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Abstrakt ( česky) 

Bakalářská práce se zabývá způsoby projevu společenských elit starší doby železné v oblasti 

halštatského kulturního okruhu. Cílem je postihnout interpretovatelné prvky životního stylu 

halštatské společnosti za pomoci sociopolitických modelů a nastínit současný stav bádání o 

politickém a kulturním charakteru těchto entit. Část práce je věnována rovněž 

archeologickému odrazu existence vyšší vrstvy společnosti -  bohatě vybaveným mohylovým 

pohřbům, luxusnímu importovanému zboží a výšinným opevněným sídlištím, označovaným 

obvykle jako „knížecí“.   

 

 

 

Abstract (in English): 

This bachelor thesis deals with the ways of expression of social elites in the early Iron Age 

Hallstatt culture.  The aim is to capture interpretable elements of the lifestyle of the Hallstatt 

society by means of soci-political models used in archaeology and to outline the current  state 

of research the political and cultural character of these entities. Part of the work deals with the 

archeological record testifying abou t the existence of the higher social class – as e.g. rich 

barrow burials, luxurious imported goods and fortified hill-top sites known as „Fürstensitze“. 
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 Úvod 
V této práci se snažím předvést nejčastěji diskutované sociopolitické modely, konstruované 

pro starší dobu železnou (stupně Ha C – Ha D/ Lt A dle Reineckova chronologického členění) 

v středoevropském prostoru uvnitř halštatského kulturního okruhu. Hlavní náplní práce je 

přehled šíře interdisciplinárních přístupů, který hodlám do budoucna využít jako informační 

bázi k dalšímu rozvoji tématu. Probírán zde bude primárně tzv. „knížecí“ fenomén, 

archeologický odraz nejvyšší společenské vrstvy, a vývoj názorů na jeho relevantnost a 

charakter. K uchopení tohoto tématu je nutno poukázat v základním na aktuální koncepty 

sociální struktury doby halštatské. Pro potřeby této práce je na úvod rovněž nezbytně nutné 

ujasnit nejčastěji užívaná označení špiček „aristokracie“ doby halštatské. Vysoká míra 

nejednotnosti termínů se odráží v náplni značného počtu odborných prací již od 70. let 20. 

století. Svůj významný podíl na tomto neuspokojivém stavu nesou různorodá badatelská 

pojetí, odlišná dle typu jednotlivých archeologických škol. Tato roztříštěnost, způsobená 

výklady podle oblastních vědeckých trendů, je již zpětně velice špatně sledovatelná a 

rozklíčovat vývoj úvah té které universitní školy a jejích žáků je věc často komplikovaná, ne-

li nemožná. Část práce dále tvoří kapitoly, zabývající se předměty z nejvyššího, elitního 

prostředí; jejich cílem je přiblížit materiální odraz působnosti halštatské „aristokracie“ a 

usadit obecné kategorie hmotné kultury do souvislostí se sociální strukturou a tím i politickým 

zřízením. Zmíněny budou možnosti výkladu cenných, převážně středomořských 

importovaných předmětů, neboť právě jejich výskyt či absence v převážně pozdně 

halštatském elitním prostředí jsou základním pilířem tolik diskutované myšlenky mediteránní 

akulturace halštatského okruhu, ovlivňující ve svém důsledku podobu společnosti samotné. 

Své místo zde má i ikonografie, zastoupena situlovým uměním. Právě jeho výpověď je silně 

ovlivněna připuštěním přenosu idejí, zvyků a tradic mezi halštatským kulturním okruhem a 

jinými celky. V závěru práce shrnuji dosavadní vývoj problematiky a připojuji nástin 

možnosti výkladu elit starší doby železné vzhledem k vybraným modelům. 

Pojem „sebeprezentace“, zvolený v názvu práce, odráží snahu souhrnně pojmenovat dvě 

strany celkového projevu elitní halštatské společnosti, jednak z pohledu materiální kultury, 

postižitelné archeologicky, ale i širšího teoretického přístupu, snoubícího kulturní 

antropologii, historii, etnoarcheologii a další pomocné vědy. Kladu si tak za cíl zdůraznit 

spojení výpovědí sociopolitických modelů pro dobu halštatskou s jejich hmotným projevem. 

Podle principu kauzality ani není možné zmínit jedno bez druhého. Jinými slovy chci 



zvoleným názvem přednést myšlenku, že členové nejvyšší společnosti byli prezentováni jak 

svým okolím (což se odráží např. ve výběru hrobové výbavy), tak dozajista i svým vlastním 

rozhodnutím, více či méně determinovaným dobovými kulturními nároky. Míra osobitosti a 

její výsledný projev v archeologickém dědictví je samozřejmě diskutabilní, přesto by však 

neměla být přehlížena. Potřeba poukazovat cíleně na svoji osobu je kupříkladu 

charakteristickým jevem sociální struktury v geometrickém a časně archaickém Řecku, které 

– ne náhodou- stojí v etnologických paralelách nejblíže zaalpskému halštatskému prostředí. 

