumaných oblastí (Karl 2005, 

2011). Druhá skupina naopak pokládá geograficky i jazykově vzdálené příklady za přínosné 

z hlediska konstrukce vytvářených modelů – mohou poskytnout odlišnou perspektivu a 

přispět k novému náhledu na celou problematiku. Teoreticky by se v akademickém prostředí 

měly oba přístupy doplňovat, v praxi je tomu ale často naopak.  

 

obr. 4 Základní rozvrstvení společnosti podle Caesara (Karl 2011, 337; upraveno) 

Studium společenského uspořádání patří do té kategorie témat, která jsou spíše než 

programově celými univerzitními směry dlouhodobě a cíleně studována jednotlivci. 

Následující přehled společenských modelů je proto spojen s konkrétními badatelskými jmény 
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a jejich vědeckou prací, a vystihuje tak podle mne na uvedených přístupech osobnostní 

charakter celého studia.   

Vzhledem k disproporční povaze materiální kultury se stala hrobová výbava základem pro 

výklad laténské společnosti 4. století př. n. l. Zde se modelově pracuje s variantou vyspělého 

náčelnického systému, s kapacitně limitovanou nejvyšší vrstvou, která se obklopovala se svou 

vlastní vojenskou družinou (Waldhauser 2001, 45). Společenská pyramida se měla dále 

rozšiřovat od lokální elity (jednotlivců, ale i skupin) směrem dolů přes sféru zámožnějších 

řemeslníků, obchodníků a zemědělců (Waldhauser 2001, 45-51; srov. Venclová et al. 2008, 

139-142).  

 

M. Fernández-Götz uvažuje pro území střední a západní Evropy o existenci komunit, jejichž 

mocenská struktura nebyla svázaná pevnými kulturními normami a spíše spatřuje v dané 

oblasti v mladším období doby laténské přítomnost decentralizované a potenciálně 

hierarchické sociální scény (Fernández-Götz 2014a; 2017; 2018, 148). Správní a výkonná 

moc se podle něj nacházela v rukou elity, která využívala aglomerace (a později oppida) - 

urbánní centra - ke kontrole populace. Zároveň byla nejvyšší vrstva omezována principy 

mravní ekonomiky. Rozsah moci elity rekonstruuje autor spojením písemných pramenů 

(Caesar) s konkrétními nálezovými situacemi na evropských oppidech. Na základě 

historických zmínek o politických institucích – veřejných shromážděních a senátu – a 

identifikace veřejných prostranství či náměstí (shromažďovacích prostor) v sídlištní zástavbě 

oppid autor dokresluje moc společenské elity nejen v politické a správní sféře, ale i rituální. 

Vysokým počtem zvířecích kostí na oppidu Titelberg a dokladů přepravních amfor na víno 

z lokalit Bibracte či Corent podporuje autor teorii o pořádání hostin a společenských setkání, 

konaných za účelem náboženských oslav; kolektivní pití a stravování hrály důležitou roli 

ve vytváření a posilování společenského řádu i definování členství jednotlivců v komunitě 

(Fernández-Götz 2018,142-143). Oppida představuje jako ústřední body politické, 

ekonomické i rituální správy. Na základě těchto argumentů autor označuje oppidální 

společnost jako přechodnou, hierarchicky organizovanou, pohybující se na pomezí mezi 

náčelnictvím a raným státním úvarem (Fernández-Götz 2018, 124; Fernández-Götz – Krausse 

2013).  

Konkrétně model společnosti doby železné na příkladu severovýchodní Galie založil autor na 

celostním zpracování teoretických, metodologických aspektů a studia hmotné kultury daného 

regionu (2014a). Strukturu předřímské Galie interpretuje jako velmi rozmanitý sociální 

prostor, organizovaný v několika úrovních, odrážejících rozličné cesty, kterými se utvářel 
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společenský status a organizační síť. Sociopolitickou a etnickou roli členů společnosti 

analyzuje s ohledem na pevnou skupinovou identitu v kontextu historických událostmi v této 

oblasti. Čerpá z materiálově nejbohatšího horizontu – pozdní doby laténské – a rozlišuje zde 

tři hlavní sociopolitické úrovně: rozšířené rodinné skupiny (extended family groups), 

subetnické komunity (sub-ethnic communities) a etnické komunity (ethnic communities). Sub-

etnické komunity spojuje s odkazem na pagi, známé z klasických písemných pramenů, 

zatímco etnické komunity lze nalézt pod pojmem civitates. Na základě Caesarových Zápisků 

identifikuje dále existenci pěti hlavních úrovní sociálních skupin.  Ve vzestupném pořadí se 

jedná o domácnosti, rozšířené rodinné skupiny nebo klany, subetnické komunity, etnická 

kmenová společenství (civitates) až po makrokategorie, sdružující široké spektrum obyvatel, 

například pod jmény Belgové či Akvitánci. Podstatný je fakt, že všechny tyto různé úrovně 

existovaly podle autora současně, ale jejich význam v každodenním životě se mohl značně 

lišit podle okolností (Fernández-Götz 2014a, 41). Kromě výše zmíněných sociopolitických 

vrstev autor upozorňuje také na to, že je nutné brát v úvahu existenci rolí napříč společností, 

jako jsou různé politické frakce (někdy v rámci stejných rodinných skupin), odlišné typy 

sociální identity, jako jsou pohlaví a věk, komplexní klientské sítě i četná – archeologicky 

nezjistitelná -  pravidla, upravující společenské vztahy v konkrétních kulturních oblastech 

(Fernández- Götz 2014,b 2017) 

 

V model doby železné podle S. Frankenstein M. Rowlandse (1978) je primárním hybatelem 

společenských změn obchod. Jeho mechanismus autoři shrnuli v modelu prestižního zboží 

(prestige goods model), jako druh soutěživosti mezi řeckými a etruskými exkluzivními 

předměty a výrobky z oblasti na sever od Alp. Autoři vycházeli ze studia společenských 

systémů Konga 15. století a Melanésie. Rowlands později rozšířil tento model o lingvistickou 

analýzu Homérské literatury a aplikoval na společenské skupiny dobu bronzovou optikou 

jiného příbuzenského systému, známého jako Omaha (Rowlands 1980).  

Základem modelu je předpoklad, že politická moc spočívala v kontrole pohybu společensky 

významných předmětů, z nichž nejhodnotnější pocházely ze zahraničního obchodu. Přesněji 

tento model použili pro interpretaci obchodní komunikace oblastí Bádenska-Württemberska 

a  Hunsrück-Eifel kultury na přelomu stupňů Ha D a LT A, předpokládají však jeho využití 

i pro pozdější období doby laténské. 

 V odstupňování bohatství hrobových výbav spatřují autoři tutéž náčelnickou hierarchii, jakou 

podle nich vykazovalo Kongo během obchodů s Portugalci v 15. století: nejbohatší hroby 

patřily nejvýznamnějším náčelníkům oblasti (nákladně konstruovaný a vybavený hrob, který 
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obsahoval vůz, koňský postroj, importovanou řeckou a etruskou keramiku, stejně jako bronzy, 

zlato, hedvábí, jantar a korál, společně s přepychovými místními předměty), méně nákladné 

pohřby patřily jejich blízkým podřazeným osobám. Na konci této náčelnické hierarchie, 

v hrobech bez vozů či importů, ale vybavených lokálními výrobky jako jsou dýky, opaskové 

přezky, spony a keramika, hledají autoři modelu prestižního zboží náčelníky jednotlivých 

správně oddělených geografických oblastí.  

Model se v základu opírá o formativní vlastnost obchodu, která se ale ne vždy projevuje tak 

direktivně, například v komplexních společnostech, kde se lidé při směně spoléhají méně na 

příbuzenské vazby a soustředí se spíše na jeho komerční povahu. V prostředí nesmlouvavě 

regulovaném příbuzenskými pravidly a normami obchodní kontakty nemohou volně růst 

a znemožňuje se po této linii ekonomický rozvoj. 