Budeme-li předpokládat potřebu představovat vlastní osobnost ve světě živých – jinými slovy 

uspokojovat osobní i společenský požadavek na individuální demonstraci adekvátním, 

dobovým způsobem- je na místě pokládat i výběr a variabilitu posmrtné doprovodné výbavy 

za součást osobního projevu, tedy sebeprezentace (Egg 1996, Veit 2000). Složení 

nejbohatších hrobů halštatské kultury charakterizuje jednotný projev, který je pro území 

východního a západního okruhu dále dělen do úžeji specifikovaných kategorií. Právě takové 

koiné prvků, tvořené vskutku exkluzivním dobovým zbožím, implikuje hned několik 

domněnek: 

a) Charakteristika zemřelého, kterou vystavěli pozůstalí skrze hrobovou výbavu, 

bezpochyby pramení z velice živých a silných kulturních tradic, nesených každým 

jednotlivým členem společnosti. I když není možné tento „hnací motor“ specifického 

projevu přesně archeologicky rekonstruovat, nápadné shody ve variabilitě přídavků na 

stovky kilometrů od sebe jasně odkazují na jednotnou, silnou kulturní ideu pohřebního 

ritu.  

b) Ve světle společné ideje pohřebních tradic je více než adekvátní hovořit o prezentaci 

zesnulých prostřednictvím členů dané komunity v několika úhlech pohledu. V jednom 

je pozůstalými představován všeobecný princip, tedy projekce chápání dotyčné osoby 

zbytkem společnosti za života, objektivizovaná po jeho smrti příslušnými odkazy - 

předměty, nesoucími vlastní úlohu v pohřební výbavě, a upravenou podle řádu 

pohřebních tradic. Druhou úroveň je pak třeba hledat v životě jedince, v tomto případě 

těšícího se z postavení v elitním prostředí. O podobě jejich životního stylu, morálky a 

osobitého projevu za života se můžeme inspirovat např. v situlovém umění1. 

Idealizace nebožtíků jednotlivými hrobovými komponenty tak dostane mnohem více 

individuální charakter.  

                                                 
1 Viz kapitolu „Archeologické prameny“; k tématu tzv. Situlenfest viz Weiss 1999 



Dnešní stav materiální základny nesporně dovoluje, i přes všechny své nedostatky, tvorbu 

teoretických modelů; ba je i žádán. Pomoci se dostane při rekonstrukci povahy zaniklých 

struktur i od dalších pomocných věd, přidružených k archeologii, a podložena hmotným 

svědectvím, jak se již mnohokrát ukázalo, má tato kombinace šanci dospět k hodnotným 

závěrům, aspirujícím na posun bádání zase o krok dále. Tyto dvě strany archeologického 

výstupu se neustále ovlivňují, svojí součinností s dalšími vědeckými přístupy přináší jak 

cenné poznatky, tak i leckdy ošemetný výklad, zavádějící na scestí. I přes možnost 

pomýlených interpretací (řešitelných aktivní personální spoluprací) shledávám v právě 

takovém přístupu příležitost k bližšímu poznání nehmotných struktur, tj. společenské formy, 

kulturních mechanismů, životního stylu atd. 

Výše zmíněné úvahy mě přivedly k tématu práce. Vzhledem k jeho rozsahu a podmínkám 

bakalářského studia jsem však musela následně předmět zájmu výrazně redukovat. Z toho 

důvodu zde předkládaná práce zabírá pouze starší část doby železné, tedy dobu halštatskou. 

Doba laténská je mým záměrem pro závěrečnou práci v magisterském studiu. 



1. Vymezení tématu  
K interpretaci společnosti halštatského a časně laténského období dnes disponuje 

archeologická základna četnými prameny. Dlouholetý zájem o jednotlivé prvky, odpovídající 

vyššímu postavení přinesl, převážně ze strany německé archeologie, množství poznatků, na 

nichž mnoho badatelů vystavělo teorie o sociopolitické struktuře starší doby železné. I přes 

značné rozdíly ve stavu výzkumu pro východní a západní halštatský okruh můžeme na 

funerálních (mohyly, komorové hroby a jejich výbava), sídlištních („knížecí“ dvorce) ale i 

ikonografických pramenech (situlové umění, stély apod.) sledovat vývoj sociálních elit od 

počátku starší doby železné až k přechodnému halštatsko-laténskému období a dále. 

Počátky hlubšího rozčlenění společnosti rozpoznáváme již v době bronzové, a proto je snadno 

představitelné, že započatý vývoj postupně pokračoval až do pozdní doby halštatské a dále. 