S výše popsaným modelem diskutuje Ch. Gosden (1985), který nepovažuje za vhodné použít 

pro dobu laténskou etnografickou paralelu z Konga a Melanésie a to především způsob, 

jakým politická elita Konga využívala svého vlivu a spojenectví na usměrnění obchodu a 

determinaci předmětů, plynoucích do země. Odmítá přítomnost stejného příbuzenského i 

manželského systému v zaalpské Evropě doby železné a předpokládá soustředěnost zdejších 

nestabilních politických systémů na ekonomický běh vnitřní, spíš než na vnější.  Politickou 

silou podle něj byla kontrola produkce, nikoliv obchodu, který byl důležitý spíše 

v nárazových obdobích (Gosden 1985, 476). Svoje argumenty staví na výkladu čtyř odlišných 

zdrojů: raných irských zákonů a literatury, zápisků klasických autorů a lingvistické analýze. 

Z jejich spojení vytvořil model evropské mladší doby železné. V prvé řadě zpochybňuje 

hustotu výměny produktů mezi Středozemím a zaalpskou Evropou (podle modelu centra a 

periferie). Dále tvrdí, že místní politická struktura se zakládala na kontrole a vlastnictví 

obdělavatelné půdy a na výrobních prostředcích (tedy místních faktorech), nikoliv na obchodě 

(neboli vnějším vlivu). Nepředpokládá, že zde existovala natolik hustá a komplikovaná 

soustava vztahů a společenství, založená na manželských svazcích (marriage alliances) jako 

v případě Konga a využitá ve výše zmíněném modelu Frankensteina a Rowlandse (I978). 

Spíše navrhuje klientský systém, který přesahoval příbuzenské svazky a umožnil tak 

v pozdějším stadiu vývoje vznik složitější politické hierarchie, strukturou blízký náčelnickým 

systémům (s upozaděným významem příbuzenských vazeb na rozvrstvení společnosti). 

Nicméně Gosden nezpochybňuje politickou roli dálkového obchodu a jeho komodit, 

využívaných špičkami společnosti k definování a upevňování svého statusu. (Gosden 1985, 

484-5).  
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Na poli britské archeologie bylo formulováno několik výrazných společenských modelů pro 

dobu železnou.  D. J. Hill popsal společnost doby laténské jako hierarchizovanou po vzoru 

trojúhelníkového schématu, ale rozvinul debatu o různých vzdálenostech mezi jednotlivými 

společenskými stupni a celkově pojal společnosti doby železné v Británii i Irsku pro 

heterarchičtější a decentralizovanější sociální krajinu.  Tento názor vyvozuje především 

z diverzifikace hrobové výbavy sledovaného období. Právě jeho komentář k popisu 

jednotlivých vrstev společenské struktury dal impuls k zásadnímu převratu ve způsobu 

uvažování o modelech fungování zaniklých společností.  Teorie o „obdélníkových“ či 

“trapezoidních“ společnostech, ve kterých by byla malá společenská vzdálenost mezi členy a 

nabízí úvahy o takovém uspořádání, kde mohli být jednotlivci, domácnosti i komunity 

potenciálně současně členy do různých větších entit i různých druhů sítí vzájemně 

udržovaných vztahů (podle Moore, T. – Armada, L. 2011).  

Vládnoucí struktury ve zdejším zkoumaném prostředí vykazuje převažující bojovnický 

charakter, který měl mít na povahu společenských špiček zásadní vliv. Do vedoucí pozice a 

jejího okruhu, elitního prostředí, se podle autora dostala ale jen velice malá část populace.  

Model společenských sítí R. Karla pro získání práce/pracovní síly umožňuje propojit mikro a 

makroekonomické modely. Zásadní pro jeho přístup v uznání souběžného chodu jak 

egalitářských sociálních vazeb, tak hierarchických sítí. Karlovy modely se spoléhají ve 

výkladu primárně na písemné prameny irského a velšského raného středověku. Svůj 

lingvistický přístup aplikoval na Wales pozdní doby bronzové a doby železné. Rozpracoval 

velmi podobně možné podoby rodových systémů a příbuzenských vazeb ve společnosti doby 

železné, a to na základě raně středověkých písemných pramenů a různých teoretických 

přístupů k výkladu sociálních dějin. Pro oblast Walesu několik teoretických modelů 

společenského uspořádání, z nichž se všechny opírají o shodný materiální základ, ale variují 

podle užité metody. Autor představuje ve svých pracích model čerpající z lokálních rodových 

vazeb, model ‚Keltského společenského metanarativu‘, i tzv. ‚international early 

fundalisation model‘ (Karl 2005, 2011) Je třeba zdůraznit, že jejich význam spočívá 

především v autorově snaze demonstrovat co nejnázorněji variabilitu a mnohočetnost lidského 

projevu v archeologických pramenech a nezměrnou škálu interpretací, které k jejich výkladu 

můžeme použít. Upozorňuje tak především na metodologickou stránku studia zaniklých 

společností.  V těchto modelech pracuje na obecné rovině s vývojem sídlištní struktury 

Walesu, historickými událostmi a vše spojuje s principy příbuzenské provázanosti.  Napříč 

modely konstatuje, že obzvláště ke konci období lze předpokládat ve Walesu existenci volně 
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propojených příbuzenských skupin bez výrazně institucionalizovaných organizačních 

struktur. Zatímco větší společenské skupiny vykazují tendenci k vyšší vzájemné soutěživosti, 

poháněné jejich samostatným ekonomickým a reprodukčním nárůstem, menší skupiny se 

v sídlištní struktuře projevují logicky nenápadně, nekonfliktně. Doklady užší spolupráce a 

propojení rodových skupin (domácností) do větších celků (kmenů) autor vysvětluje jen jako 

vlažnou reakci na římské výboje, jelikož se mělo jednat o velmi nestabilní útvary.  

Modely vychází vždy ze segmentální společnosti tamní doby bronzové, ve které se status 

jednotlivce odvíjel především od jeho věku, pohlaví, osobního charisma a dalších 

osobnostních kvalit. Na základě lingvistické analýzy rozvíjí dále funkce jednotlivých 

společenských rolí: starších vůdců rodin (senior of his kinsmen), a jemu podřízených 

mladších mužů. Charismatičtí vůdci v čele příbuzensky spjatých skupin, kteří měli 

rozhodovací právo a vliv na distribuci přístupu k půdě a dalším zdrojům, se patrně stali 

prvními náčelníky počínajícího náčelnického systému po přechodu k době železné. Jejich 

vazby už se neomezovaly pouze na blízké příbuzné, jako tomu bylo v rozdrobené společnosti 

tamní doby bronzové, ale nově řídili i ekonomicky závislé osoby a spojovali je v jediné 

skupině s pokrevními příbuznými vlastními. K ustanovení nových vazeb byl využíván princip 

filiace a integrování dalších členů do ‚rodiny‘ probíhalo pomocí mechanismu odkazu na mýty 

o společných předcích či společné historii. Vůdce dominantní rodiny, který nyní vládl nejen 

vlastním příbuzným ale i spoustě dalších připojeným ‚příbuzným‘ se mohl stát vládcem 

(králem) země. Všichni zúčastnění si i přes řadu integračních principů uchovávají povědomí o 

svém původním vztahu k osobě vůdce a jeho přímé rodiny a podle toho (spolu s množstvím 

drženého majetku, půdy atd.) se také dále odvíjí jejich pravomoci a zasazení v hierarchii 

v rámci celé složité rodiny.   
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3 PŘÍPADOVÁ STUDIE  
 

Následující kapitola je věnována dvěma konkrétním lokalitám, Němčicím na Hané a Starému 

Hradisku. Obě lokality budou zhodnoceny z pohledu urbanismu urbánních atributů (kap. 

2.2.1). Bude sledován vzájemný chronologický a kulturně ekonomický vztah lokalit a jejich 

odlišnosti. Část diskuze bude věnována možnostem sledování elit a o jejich hypotetické 

podobě ve zdejším prostředí. Při tom je třeba mít stále na paměti, že akumulace majetku a 

aktivit může do jisté míry vypovídat o elitním společenském postavení, ale ideové pozadí 

těchto struktur už neodhalí.  