Tento proces, sledovatelný na reminiscenci význačných osobností vybízí k tvorbě kulturních, 

politických a ekonomických modelů transformace halštatské společnosti. Jejich základem je 

primárně proměna podoby pohřebních tradic u nejnákladnějších nálezů, připisovaných 

vládnoucí složce. S narůstajícím počtem jednotlivých komponentů výbavy, jejich podobou, 

hodnotou a výběrem, se pojí i představy politických systémů, fungujících za života 

nalezených jedinců. Pro naše prostředí se od časného stupně doby halštatské (Ha C) 

přepokládá postupný vývin tzv. vojenské demokracie, zavedený již antropologem L. H. 

Morganem na konci 19. století. V české odborné literatuře byl tématem řady syntetických 

prací i jednotlivých pojednání (např. Bouzek 1985; Dušek 1973; Koutecký 1968; Chochol – 

Koutecký 1980; Pleiner 1978; Podborský 1993, 1997; ad.). Systém je postaven na podobnosti 

s „náčelnictvím“ v jeho rozvinutější podobě. Na formu struktury měla mít zásadní vliv 

expanze Kimmerijců, vedoucí jednak k rozpadu starých rodových vazeb, ale i převzetí 

modelu společenského systému družin v čele s vojenskými vůdci domácím obyvatelstvem 

(Bouzek 1985; srov. Waldhauser 2001, 45). Některými badateli bývá dáván do souvislostí 

s obdobím homérského Řecka (Koutecký 1968, Chytráček 1983; Bouzek 1985, apod.).  Dnes 

je tento systém přijímán v pozměněné podobě do formy pokročilého náčelnictví, kdy měla 

postupně narůstající prosperita jednotlivých komunit umožnit stále nákladnější životní styl 

elitní vrstvy bojovníků a členů jezdeckých skupin2, projevující se okázale vybavenými hroby, 

srovnatelnými v pozdní době halštatské s nálezy v Porýní, a vzrůstající nákladností předmětů, 

sloužících k upevňování moci a postavení. Za sídla měla sloužit těmto jedincům nejčastěji 
                                                 
2 tady náčelníků a jejich družin 



výšinná ohrazená sídliště s centrálními funkcemi, stejně jako specializovaným řemeslníkům, 

docházejícím na dvůr a tvořícím na zakázku zdejší společenské vrstvy. Jednotlivé složky takto 

chápaného obrazu jsou přiblíženy v následujících podkapitolách. 

 



1.1. Chronologický a prostorový rámec 

Časový záběr této práce spadá do stupňů Ha C – LT A, v absolutní chronologii do rozmezí let 

800 – 390/380 př.n.l. podle aktuálního chronologického třídění doby halštatské pro Čechy, 

uvedeného v syntéze Archeologie pravěkých Čech (Venclová 2008 ed.).  

Se starší dobou železnou se profilují v střední Evropě naprosto zásadní kulturní celky. 

V širokém  prostoru od Francie přes celou střední Evropu (z jihu ohraničenou Alpami) a 

Karpatskou kotlinu až po Balkánský poloostrov vzniká na základech bývalých okruhů 

podunajských popelnicových kultur doby bronzové halštatský kulturní okruh. Tento celek se 

dělí do dvou prostorově, výrazově i kulturně odlišných částí: okruh západohalštatský zabírá 

území dnešní Francie, Švýcarska, horního Rakouska, jižní poloviny Německa (přibližně po 

pás středoněmecké vysočiny) a středních, západních a části severních Čech, kde je zastoupen 

kulturou bylanskou a halštatskou mohylovou. Okruh východohalštatský se rozkládá od střední 

a jižní Moravy a horního Rakouska po jihozápadní Slovensko, západní Maďarsko a přilehlou 

severní část Balkánu. Do moravského prostředí zasahuje v starším halštatu skrze horákovskou 

kulturu. Tyto dva celky doplňuje celá řada dalších skupin a komplexů, jimž však nebude 

věnována pozornost, až na výjimky souvisící s tématem této práce. Probírán zde bude 

majoritně západní a východní halštatský kulturní okruh, neboť z jejich prostředí pochází 

hlavní prameny k poznání daného elitního prostředí severně od Alp. 