Němčice na Hané jsou výrazným zástupcem sídlištní kategorie předoppidálních obchodních 

center ve střední Evropě a spolu s Roseldorfem a Nowou Cerekwiou výrazné sídlištní 

fenomény evropské mladší doby laténské. Jejich onačení se liší, setkáváme se s výrazy sídelní 

aglomerace/emporia/výrobní a distribuční centra (Veclová et al. 2008, 30-36) i s termínem 

‚rovinná oppida’ (Salač 2000). Vznik těchto center bývá připisován souhře velkého množství 

procesů nastupujícího mladšího období doby laténské. Tradičně se přihlíží k populačnímu 

růstu a následnému oživení společenské hierarchie, rozvoji řemeslné výroby a obchodním 

vazbám na Adriatickou oblast a východní Středomoří i severními oblastmi, v teplotně 

příznivějším klimatu mezi 3. a 2. stoletím př. n. l. (Fernández-Götz 2018, 132; Salač 2011, 

Venclová 2016, 14). Jejich původ se hledá v oblasti středního Dunaje (území mezi JZ 

Slovenskem, východním Rakouskem a Moravou k hornímu Slezsku a Čech až k východnímu 

Bavorsku (Venclová 2016). Sídelní aglomerace se vyznačují rozsáhlou průmyslovou výrobou 

a rozvíjí se zde obchodní funkce spolu s mincovní směnou. Lokality se nachází převážně na 

zemědělsky výhodných polohách v nížinách. Jejich výraznou vlastností je absence formálního 

opevnění 
14

. Většina otevřených aglomerací se rozvinula jen několik generací před nástupem 

oppid a jejich vrchol spadá do první třetiny druhého století př. n. l. (Fernández-Götz 2018, 

132–134). Toto datování má významné konsekvence pro naše pochopení pozdně laténských 

centralizačních procesů, jelikož společnost té doby se začíná koncentrovat opět ve velkých 

sídlištích, otevřených a neopevněných. Mnoho velkých neopevněných center bylo v rámci 

zaalpské Evropy významnými centry produkce a distribuce a hrála ekonomické funkce 

podobná těm, která představovala později oppida, což podporují doklady mincovnictví, 

importů, rozsáhlé metalurgické výroby a skleněných předmětů. Zatímco některá místa jako je 

                                                 
14

 Což může vypovídat o tom, že faktor obrany nebyl při zakládání aglomerací pro společnost důležitý, alespoň 

ne v iniciační fázi  
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Levroux, Feurs a Roanne vykazují jasné zaměření na řemeslnou produkci, jiná mají více 

zemědělský charakter. Aspekt, který nabývá na výraznosti, jsou role kultovních aktivit na 

otevřených sídlištních aglomeracích. Mezi nejprominentnější příklady patří Acy-Romance 

v Ardenách a Roseldorf v Rakousku. Roseldorf je obzvláště nápadný objevem mincovny a tří 

současně užívaných rituálních okresků (obr. 7.). Spektrum a procento obětin naznačuje 

rozdílnosti v rituálu a uctívání mezi kultovními okresky na Roseldorfu – mohly být 

dedikovány odlišným božstvům (Fernández-Götz 2018, 132 - 138). Podobné čtvercové 

půdorysy zařízení s příkopovitými ohrazeními byly odhaleny na Němčicích v severozápadní 

části lokality. Jejich interpretace je ovšem nejasná - navzdory řadě podobností, které obě 

lokality vykazují.  

 

Obr. 7: Roseldorf. Geomagnetický plán sídliště s interpretovanými kultovními okresky (podle 

Fernández-Götz 2018, 135). Na druhé straně: Němčice nad Hanou, plán magnetometrického 

měření v rozsahu 44, 3 ha. V kruhovém výřezu je detail SZ části lokality, kde byla zachycena 

ohrazení s příkopy a četné obdélné půdorysy zahloubených objektů.(podle Kuna et al. 2019, 

246). 

Počátek osídlení Němčic se klade do stupně LT B2. Zásadní význam lokality byl rozpoznán 

díky systematickým povrchovým sběrům a rozsáhlé geofyzikální prospekci; archeologický 

destruktivní výzkum zde nebyl proveden (Čižmář – Kolníková 2006, Kuna et al. 2019). 
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Systematicky byly z nálezového fondu Němčic i Starého Hradiska zpracovány a publikovány 

kategorie nálezů skla (Venclová 2016) a spon (Čižmář et al. 2018). Z Němčic pochází svou 

skladbou i počtem významný soubor mincí v rámci celého středodunajském prostoru (Čižmář 

– Kolníková 2006, 269-279). Lokalita hrála zcela neoddiskutovatelně výraznou roli 

v nadregionálních kontaktech. Analýzou nálezového souboru se prokázaly její silné vazby na 

oblast Podunají i severní Itálie a Slovinska, také napojení na koridor Jantarové stezky a 

spojení s lokalitami Roseldorf a Nowa Cerekwia. Intenzivní komunikace s rozmanitým 

kulturním prostředím vedla spolu s dalšími impulsy z ekonomické, politické i náboženské 

sféry k rozkvětu sídliště. Souhra podobně složitých důvodů spolu s historickými událostmi 

konce 2. století př. n. l. zapříčinila i konec sídliště (Čižmář- Kolníková 2006; Čižmář et al. 

2018, 54-56). Lokalita leží na rozhraní Němčic nad Hanou a Víceměřic v tratích, Zadní 

dlátko’ a, Kratiny’, v oblasti střední Moravy. Těžiště osídlení lokality spadá do stupňů LT C1 

a LT C2, přičemž v závěru druhého období zaniká. Opuštění Němčic se neprojevilo 

dramatickou změnou v přilehlé sídelní struktuře, uvažuje se o možném zániku několika 

domácích nížinných sídlišť (Čižmář et al. 2018, 46). Jediný trend, který lze sledovat, je 

rozšíření osídlení do geograficky výše položených oblastí, kam spadá i založení oppida Staré 

Hradisko. Rovněž dochází v oblasti k mírnému zahuštění sídlištní struktury. Obecně je 

stabilita venkovských sídel a zemědělských strategií je v přechodu z mladšího do pozdního 

období doby laténské dobře čitelná v Čechách, ale i na Moravě (Kysela-Militký-Danielisová 

2016, 173).  
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Oppidum Staré Hradisko se nachází na ostrožně konické vrchoviny v centrální části 

Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce mezi 500-541 m.n.m. Jeho rozloha je 38 ha a je 

rozčleněno do tří částí: centrální akropole (22,5 ha), západního předhradí (15 ha) a 

východního předhradí (1ha). Celková délka vnějšího opevnění činí téměř 2,8km a relikty valů 

sahají i dnes až do výše 6 metrů. V opevnění se nacházely tři brány: na východní straně u 

předhradí, dále na jihozápadním okraji a spojovací brána ve vnitřním příčném valu, 

rozdělujícím lokalitu na dvě části. Vznik opida Staré Hradisko se klade do poloviny 2. století 

př. n. l., konkrétněji stupně LT C2, a to na základě přítomnosti chronologicky citlivého 

materiálu (Čižmář 2012, 350). Chronologicky oppidum následuje po zániku sídlištní 

aglomerace v Němčicích, kdy do určité míry převzalo jeho funkci. V závěru existence sídliště 

se zástavba nedržela pevně ohraničené vnitřní struktury a méně ctila původní zástavbu.  

K ukončení osídlení na oppidu došlo někdy v druhé polovině 1. století př.n.l. (stupeň LT D2) 

a podle absence požárových vrstev či dokladů ozbrojeného střetu se uvažuje o postupném 

opuštění sídliště.  Na oppidu je doloženo lití barevných a drahých kovů, železářská výroba, 

výroba keramiky, mincovnictví, výroba jantarových korálků, skleněných předmětů a šperků. 