1.2. Terminologie 

V této kapitole je nastíněna problematika základních obecných antropologicko-sociálních 

pojmů, vyčleněných pro vyšší mocenské instituce starší doby železné. Nejasnost podmínek, 

z nichž vzešla halštatská elita a jakou podobu následně získala její moc3, neumožňuje shodu 

ve výběru nejvhodnějšího pojmenování. Diskuze na dané téma je samostatným, velice 

názorově bohatým a neujasněným okruhem bádání. V souvislosti s odlišným chápáním 

společenského zřízení pozdně halštatské společnosti jsou navrhovány tyto varianty: 

1. „Kníže“ 

Tento pojem byl definován již v 2. polovině 19. století E. Paulusem v souvislosti s hledáním 

názvu pro zvláště bohaté pohřby. V německé terminologii je od něj odvozeno několik 

fenoménů halštatské kultury4, vázaných na elitní prostředí a je tudíž dnes silně 

nepravděpodobné, že by byl plně nahrazen. Naráží se při tom na zcela nevhodnou spojitost se 

středověkým feudálním systémem (viz. Eggert 1991, Collis 2010).  

Nejrozsáhleji pojal, a do oborové diskuze vnesl tento termín W. Kimmig ve své práci „Zum 

Problem späthallstättischer Adelssitze“ (1969). Synonymně s pojmem „kníže“ (něm. Fürst) 

užívá ve dvojím významu i obecný název „šlechta“ (něm. Adel), jednak jako obecný název 

nejvyšší vrstvy stratifikované společnosti, či jako speciálně privilegovaný okruh osob, 

odlišujících se významně svým stylem života od ostatních členů společnosti. Za 

charakteristické rysy takovéto „šlechty“ Kimmig jmenuje dědičnost, pevné vnitřní členění, 

založené na vědomí vyššího společenského úřadu a snahu viditelného odlišení od ostatních 

vrstev společnosti (srov. Eggert 1988). 

2. „Náčelník“ 

Pojem, opřený o dělení sociální a politické organizace společnosti dle kulturního antropologa 

E. R. Service, užívaný především v anglosaské, ale i německojazyčné literatuře.  S tímto 

pojmenováním a celkovým pojetím sociopolitické organizace v podobě (pokročilého) 

náčelnictví pracuje především W. Schier (1998), dále T. Earle (1991) D. Krausse (1999), K. 

Kristiansen (1991), M. Egg (1996), B. Arnolds (1995) a další, přičemž rozsáhlá debata o 

charakteru náčelnictví je stále otevřená. Organizace náčelnického systému je založena na 

                                                 
3 dědičnost x volitelnost; poměr jednotlivých rolí (vojenská x ekonomická x kultovní); stabilita x labilita atd. 
4 např. označení Fürstengrabkultur pro období bohatých pohřbů v pozdní době halštatské; pojmenování 
opevněných výšinných sídel elit Fürstensitze, nebo Adelssitze atd. 



principu příbuzenských vztahů, kdy jejich míra určuje výslednou podobu takového zřízení5. 

V postavě náčelníka je spatřována pro dobu halštatskou autorita, snoubící vojenskou, 

politickou, ekonomickou, a výjimečně i rituální funkci6. Postavení těchto osob bylo značně 

nestabilní a závislé na neustávající sebeprezentaci. Měly být závislé na přízni vlastní vojenské 

družiny, s níž vycházely na základě redistribučních vztahů, tj. systému přerozdělování mocí 

nabytého majetku (srov. Veit 2000, 558). Představou neustávajícího ohrožení ztráty postavení 

stojí taková forma náčelnického zřízení v naprostém opaku vůči dynastickému charakteru 

„knížecí“ vrstvy dle W. Kimmiga či dědičnosti náčelnické moci odkazováním k významným 

vládnoucím předkům v pojetí U. Veita. Doposud probíhá spor o podobnosti náčelnického 

zřízení s tzv. „big – men“ systémem, zde k jeho rozvedení však není místo.7  

3. „Předák“ 

O primárně reprezentační, ekonomicko-politické roli jedinců z vyšších společenských skupin, 

uvažuje v souvislosti s etapovitým obchodním modelem M. K. H. Eggert. Nejvýše postavení 

jedinci mohli být pouze těmi, kdo schraňoval nárazově přicházející středomořské importy a 

další výjimečné zboží. V nashromážděných archeologických poznatcích nespatřuje žádný 

důkaz o centrálním významu jednotlivých společenských vůdců a ani o jejich přímé vazbě na 

opevněná výšinná sídla, nazývaná „knížecími“ (Eggert 1989). Obdobný model aplikuje 

v českém prostředí na případu Lovosic nově např. M. Půlpán (Půlpán, 2012). 

Tyto tři nejčastěji používané pojmy doplňují další označení, více či méně adekvátní.  V české 

literatuře je tato rozmanitost v poslední době omezována užíváním neutrálních pojmů „elita“, 

„aristokracie“, pro jedince po vzoru německojazyčné literatury „velmož“ či „kníže“ 

(Venclová 2008, Podborský 1993, Waldhauser 2001, Půlpán 2012 ad.).  