Díky své pozici se uvažuje o jeho obchodním významu na koridoru Jantarové stezky, a o míře 

vypovídá i množství zde nalezeného jantaru. (Čižmář 2002). 
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3.1. Urbánní atributy  

 

V následující podkapitole jsou sledovány atributy urbanismu podle Smithovy polytetické 

definice (viz kap. 2.2.1.). K jednotlivým atributům jsou přiřazeny hodnoty na základě 

dostupných zdrojů, tedy souborných prací vybrané hmotné kultury a studií k dílčím tématům, 

úzce souvisejících s oběma lokalitami. Jak bylo představeno dříve v teoretické části práce, 

urbánní atributy přínosným způsobem rozšiřují metodologický a koncepční přístup v analýze 

urbanismu zaalpské Evropy. Polytetický přístup studia urbanismu zohledňuje variabilitu a 

specifika daného regionu a je proto vhodný přístup k rozšíření archeologického studia 

společenské struktury. 

Mnoho archeologů dnes přijímá oppida běžně jako urbánní sídliště (Fernández-Götz 2014a). 

Srovnání výskytu atributů na současných lokalitách v rámci střední Evropy vykazuje 

regionální rozdíly, z čehož lze usuzovat na proměnlivost projevů urbanismu i v rámci 

jediného období.  Při srovnání jednotlivých chronologických stupňů doby laténské se rovněž 

ukazuje, že vzory urbanismu a jeho konkrétní prvky jednoduše nemusely být relevantní pro 

urbánní status v Evropě doby železné po dlouhá období (Fernández-Götz 2014a; Smith 2016). 

Podobné úvahy o dynamice projevů jednotlivých atributů nabízí i srovnání jejich výskytu na 

konkrétním případu Němčic a Starého Hradiska (tab. 3) .   
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  Atribut 

hodnota 
Manching Němčice Staré Hradisko 

ve
lik

o
st

 
sí

d
liš

tě
 

populace M 5,000-10,000 >100 1500-2500 

rozloha (ha) M 380  44, 3 37 

U
rb

án
n

í f
u

n
kc

e
 

elitní budovy P/A - - ? 

elitní pohřby P/A - - - 

náboženské stavby P/A X - - 

komunální architektura S 1 1 2 

řemeslná produkce S 3 3 3 

obchod S ? 2 1 

V
n

it
řn

í z
ás

ta
vb

a 

opevnění P/A X - X 

brány P/A X - X 

propojující 
infrastruktura 

P/A 
X x X 

menší chrámy P/A X - - 

formální veřejný 
prostor 

P/A 
X x X 

jádro P/A X X X 

Sp
o

le
če

n
sk

é 
a 

ek
o

n
o

m
ic

ké
 

zn
ak

y 

pohřby, nižší elita P/A X - - 

společenská diverzita P/A X x X 

sousedství/zázemí P/A X x X 

importy S 2 1 2 

M = kvantitativně měřitelná hodnota 

P/A = přítomnost/absence 

S = škála (1 nízký, 2 střední, 3 vysoký, silný) 
 

Tab. 3. Vyhodnocení urbánních atributů podle M. E. Smitha (2016; dále doplněno podle 

Čižmář 2002; Čižmář – Kolníková 2008; Čižmář et al. 2018; Danielisová 2014; Danielisová 

– Militký 2014; Kuna et al. 2019; Venclová 2016) 
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Velikost sídliště 

U rozlehlých oppid jako je Manching a Bibracte se pohybují odhady počtu obyvatel mezi 5 – 

10 000. U Starého Hradiska byla odhadována kapacita 5 000 obyvatel, nověji je navrhováno 

tento počet snížit (Danielisová – Hejnalová 2014). Předpokládaný počet obyvatel na 

rovinných otevřených sídlištích se odhaduje v řádu desítek, základní komunitu mohly tvořit 

čtyři rodiny, tedy 16 – 20 osob ze tří, čtyř usedlostí, a přihlédneme-li ke struktuře pohřebišť, 

mohlo elitní vrstvu tvořit 33-41% populace, spíše více (LT B-C1; Dreslerová – Venclová 

2007, 347-8). Na aglomeracích lze předpokládat osídlení v řádu stovek obyvatel, nicméně 

bližší odhady v případě Němčic nelze provést – není znám přesný rozsah osídlení (Čižmář et 

al. 2018). Rozloha obou lokalit se pohybuje v podobném rozmezí, ačkoliv každá z lokalit byla 

zkoumána jiným způsobem. Nejvíce vytížená byla na Němčicích centrální plocha sídliště o 

rozloze 30 ha, s doklady pozůstatků několika stovek sídlištních prvků (domů, jam atd.). 

Měření zde také odhalilo velký počet míst, které podle nálezů a jejich deformace žárem 

naznačují vysokou koncentraci řemeslných aktivit – metalurgií bronzu, zpracování železa, 

specializované keramické výroby a skla (Venclová 2016, 18-9).   

Urbánní funkce  

Ani na jedné lokalitě neevidujeme přítomnost rozlehlých budov k rituálním účelům, centrální 

chrámy. Stejně tak zůstává neviditelný potenciální náboženský vliv za hranice sídlišť. 

Existenci politické dominance tedy nemáme skrze architekturu a náboženství jak ověřit. 

Nicméně lepší je situace s řemeslnou produkcí. Na Starém Hradisku i Němčicích jsou shodně 

zastoupeny intenzivní doklady zpracování kovů, metalurgie bronzů, mincovní produkce. 

Skleněná produkce je jednoznačně silnější na Němčicích, na oppidu je zase výraznější 

keramická produkce. Vyrovnaně jsou zastoupeny doklady opracování kostí/parohů, textilní 

výroba a obrábění dřeva (Danielisová  2014, 326; Čižmář – Kolníková 2006).  Přímé doklady 

tržních míst či obchodů nemáme, uvažuje se spíše o pohybu jednotlivců či štafetovém přenosu 

předmětů. Na základě nálezu fragmentu stříbrné lžičkovité spony (se stupně LTD2b) a 

analogií z Třísova se uvažuje o zapojení Starého Hradiska do obchodních kontaktů s římským 

prostředím i širší komunikace center středodunajské zóny (Čižmář et al. 2018, 48). Výlučně 

na Starém Hradisku se setkáváme s doklady jantaru a jeho zpracování, což může v širším 

kontextu vazeb na koridor Jantarové stezky sloužit jako jedno z materiálových vodítek pro 

sledování projevu elity v oppidálním prostředí.  Jantar se nachází na Starém Hradisku v 
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podobě polotovarů, odpadu, zmetků i hotových jantarových korálků různých tvarů a velikostí. 

Značné množství bylo objeveno při plavení zkoumaného materiálu.  

Vnitřní zástavba a společenské a ekonomické znaky  

Sídelní aglomerace v Němčicích byla otevřeným, rovinným sídlištěm. Magnetometrický 

průzkum sice odhalil část příkopu na jihozápadním okraji lokality, ale jeho datace je bez 

bližšího chronologického ověření neznámá (Venclová 2016, 18). Oppidum Staré Hradisko se 

svým opevňovacím systémem stojí de facto na opačné straně spektra. Přítomny jsou valy, 

opevnění v délce cca 2770m a také tři brány Hustá vnitřní zástavba Starého Hradiska byla 

členěna do dvorců.
15

 (Čižmář et al. 2018, 22). Infrastruktura v podobě dlážděných ulic, 

plánovaná zástavba jasně hovoří o atributu formálního veřejného prostoru. Členění Němčic na 

centrální plochu, oddělenou od zbytku sídliště obdélníkovým koridorem svědčí pro atribut 

infrastruktury, snad též společenské diverzity – členění do čtvrtí. Osídlení extra muros na 

západním předhradí oppida a rozložení rovinných neohrazených sídlišť v okruhu obou lokalit 

vypovídá o atributu zázemí. 