                                                 
5 např. skupinově orientované a individualizující náčelnictví podle E. DeMarrais ( cit. podle Danielisová 2014, 
153) 
6 Rozdělení základních zdrojů moci, jíž mohli vůdčí osoby disponovat, provedl např. T. Earle (1997 cit. podle 
Danielisová 2014, 153 -155). Jeho pojetí ekonomické, politické a ideologické moci obsahuje v principu prvky, 
promítané jinak badateli, razícími systém pokročilého náčelnictví, do halštatského společenského uspořádání. 
Skrze kontrolu klíčových zdrojů, základní produkce a následnou manipulaci (přerozdělení) jak základních 
potravin, tak prestižního zboží, mělo dojít k nabytí moci ekonomické. Politická moc se rozvíjela s mírou 
vojenských schopností jednotlivce, závisela na jeho válečnickém umu, navyšujícím vlastní autoritu mezi 
podřízenými členy společnosti. Takový princip stál na ostří nože, svojí zrádností se mohl snadno zvrtnout 
k opačnému výsledku, než který se po něm v prvé řadě vyžadoval – nabytí a upevnění moci. Aby dotyčná osoba 
předešla takovému zlomu, musela dostatečně ovládat i autoritativní mechanismy, ospravedlňující její jednání a 
nastolující společenské zákonitosti. Ty se mohly projevovat rituální či náboženskou praxí, a jejich cílem bylo 
upevnit základy vládnoucích praktik. Tyto principy obsahuje moc ideologická. 
7 K tématu v české literatuře např. Květina 2004; podobně Kossack 1974  



1.3. Geneze elit 

Původ halštatských elit je dnes hledán v kulturně historických proměnách komplexu 

popelnicových polí doby bronzové. Kořeny starohalštatské společnosti leží 

nejpravděpodobněji ve vyšší vrstvě obyvatel pozdní doby bronzové (Bouzek 1985). Pro tuto 

dobu se dnes předpokládá existence kmenových svazů, v nichž významné místo získávali 

vojenští vůdcové, disponující rovněž politickou i náboženskou mocí; jejich hroby, vybavené 

jak zbraněmi a zbrojí jsou známy z širokého pásu středního Podunají8. Rozdílnost v hrobové 

výbavě zde slouží tradičně jako indikátor společenského postavení: válečnické komponenty 

„knížecích“ hrobů vedou k interpretaci společenského zřízení ve formě království, kdy 

nejvýznamnější postavení získávali právě vojenští vládcové (Bouzek 1985, 88;  Pleiner 1978, 

422 ad.). Po kulturní transformaci hornodunajských a středodunajských popelnicových kultur 

došlo k postupnému rozpadu rodových vazeb náčelníků (zároveň v roli kněží) a jejich 

bojovnických družin, s následným vývojem v náčelníky jednotlivých ozbrojených skupin, 

vázaných k sobě spíše osobní volbou (Bouzek 1982; 1985; Venclová 2008,155 ad.). Postupný 

rozpad rodové hierarchie šel tedy zřejmě ruku v ruce s prohlubováním společenské 

diferenciace. Po částečné stabilizaci společnosti v přechodném období mezi dobou bronzovou 

a železnou, projevující se útlumem bohatších pohřbů, nabývá tento trend opět na výraznosti. 

V Čechách navazuje na společenskou hierarchii popelnicových polí vedoucí vrstva, 

reprezentovaná bylanskými hroby, obsahujícími pohřby na vozech (souhrn Koutecký 1968, 

Pleiner 1978, 463). Vzhledem k absenci silně opevněných výšinných sídel, známých až 

v pozdní době halštatské, lze tušit poměrně vyrovnané postavení menších, lokálních vůdců a 

z toho vyplývající míru moci, nepřesahující region (Venclová 2008, 157; Waldhauser 2001). 

Právě oni, podporováni družinickým systémem9, získávají čím dál větší moc; pod 

přicházejícími impulsy ze Středomoří se vyvíjí osoby se značnou mocí, sídlící v centrálních 

regionálních sídlech (již ne pouze v ohrazených dvorcích), vyčleňující z obecného 

ekonomického procesu řemeslníky k vlastní potřebě podpory růstu bohatství (Waldhauser 

2001,46;  Pleiner 1978,419 ad.). Přesný charakter nastupující vyšší společenské vrstvy jen 

hádáme, na základě archeologického obrazu pozdně bronzového a raně halštatského 

evropského prostoru však dokážeme vyčlenit několik stěžejních momentů, jež mohly mít vliv 

na její podobu. Věnována jim je následující podkapitola.  

                                                 
8 tzv. horizont „knížecích“ mohyl v období BD - HaB 
9 vysoko postavení členové ozbrojené skupiny, stojící mimo rodové vazby, podporující  vojensky moc náčelníka.  