Uzavřené hospodářské usedlosti na oppidech se podobající typově otevřeným venkovským 

sídlištím. Tyto skupiny farem s jejich hospodářskými budovami naznačují například na území 

dnešní Francie přenos vzorců venkovských sídel do omezenější oblasti, jinými slovy určitý 

druh „translokované krajiny“ se seskupenými rozšířenými domácnostmi, které by 

příležitostně mohly vykonávat také řemeslné a komerční funkce. Tento jev se interpretuje 

jako nukleace části venkovského obyvatelstva a koncentrace aktivit, které byly dříve 

rozptýleny v krajině (Danielisová 2014; Fernández-Götz 2018, 141). 

Importy na sídlištích, která představují na Němčicích obzvláště mince a na Starém Hradisku 

fragmenty skleněných, keramických i kovových nádob, spolu s přítomností jantaru a 

drobných předmětů
16

 plně dostačují k atributu importu. Picí servisy hrály důležitou roli v 

časné době laténské a pak znovu narostl jejich význam v oppidálním období. U Němčic tuto 

                                                 
15

 Uzavřené hospodářské usedlosti na oppidech se podobající typově otevřeným venkovským sídlištím. Tyto 

skupiny farem s jejich hospodářskými budovami naznačují například na území dnešní Francie přenos vzorců 

venkovských sídel do omezenější oblasti, jinými slovy určitý druh „translokované krajiny“ se seskupenými 

rozšířenými domácnostmi, které by příležitostně mohly vykonávat také řemeslné a komerční funkce. Tento jev 

se interpretuje jako nukleace části venkovského obyvatelstva a koncentrace aktivit, které byly dříve rozptýleny v 

krajině (Danielisová 2014; Fernández-Götz 2018, 141). 
16

 Ze Starého Hradiska známe doklady vodících kroužků (5ks) typu Kappel a dva stře¬dové kolíky náležející 

původně vodícím kruhům typu Hoppstädten. Nálezy jsou spojovány s elitním prostředím a pro stupeň LT D 

měly představovat jeden ze způsobů prezentace vyšší sociální identity jedince.  (Mangel – Jošková – Krásný 

2019, 41-43) 
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tendenci nepozorujeme. Tam jsou naopak dálkové kontakty zprostředkované výhradně přes 

mince nebo osobní předměty (Čižmář - Kolníková - Noeske 2008, 655 - 663).   

3.2. Vodící linky k sledování elit v sídlištním prostředí 

 

Díky rozsáhlému výzkumu víme, že od poloviny 3. století dochází k intenzivnímu rozvoji 

sklářské produkce. Ke skleněným náramkům a prstencovým korálkům, které tvořily dvě 

nejběžnější kategorie skleněných výrobků ve střední Evropě doby laténské, nenacházíme 

technologickou ani formální podobnosti se středomořskými výrobky. O přenosu technologie a 

tvarů je tedy možno diskutovat, o materiálních zdrojích ale víme více. Skleněné výrobky 

tohoto období jsou vyhotoveny z natronového skla, které bylo dováženo ze Středomoří.  

Nejstarší nálezy a místa sklářské výroby (LT C1a) jsou soustředěny na Moravě, 

severovýchodním Rakousku a západním Slovensku, a až v další fázi (LT C1b) se výrobní 

okruh rozšiřuje do Čech a Bavorska (Kysela-Militký-Danielisová 2016). Souběžně se 

v Němčicích objevují mince typu Athena Alkidémos nebo Alkis (a její divize - 1/3, 1/8, 1/24; 

obr. 3: 1) a stříbrné oboly typu Němčice / Roseldorf – jedná se o stejné typy, které obíhají ve 

stejném výrobním prostoru jako nejstarší skleněné výrobky. Odlišný vývoj mincovní 

produkce Čech a Moravy od 3. století př. n. l. se interpretuje jako možná existence 

nezávislých měnových oblastí, včetně míst výroby, která mohla soustředit mocenské, sociální 

a ekonomické funkce (Kysela-Militký-Danielisová 2016). Na Němčicích máme doklady 

kontaktů s oblastí východních Alp a karpatské kotliny a rovněž zde můžeme sledovat vliv 

Středomoří na technologické a kulturní změny.  V Němčicích se nachází velké množství 

skleněných výrobků (451ks) i sklářského odpadu, mnohdy sledujeme poškození vysokým 

žárem. V kombinaci s přítomností vysokého počtu reliktů sídelních objektů (zde konkrétně 

pyrotechnologických ) podává lokalita v souhrnu doklad o intenzivních výrobních činnostech, 

obzvláště sklářské výroby (Venclová 2016, 16-20). Typologickým a chemickým rozborem 

nálezů byla vysledována lokální výroba konkrétních typů korálků i náramků (Venclová 2016, 

66-68, 121-123). Dominantní barvou je modrá, která se objevuje na větší části zdejší 

produkce, a podle nálezů se Starého Hradiska její obliba přetrvala až do stupně LT D. 

Sledujeme rozdíl v chemickém složení skla prvotních (LT C1a) a sekundárních (LT C1b) 

dílen. Skladba produktů dlen pozdějšího období a jejich barva patrně reagovaly přímo na 

lokální poptávku (Venclová 2016, 122). 
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Staré Hradisko je co do množství nálezů skla skromnější a skladbou atypické, přesto se zde 

vyskytuje na stupeň LT C2- D v hojné míře. Soubor se skládá z fragmentů skleněných 

náramků a velké kolekce korálků. Objevují se výjimečné fragmenty skleněných nádob, 

importovaných z oblasti Středomoří z 2. -1. století př. n.l.: 13 fragmentů nádob typu millefiori 

a 9 fragmentů monochromních nádob vyráběných ve formě. Chemická analýza potvrdila 

výrobu skla přímo na sídlišti, nicméně nedisponovaly know-how výroby zmiňovaných 

helénistických nádob (Venclová 2016, 120-3). Vzhledem k tomu, že výroba millefiorového 

skla byla značně obtížná a vyžadovala vysokou řemeslnou zručnost, lze uvažovat, že nejen 

náklady na jejich vyhotovení, ale také pořízení byly značně vysoké – tudíž snad dostupné jen 

určité části obyvytel oppida, disponující prostředky k jejich získání.  „Prudký nárůst sklářské 

výroby v průběhu LT C1 (a její pokračování v neztenčeném tempu ve stupních LT C2-D1) 

svědčí o navázání stabilních a mírových (obchodních?) kontaktů, které dokázaly po 

následující dvě staletí zásobovat Zaalpí skelnou surovinou“ (Kysela 2013, 252). Importy 

středomořského skla se nachází na Starém Hradisku v podobě fragmentů foukaných nádob z 

modrého skla, korálků s drobnými očky či vřetenovité korály zdobené bílou nitkou. Přesněji 

identifikován byl zlomek mozaikového skla typu reticello (Venclová 1990, 69 – 89, 162). 

Vyhodnocení celkového množství získaného objemu nálezů ztěžuje fakt, že většina předmětů 

postrádá nálezový kontext. Z celkových 607 nálezů dominují co do počtu tzv. ringperle (202 

ks) (Čižmář et al. 2018).  

Mincovnictví 

V mincovní produkci koridoru Jantarové stezky byly během stupňů LT C1–C2, raženy zlaté 

emise typu Athéna-Alkis  a české oppidální zlaté emise se k tomuto typu volně odvolávají, 

např. nálezy z Němčic nad Hanou. České napodobeniny typu Athéna-Alkis lze tedy velmi 

pravděpodobně volně synchronizovat s koncem němčického sídliště (Danielisová – Militký 

2014, 60). Ražba mincí tohoto typu je na Starém Hradisko i doložena nálezem spodního 

razidla během výzkumu dvorce. Na Z předhradí oppida bylo objeveno mnoho objektů  

určených  k bronzové a  železné  metalurgii (Danielisová  2014, 321).  Rovněž zde máme 

doklady mincovní výroby (fragmenty mincovních destiček, neražených střížků,   misek   

rovnoramenných   vah).    
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Spony  

Z Němčic bylo povrchovými sběry získáno celkem 278 spon ze stupňů LT B1 až po LT C2. 