1.3.1. Historické vlivy 

Proces vzniku halštatské elity byl hluboce ovlivněn souhrou mnohých událostí nejen v celé 

širší střední Evropě. Míra jejich provázanosti je však stále věcí nejasnou. I přes dobrou 

znalost obzvláště středomořského vývoje je dost možné, že ten správný poměr všech 

proměnných stále uniká. 

Období od 8. do 6. století se nese ve znamení civilizačního rozkvětu v středomořské oblasti. 

Dochází k značnému rozvoji etruské civilizace, od 7. století př.n.l. pak sledujeme živel 

nejdůležitější- proces řecké kolonizace a s ním šíření řecké kultury. Nově založené Fénické, 

Etruské, Řecké kolonie přináší různými cestami svůj projev až do zaalpské oblasti. Po 

rozpadu obchodního systému doby popelnicových polí (závislého na vůdčích jedincích 

společnosti doby bronzové) jsou navazovány nové vztahy, uskutečňovány nové obchodní 

cesty po souši i vodě. Nejdůležitější roli zřejmě hrála v celém procesu původně fénická osada 

Massalie, skrze niž putovaly do širší střední Evropy jak středomořské předměty, tak i kulturní 

ideje a společenský projev, odrážející se v širokém spektru projevů halštatské kultury.10   

Od východu poznamenala halštatskou společnost hned dvakrát expanze nomádských kmenů. 

Pro období přelomu pozdní doby bronzové a starší doby halštatské jsou příznačné vpády 

kavkazských Kimmeriů do Malé Asie a odtud na Balkánský poloostrov, do Karpatské kotliny 

(zde pozůstatky v podobě komplexu Mezöcsát) a střední Evropy. Jejich vpádem došlo k 

urychlení již započatého vývoje stratifikace společnosti, rozpadu dříve pevných rodových 

vazeb mezi jednotlivými členy společnosti. Převážná většina názorů dnes uvažuje o následku 

v podobě posílení moci významných místních, schopných vojenských vůdců a přijetí nové 

společenské vrstvy jezdců a vojenských vůdců po vzoru nomádských kmenů (Bouzek 1985, 

86 – 89; Pleiner 1978, 476 ad.; Venclová 2008,152). V této souvislosti se rozvíjí i teorie o 

politickém vývoji směrem k tzv. vojenské demokracii, vyšší formě náčelnického systému, 

obsahujícímu první náznaky státní moci (Pleiner 1978, 481). Na počátku 6. století se pak 

objevují kmeny Skythů, podrobující si na čas východní oblast Karpatské kotliny a zasahující 

až na území severního Maďarska a Podkarpatské Rusi. Jejich útoky na východní část 

halštatského okruhu vedou některé badatele k otázce souvislosti mezi přesunem halštatského 

kulturního centra do jeho západní části a pádem lokálních východohalštatských elit.  

 

                                                 
10 Viz kapitolu  „Sociopolitické modely halštatské společnosti“ 



Příchod nové suroviny, železa, je v evropském prostoru doložen již od pozdní doby bronzové, 

avšak k jeho zdomácnění došlo až po přechodu k době halštatské. K průniku technologie 

zpracování železa do evropského prostoru patrně dochází s pohyby Kimmeriů a Thráků v 8. – 

7. století př.n.l. z egejské oblasti přes Adriatické moře a Itálii; v oblasti jihovýchodní Evropy 

nacházíme doklady ze stupně H B (Bouzek 1985, 84). Šíření nového kovu od prvního tisíciletí 

př.n.l. sledujeme jako první na prestižních předmětech, úzce souvisejících s elitním 

prostředím, nejčastěji v podobě militarií. Díky snazší dostupnosti železných rud umožnil 

příchod nové suroviny růst významu těch oblastí, které nedisponovaly dosud vyhledávanými 

ložisky cínu a mědi, potřebných k výrobě bronzu. K  etablování železa a zapojení do 

ekonomického procesu dochází postupně v průběhu 6. a 5. století př.n.l. v souvislosti 

s rozpadem předchozího politického a hospodářského systému střední Evropy – do té doby 

jeho zpracování představovalo značně náročnou práci, vyžadující adekvátní úroveň 

zpracovatelských objektů a technologií.  Předpokládá se proto existence specializovaných 

řemeslníků, pracujících na zakázku pro významné členy společnosti, kteří dále redistribuovali 

výrobky podle vlastních potřeb11 (Krausse 1999, 344; Waldhauser 2001, 46; Danielisová 

2014, 154). Právě přístup k luxusním předmětům, možnost jeho domácí výroby a tím zajištění 

takřka neomezené dostupnosti, byl pro sociální reprezentaci elit nově nastupujícího 

společenského řádu nezbytný. S postupným začleněním železa do všech sfér lidské činnosti 

jeho význam pro elitní společenskou vrstvu upadal, výměnou za primárně mediteránní import 

(Trefný 2012). S dalším vývojem se již nesly i jiné, kulturní změny, u nichž se dá 

předpokládat vliv na genezi elit. Zde představené momenty jsou však považovány za ty 

stěžejní. 