Předmětů z následujícího stupně je na lokalitě jen velmi skromné množství a její trvání 

v stupni LT D1 je sporné; pokud v té době na Němčicích osídlení stále existovalo, bylo podle 

současného stavu poznání značně nízké (Čižmář et al. 2018, 53, Čižmář – Kolníková 2006, 

267).  

 

Tab. 4. Popisná statistika. Rozložení spon v jednotlivých stupních doby laténské na Starém 

Hradisku a Němčicích (podle Čižmář et al. 2018). 

Ze Starého Hradiska bylo analyzováno celkem 702 spon a jejich fragmentů. Z celkového 

objemu bylo klasifikováno 279ks, zbytek tvoří fragmenty spon. Materiálově se celý soubor 

člení na skupiny: převážná většina spon je železných (568ks, 80,9 %), zbylá část je vyrobena 

z bronzu (133 ks, 18,9 %) a jediným exemplářem je zastoupeno stříbro (fragment lžičkovité 

spony
17

). Spony typu Almgren 65 a Almgren 238 spolu s nauheimskými sponami se objevují 

převážně na Starém Hradisku a jen ojediněle v prostředí moravských nížinných sídlišť 

(Čižmář et al. 2018, 49). Zlomkovitá přítomnost předmětů (spon, skla) poukazuje na velmi 

nevýrazné osídlení na lokalitě v pozdní době laténské (Čižmář et al. 2018, 21). Ze srovnání 

                                                 
17

 Zbývající lžižkovité spony na Starém Hradisku (26ks) jsou vyrobeny z železa.  
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s dalšími oppidy můžeme vyčíst (s odchylkami v podobě Stradonic a Třísova) podobnou 

tendenci v dynamice vývoje. Chronologická dynamika spon na sledovaných lokalitách 

vykazuje převážně slabší počátek ve stupni LT C2, následovaný výrazným nárůstem v LT D1 

a podobně dramatickým poklesem k LT D2. (Danielisová – Militký 2014, 57).  

Import 

Komodity dálkového obchodu jsou pro studium společenských elit, v tomto kontextu 

obzvláště  oppidálního období, nejpříhodnější kategorií. Většinu římských importů ve oppidální 

střední Evropě přestavují fragmenty kovových nádob. Převážně sloužily ke konzumaci domácích 

nápojů, medoviny nebo piva, víno bylo výjimečnou záležitostí. O jeho omezeném přísunu od 

jadranského pobřeží hovoří i skoupé doklady fragmentů přepravních amfor v Čechách 

(Stradonice, 3 ks) i na Moravě (Staré Hradisko, 4 ks). Z hodnocení zastoupení nálezů amfor na 

českých a moravských oppidech lze uvažovat, že dovoz vína a jeho konzumace byla 

záležitostí dostupnou jen pro vybranou část obyvatelstva. (Kysela 2013, 265).  Kategorie 

středomořského importu je obecně středomořský nejčastěji doložena na oppidech. Jeho 

zvláštností je, že se nenachází koncentrovaně v určitých sekcích lokalit, ale vyskytuje se 

většinou rozloženě na celé ploše sídliště (Kysela 2013, 259). Z celkové sumy nálezů tvoří 

importované zboží nepatrnou část nálezového spektra, z čehož lze usuzovat, že se jednalo o 

exkluzivní komoditu, nedostupnou pro širokou masu společnosti. Vzácnost výskytu těchto 

výrobků značí, že k jejímu získání bylo zapotřebí vynaložit větší množství prostředků, hmotných 

a patrně i nehmotných – společenských vazeb, moci, obchodního vlivu apod. – než si mohla 

dovolit většina obyvatelstva na oppidu.   

Na Starém Hradisku se nachází 61% z celkového nalezeného objemu středomořského importu 

na území Moravy (83ks) a představuje tak největší koncentraci dané kategorie v téže oblasti. 

Celkově se zde nachází 52 ks importovaných předmětů (viz tab. 5.).. (Kysela 2013, 254). 

Toreutika ze Starého Hradiska je většinově etruské provenience, v pár kusech zaalpské Galie. 

Chronologicky spadá do přelomu 2. a 1. století př. n. l. a co do druhu nálezů se jedná se 

především o součásti picích servisů. Bronzové nádoby jsou zastoupeny celkově 32 zlomky a svým 

složením představují jen část z pestrého tvarového složení servisů; například konvice a naběračky, 

jinak zastoupené na českých oppidech, v hojném počtu např. na oppidu Stradonice, zde chybí 

(Pospíšilová 2014, 38; Kysela 2013, 255- 262). Importované středomořské sklo je Starém 

Hradisku zastoupeno pěti kusy, zastoupenými v podobě fragmentů foukaných nádob z 

modrého skla, korálků s drobnými očky či vřetenovité korály zdobené bílou nitkou. Přesněji 

identifikován byl zlomek mozaikového skla typu reticello (Venclová 1990, 69 – 89, 162), 
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naopak datace a geografický původ zlomků modrého skla zůstává sporná (Pospíšilová 2014, 

38 - 41). Podle třídění N. Venclové (1990, 162) se u importů pravděpodobně jedná o 

předměty z mozaikového skla, vyráběné mezi 3. – 1. stoletím př.n.l. v oblasti jižní Itálie a 

východního Středomoří. Vzhledem k tomu, že výroba millefiorového skla byla značně obtížná 

a vyžadovala vysokou řemeslnou zručnost, lze uvažovat, že nejen náklady na jejich 

vyhotovení, ale také pořízení byly značně vysoké – tudíž snad dostupné jen určité části 

obyvytel oppida, disponující prostředky k jejich získání. 

 

 

Tab. 5. : Zastoupení středomořského importu na oppidu Staré Hradisko (podle Kysela 2013) 

   

Na českých a moravských lokalitách nacházíme jen minimum dokladů amfor. Vyskytují se 

převážně na oppidech a svědčí o dálkovém obchodu se středomořím, nejpravděpodobněji 

s vínem. Jednalo se o luxusní komoditu, těžko dostupnou a tudíž vysoce ceněnou. Po víně, 

které přicházelo do našeho prostředí v amforách, ale četněji pravděpodobně v jiných, 

organických (a tudíž nedochovaných) nádobách, byla největší poptávka z elitní vrstvy 

společnosti, pravděpodobně jako prostředek sebeprezentace a podpory vysokého postavení. O 

tom, zdali se s konzumací středomořského vína přenesly do laténských Čech a Moravy také 

kulturní zvyklosti, které se s ní pojily v původním prostředí, není nic známo (Kysela 2013).  
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Z antických písemných pramenů se dovídáme o konání velkých shromáždění a schůzí rady na 

oppidech; spojíme-li tento poznatek s archeologickými nálezy, vychází nám barvitý obraz 

společenských aktivit. Z archeologického úhlu pohledu se nabízí přítomnost amfor a součástí 

picích servisů na oppidech. Studie o významu hodování ve společnosti v tomto směru 

zdůraznily důležitost kolektivního stravování a pití jako důležitých prostředků k posílení 

hierarchie a definování členství ve vybrané sociální (Fernández-Götz 2018,139). 

Středomořské importy jako amfory, například, se ale objevují i v neopevněných sídlištích a 

občas i na malých rurálních sídlištích a aristokratických residencích na francouzském venkově 

Přítomnost importovaných bronzových nádob, součásti picích servisů, dává tušit konzumaci 

vína zejména vyšší společenskou vrstvou (s ohledem na nákladnost získání této komodity.   
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4  DISKUZE A ZÁVĚRY 
 

Založení oppida Starého Hradiska proběhlo v souvislosti s ukončením osídlení na aglomeraci 

v Němčicích během stupně LT C2. Za touto proměnou patrně stála celá řada faktorů 

ekonomické a kulturní povahy. Dříve zdůrazňovaný vliv historických událostí se spíše 

upozaďuje (Kysela-Militký-Danielisová 2016, 172). Lokality se patrně po nějaký čas 

překrývaly, o čemž vypovídá chronologické srovnání nálezů. Na Starém Hradisku se objevuje 

mnoho charakteristických mincí z Němčic (z fáze LT C2), zatímco u Němčic zcela chybí 

mince oppida (z LT D1). Shodnou dynamiku nalezneme i u další kategorie objektů. O podobě 

Starého Hradiska v tomto přechodném období zatím neexistuje jasnější představa, nevíme, 

zda již bylo jednodušeji opevněno či mělo organickou podobu přechodného stanoviště – 

jednalo se o nové založení. Samostatnou otázkou je i kauzalita vzniku a zániku obou lokalit. 