 
 

                                                 
11 diplomatické vztahy, politické události 



2. Sociopolitické modely halštatské společnosti  
Cílem této kapitoly je předvést nejvýznamnější teoretické modely společenských vazeb 

elit doby halštatské a podrobit je v závěru vzájemnému srovnání a diskusi.  

Jakými prameny dokumentuje archeologie existenci vyšší společenské vrstvy? V prostoru 

západohalštatského i východohalštatského okruhu jsou to tři zcela zásadní kritéria: bohaté 

pohřby, výšinná opevněná sídliště a přítomnost exkluzivního, pro méně majetné obyvatelstvo 

nedosažitelného zboží.  Z dochovaného materiálního odrazu zřetelně vystupuje složka 

luxusních, nejčastěji mediteránních importů, zcela zásadní pro pochopení vztahů členů vyšší 

společnosti ve střední Evropě s jejími vrstevníky při pobřeží Středozemního moře. Většina 

hypotéz je založená na myšlence mediteránní akulturace, resp. na vyšší či nižší míře ovlivnění 

elitní složky halštatské společnosti středomořským prostředím. Šíře, podoba a úroveň vlivu je 

stále předmětem diskuze12, uvažuje se o přejímání jak materiálních, tak společenských prvků, 

jako jsou slavnosti za účelem navazování nových vztahů, hony a další kultovní záležitosti, 

ovlivňující společenskou hierarchii (např. pro střední Evropu zcela netradiční kultovní okrsek 

na akropoli hradiště Závist, viz Drda -Rybová 2008, kap. 8.5.9.1).  

Ohledně sociopolitické organizace převážně pozdní doby halštatské a rané doby laténské bylo 

vzneseno četné množství interpretačních modelů, do jednoho odrážejících současný stav 

interpretačních možností nashromážděné archeologické báze.  

Nejdůležitějším teoretickým souhrnem sociopolitické situace mladší a pozdní doby halštatské 

na základě archeologických pramenů jsou práce Wolfganga Kimmiga. Ten postupně 

definoval jak dnes již v archeologii běžně užívaný pojem „knížecího“ sídla, tak i základní 

představu o fungování pozdně halštatské společnosti, včetně vyzdvihnutí důležitého momentu 

kulturního propojení halštatského a středomořského prostředí prostřednictvím obchodu. 

Termíny „knížecí pohřby“ a „knížecí sídlo“ byly tou dobou v německé odborné literatuře již 

známy, po zveřejnění Kimmigových článků se však staly všeobecně užívaným termínem.  

Společenskému rozboru předcházející koncepci „knížecích“ sídel (Kimmig 1969) autor 

vystavěl převážně na prvcích elitního prostředí období pozdního halštatu, jež byly pod jeho 

                                                 
12 viz kapitola „Import“ 



vedením objeveny během výzkumu na lokalitě Heuneburg13. Jednalo se v prvé řadě o velice 

bohatě (obzvláště středomořským importem ale i domácím zbožím) vybavené a konstrukčně 

nákladné pohřby14 v blízkém okolí opevněného výšinného sídliště, dnes přijímané jako zcela 

charakteristický atribut závěrečného období doby halštatské. Další zásadní prvek spatřuje 

Kimmig v tzv. „knížecích sídlech“ s typickým topografickým členěním na akropoli, sloužící 

jako centrum hospodářské a politické moci, a osídlení předhradí, celkově dle vzoru řeckých 

poleis. Obě kritéria, tedy pohřby a sídliště, pak doplňuje výskyt (zejména mediteránních) 

importů, keramického a železného zboží vysoké kvality a umného řemeslného zpracování, 

výrazně se odlišujícího od tvorby halštatského kulturního okruhu15. Právě na ideji zásadního 

vlivu Středomoří na vývoj pozdně halštatských elit v širším středoevropském prostoru 

vystavěl po více než dvaceti letech (Kimmig 1983) novou podobu sociopolitického modelu, 

přijímanou i přes četnou kritiku dodnes. Pro dobu halštatskou počítá s určitou formou raného 

archaického státu s výrazně profilovanou společenskou diferenciací v podobě přísné třídní 

společnosti. Na základě archeologických pramenů a písemných zmínek o keltské společnosti 

z pera G. I. Ceasara vyčleňuje nejvyšší úroveň „knížat“ (nebo též „panstva“), žijící společně 

se svými rodinnými i svobodnou vůlí vázanými příslušníky a níže postavenými jedinci na 

opevněných výšinných sídlech. Tato nejvyšší společenská vrstva měla mít svoji moc podle 

autora podpořenou nejen majetkovým, ale i dynastickým principem (Kimmig 1969, 1983; 

srov. Fischer 2000).  Pod tento okruh osob pak podle něj spadá jak nejpočetnější „střední 

vrstva“ obyvatel, tak rovněž početné nejchudší, nesvobodné obyvatelstvo. Ohledně původu 