Posun centra z Němčic na Staré Hradisko byl doprovázen změnou kulturní orientace Moravy: 

prvky naznačující privilegované vztahy s jihovýchodem mizí a začínají se mnohem silněji 

orientován na Čechy. Ty souběžně upevňovaly své vztahy s Bavorskem (Kysela-Militký-

Danielisová 2016, 172-3; Čižmář et al. 2018, 55). Z hlediska kontinuity a dlouhodobé 

udržitelnost sídlištních aktivit je třeba zdůraznit souběžnost procesu opuštění a vzniku obou 

lokalit. Zatímco Němčice jsou opouštěny ke konci stupně LT C, Staré Hradisko je buď již 

stojí ve své rané podobě či velice záhy vzniká. Tento proces se neodrazil negativně v okolní 

sídlištní struktuře, která ve stupni LT C2 nevykazuje známky rozpadu či dramatické 

transformace. Naopak dochází k zahuštění osídlení a lze sledovat tendenci zakládat sídliště ve 

vyšších nadmořských výškách. Výskyt tzv. bójských spon na Starém Hradisku přispívá k 

interpretaci, že v době zániku centrální aglomerace v Němčicích a snad i dalších nížinných 

sídlišť přichází z Čech skupina obyvatel, již seznámená s fenoménem oppid, a zakládá nově 

Staré Hradisko a také řadu nížinných sídlišť. (Čižmář et al. 2018, 46). 

Termínem M. Fernández-Götze (2017) by se v případě Němčic mohlo jednat o společnost 

s tzv. „politickou ekonomikou“. Společnost přijímala společensko-ekonomické mechanismy, 

které podpořily rozvoj nerovnosti, reagovala jimi návazně na předchozí období. Politické 

ekonomiky jsou založeny na vazbách mezi ekonomikou a mocí, umožňujících rozvíjení 

sociálních rozdílů, včetně mechanismů, podporujících sílu takto vytvořených závislostí.  

O nejspíše mocenském řízeném přenosu společensky podstatných funkcí z Němčic na Staré 

Hradisko může svědčit fakt, že proces opouštění Němčic nenarušil sídlištní síť v dané oblasti. 
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Naopak dochází k jejímu mírnému zahuštění (obr. 6), což jsou spolu s tendencí vyhledávat 

vyšší polohy jediné projevy této proměny v sídlištní struktuře (Kysela-Militký-Danielisová 

2016, 173). Kromě přírodních stanovišť zůstávají dále i stejné zemědělské strategie 

(Danielisová a Hajnalová 2014). 

 

Obr. 6 : Chronologie osídlení regionu Němčic a Starého Hradiska s vyznačeným osídlením 

v jednotlivých stupních (podle Kysela-Militký-Danielisová 2016, 173). 

 

Elita na oppidu Staré Hradisko těžila z vazeb na dálkový obchod se Středomořím ale i své 

strategické pozice poblíž komunikačních cest tzv. Jantarové stezky. Nejvyšší společenská 

vrstva prokazovala svůj status z archeologického pohledu exkluzivními předměty: servisy 

luxusních bronzových nádob ke konzumaci středomořského vína (identifikujeme na základě 

zlomků amfor) - Staré Hradisko má nejvyšší koncentraci nalezených importů na území 

Moravy. Zvláštní přízni se těší jantar, který přichází ze severu po některé z větví tzv. 

Jantarové stezky.  V tomto konextu lze usuzovat, že obnovená komunikace po této trase byla 

jednou z příčin založení oppida Staré Hradiska, přičemž hlavní komodita této trasy- jantar – 
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se stala novou dominantní součástí sebeprezentace zdejších elit oproti jejím starším 

předchůdcům na Němčicích.  

Když se podíváme na průběh sídlištní dynamiky doby laténské optikou vztahu 

urbanismu a společenské komplexity, lze konstatovat, že většina otevřených aglomerací se 

v průběhu času vyvinula v důsledku organického, přirozeného nárůstu obyvatel a proměny 

jejich integračních mechanismů, kdy tlak na další strukturování sídlištní sítě vedl primárně 

z hierarchicky níže postavených skupin, tedy zdola nahoru. Naproti tomu zakládání oppid lze 

pokládat v již rozvinutém hierarchickém systému jako výsledek cílených, konkrétních 

politických rozhodnutí, která často zahrnovala procesy synoecismu (spojení vícero vesnic) 

řízené aristokratickými rodinami, které mezi 2. - 1. stoletím př. n. l. dominovaly oblastem. 

Jednalo by se tedy o reakci na zvyšující se skalární stres a potřebu nových integračních 

mechanismů, přičemž impuls k řešení by společensky vycházel odshora dolů, opačně než 

v předchozím období. To by nahrávalo možnosti, že oppida mohla být v obecném smyslu 

spíše úmyslnými založeními než výsledkem postupného vývoje (Fernández-Götz 2018, 155-

162).  

V teoretické části práce jsem se pokusila představit proces urbanizace v době laténské jako 

nelineární, mnohovrstevnatý fenomén, který zahrnoval různě dlouhé a intenzivní cykly 

centralizace, decentralizace a opětovného osidlování dřívějších lokalit.  Centralizační procesy 

a nukleace sídlišť od pozdního 3. až k 1. století př. n. l., nárůst rozlohy i počtu sídlišť a 

posléze i jejich typů je toho názorným dokladem. I v obdobích rozvíjející se urbanizace 

nicméně zůstávala společnost v základu zemědělskou, většina populace žila v otevřených 

nížinných sídlištích a pro zemědělství výhodných oblastech.  Opakované fáze decentralizace s 

menší sociální hierarchizací a populační pokles ve střední době laténské může naznačovat, že 

ve společnosti existovaly konfliktní proudy. To by znamenalo i oproti předchozímu období 

napětí mezi společenskými tendencemi: těmi, upřednostňujícími zvýšenou sociální nerovnost, 

a těmi, které ji spíše chtěly omezit a stavěly více na rovnostářských hodnotách. Na jejich 

konflikt lze pohlížet jako na proces utváření různých frakcí nebo odlišných zájmových skupin, 

některých pod vedením samotné elity, vystavěné na velmi různorodých a proměnlivých 

kritériích (věk, příbuzenské vazby, osobní charisma a schopnosti atd.). Tuto dynamiku lze 

spojit s protichůdností procesů, vedoucích k vytvoření individualizovanějších identit 

(příslušníků elity, kteří byli jasně odděleni od ostatních členů jejich komunity), a proudy, 

které se snažily udržovat spíše rovnostářské a příbuzensky provázané identity (Fernández-

Götz 2014a; 2014c; 2017, 280). 
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Jinak řečeno, neexistovala žádná lineární evoluce od decentralizovaných a egalitářských 

forem k těm silně centralizovaným a hierarchickým. Některé vysoce hierarchické společnosti, 

jako ty na přelomu doby halštatské a laténské, sídlících na   Fürstensitze, mohly více 

korespondovat s trojúhelníkovým modelem společenských vrstev. Poté, co prožily epizody 

krize nebo dokonce kolapsu, byly následovány obdobím návratu k více heterarchickým 

formám
18

 a decentralizovanému vzoru.  Tendence směřovat zpět k rovnostářským 

společnostem a cyklický proces pohybu kolem těchto struktur, který však nedosáhl trvalé 

stratifikace v podobě státních struktur, lze shrnout jako hlavní rys vývoje společností doby 

laténské. Nárůst populace v klimaticky příznivých období měl mít negativní dopad na zdroje a 

měl mít za následek nárůst společenské hustoty, frekvence komunikace a interakce mezi 

jednotlivci i skupinami a jejich společenskými, politickými a ekonomickými sítěmi (srov. 

skalární stres). To mohlo na oplátku stimulovat společenskou hierarchii a proces sídlištní 

nukleace (agregace a urbanizace která dosáhla svého vrcholu se vznikem oppid. Touto 

optikou M. Fernández-Götz pohlíží na centralizační proces jako spouštěč společenské 

kontroly, ve smyslu koncentrace lidí na jednom místě coby záminky k většímu stupni jejich 

kontroly. Současně to nahrává koncentraci moci v rukou jedinců nebo rodin. (Fernándéz-Götz 

2018, 149). S nárůstem populace a z lidské tendence se sdružovat do větších skupin dochází 

ke komplexitě a hierarchizaci sídlištní struktury i společnosti jako takové. Hierarchická 

organizace společnosti úzce souvisí s celkovou populací a maximální velikostí komunity. 

Pokud tedy sledujeme nárůst populace (archeologicky evidencí většího množství sídelních 

jednotek), a tím logicky nárůst počtu obyvatel. Podle sociologických poznatků se dostáváme 

za hranici velikosti společnosti, kdy potřebuje ke svému fungování integrační mechanismy. 

Model cirkulace elit se s ohledem na hodnocené atributy a projevy u sídlištní dynamiky 

studovaného období, zdá být využitelný při posouzení vývoje a proměny mocenských 

společenských vrstev. Pokusím se jej zde rozvést na vybraném příkladu vztahu němčické 

aglomerace a oppida Staré Hradisko.  

Oppidum navazuje na ekonomickou i společenskou tradici Němčic, ale zároveň přidává další 

role a proměňuje poměr zastoupených řemesel. Koncentruje v sobě nadále specializovanou 

výrobu, udržuje a rozvíjí vazby na dálkový obchod. Posiluje komunikaci s koridorem 

Jantarové stezky, dle přítomnosti surového jantaru i jeho zlomků v různých stádiích 

                                                 
18

 „heterarchický“ neslouží jako protiklad k „hierarchický“, Nejlépe význam slova ilustruje tvrzení, že ale 

heterarchické sociální vztahy existují také ve vysoce hierarchických společnostech. Jde o takové vztahy prvků, 

které jsou k sobě navzájem buď zcela bez postavení nebo nebo jsou řazeny mnoha různými způsoby (Crumley  

1995: 3)  
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opracování. Srovnání poměru elitních komponent v hmotné kultuře obou sídlišť a jejich 

proměny můžeme za pomoci modelu cirkulace elit nabídnout úvahu, že z poměrně široké 

elitní vrstvy obyvatel Němčic postupem času díky masovému nárůstu poptávky 

vykrystalizovala užší vrstva specialistů a zadavatelů, možná ‚patronů‘ (ne nutně ve smyslu, 

který známe z prostředí antického Říma). Z této rozsáhlé, ekonomicky provázané sítě vzešla 

pozdější vládnoucí vrstva na Starém Hradisku, která již pod vlivem kulturních změn regionu 

manifestovala svoji moc odlišným způsobem a jiným spektrem předmětů, než bylo 

standardem v prostředí, ze kterého vyšla.  K rozštěpení společnosti mohlo během mladší a 

pozdní doby laténské dojít v reakci na narůstající společenskou nerovnost a snahu vypořádat 

se s narůstajícím skalárním stresem, který vycházel ze soutěžení jednotlivých skupin (či 

jednotlivců) mezi sebou o moc a přístup k surovinovým zdrojům a materiálům. Soutěživost a 

narůstající sociální rozdíly, pramenící mj. z nárůstu bohatství (v souvislosti s enormním 

navýšením produkce coby odezvy na zvýšenou poptávku) zde mohly sehrát podstatnou roli. 

Rozdělení obyvatel velkého otevřeného sídliště lze sledovat i skrze pravidlo vztahu velikosti 

populace a její komplexity. Vycházíme přitom z předpokladu, že čím větší je skupina lidí na 

jednom místě, tím více kontaktů mezi nimi probíhá a o to větší vniká šance neshod. Němčické 

pojalo několik stovek obyvatel, což je dost na spuštění vnitřních pochodů k delegování moci. 

Jak se ukazuje v sociologických studiích, při kritické úrovni skalárního stresu se musí 

organizace komunity změnit a může k tomu dojít celou řadou mechanismů. Jedním z nich je i 

vznik komunitních zřízení. Pokud existovaly nízko/vysoko úrovňové jednotky na Němčicích, 

což není vyloučeno, pravděpodobně samy o sobě nestačily na převážení argumentů k přenosu 

stávajícího sídliště.  Skalární stres tak mohl stimulovat nejen společenskou hierarchii a proces 

sídlištní nukleace od 3. století př.n.l. l., vedoucí k zvýšené koncentraci osob na jednom místě a 

tím nutné kontrole – což by z pohledu vládnoucí struktury nahrávalo soustředění moci 

v rukou jedinců či rodin (vazeb v rámci komplexního náčelnického systému) a možnosti 

zorganizovat tak rozsáhlou komunální akci, jako je výstavba oppida a jeho hradeb. Zároveň 

tím dojde k symbolickému ukotvení elit v krajině (viditelně ohrazený prostor nejen na venek, 

ale i uvnitř) i kulturním rámci a společné identitě obyvatel sídliště
19

. „Monumentální hradby 

oppida reprezentují významnou pracovní snahu a mohou být viděny jako výsledek významné 

komunální snahy. Jejich vztyčení a také pravidelná údržba mohly hrát podstatnou roli 

v rekonstrukci kolektivní identity. (Fernández-Götz 2018, 137).“ 

                                                 
19

 V sociální rovině může ohrazení sloužit k viditelnému označení exkluzivity dané části poplace zde sídlící a 

vyjadřovat svyšší sociální postavení, status a prestiž dotyčných obyvatel. 
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Vývoj a dynamika hustoty osídlení oppid na základě studia chronologicky citlivých předmětů 

– především spínadel a drobných šperků ale i mincí – vykazuje poměrně rychlý počáteční 

vývoj s výrazným nárůstem populace, následovaný stejně razantním úbytkem obyvatel 

v závěrečných fázích osídlení (Danielisová – Militký 2014, 61). Stejně jako za dramatickým 

úbytkem počtu obyvatel na rovinných sídlištích v závěru doby laténské (stupeň LT D2) lze i 

na oppidech tento jev vysvětlit několika důvody: politickými změnami v důsledku 

historických událostí (dopad Caesarova galského tažení), rozrušením obchodních vazeb a 

nabouráním dálkových kontaktů či nedostatkem pracovních sil ve specializovaných 

řemeslech. Pravděpodobná je kombinace zmíněných faktorů a kupříkladu u oppida Manching 

se pokles v hustotě obyvatelstva právě tak vysvětluje. Vývoj moravských a českých oppid i 

nížinných sídlišť v závěru doby laténské vykazuje pokles hustoty populace, což bývá 

vysvětlováno jak politickými i ekonomickými důvody. Uvažuje se o odchodu části elit do 

Podunají (Danielisová – Militký 2014, 62), což by ve výše nastíněném sociologickém 

pracovním rámci nabízelo úvahy o překročení populačního rozsahu lokalit a takové formě 

integračních mechanismů, které nedokázaly překonat opětovně narůstající skalární stres. 

Zároveň pod vlivem externích událostí vedly k uvolnění tlaku rozštěpením společnosti. Po 

odchodu elit, sídlící na Starém Hradisku a části obyvatelstva, které k ní nevázaly jen rodinné, 

ale i ekonomické vazby si sídliště nedokázalo nadále udržet svoje funkce, stalo se 

ekonomicky neudržitelné a nemohlo uspokojivě plnit role politického i obchodního centra, 

podporujícího společnou identitu obyvatel oppida a jeho okolí. 
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