„knížecí“ vrstvy nabízí Kimmig dvě možnosti: první je její postupný společenský vzestup 

z řad nejstarší rodové elity stupně HaC, druhou vznik schopných jedinců, kontrolujících 

některou ze zásadních obchodních komodit. (Kimmig 1983, 73) 

V otázce důvodů narůstající komplexity společnosti vyzdvihuje Kimmig několik zásadních 

historických momentů v oblasti Středomoří, jež měly mít za následek šíření jak místního 

specifického zboží, tak kulturních zvyklostí, životního stylu a sociálních mechanismů tradiční 

                                                 
13 Systematický výzkum zde probíhal mezi lety 1950 až 1979, pod vedením Adolfa Rietha, Kurta Bittela, Egona 
Gersbacha a obzvláště Wolfganga Kimminga; ten byl donedávna na lokalitě zodpovědným vedoucím Německé 
výzkumné společnosti (DFG) v rámci projektu Fürstensitze. Při tvorbě koncepce „knížecích“ sídel využil i 
poznatků z dalších lokalit, v té době např. zkoumaného Mont Lassois, primárně však čerpal ze stavu poznání na 
Heuneburgu a tamní strukturu zapracoval jako výchozí pro tvorbě společenského modelu. Právě tuto zaujatost 
mu později vytkne H. Eggert (1988, 1989)  
14 v konstrukci a nákladnosti vzhledu mohyly, vč. velikosti mohylového náspu spatřuje Kimmig rovněž doklad 
moci, potřebné k mobilizaci pracovních sil 
15 Tato tři kritéria však nemusí být současné přítomná, rovnocenná a absolutně platná. Tímto přístupem se tedy 
stává definování „knížecích“ lokalit značně subjektivní záležitostí. Tato skutečnost se stala bodem četné kritiky 
(Eggert 1989) 



společnosti etruské a řecké do halštatského okruhu. Patří mezi ně především založení 

Massalie Féničany kolem roku 600 př. n.l. , dále pak důsledky řecké kolonizace západního 

Středomoří během 7. a 6. století př.n.l. Příchozí vlivy měla přijímat jako první právě 

společenská nobilita, patrně za účelem upevnění postavení či nabytí prestiže v očích svého 

okolí napodobováním vyspělejšího jihoevropského životního stylu. Určitou nadřazenost měla 

rovněž podtrhovat moc udržovat si ve své blízkosti schopné řemeslníky, ať už domácího, či 

cizího původu, jejichž přítomnost tvořila z „knížecích“ sídel nejen politická, ale i ekonomická 

mocenská centra16. Dle autora teorie tedy měla mít mediteránní oblast nejzásadnější vliv na 

etablování společenských špiček halštatského kulturního okruhu a tím i na její jihoevropskou 

orientaci. Jinými slovy, důvod, proč halštatská elita ukládala své členy do bohatých a 

nákladných hrobů a proč tento fenomén nastal poměrně v krátkém časovém úseku, prý leží 

zcela v důsledku navázání živých obchodních kontaktů se středomořským prostorem. Toto 

tvrzení ovšem logicky předpokládá, že byla halštatská elita považována za „koupěschopnou“ 

a disponovala na oplátku předměty s odpovídající hodnotou, respektive zbožím, žádaným ze 

strany Středomoří. Takové předměty nejsou pro dobu halštatskou archeologicky dokázány, a 

existují tudíž pouze domněnky, převážně v podobě otroků a surovin, tj. zboží, které mohlo 

stát v popředí zájmu středomořské poptávky. 

Kimmigův model byl sice v odborných kruzích přijat, avšak se četnými, mnohdy zcela 

zásadními výtkami, ohledně špatné interpretace archeologické situace a netransparentnosti 

jeho tezí (např. C. Pare, U. Veit, W. Schier, D. Kruße, H. Parzinger, ad.). Nejvýznamnější je 

v tomto ohledu dlouhodobá reflexe Mafreda K. H. Eggerta. Jeho práce jsou charakteristické 

kulturně antropologickým, potažmo etnografickým přístupem; zcela logicky tak apeluje na 

opomínanou nutnost využívání poznatků a principů těchto věd tam, kde archeologie tápe ve 

výkladu (viz. Eggert 1991). Korektní badatelskou práci spojuje s analytickým postupem, 

založeným na kvalitní dokumentaci, umožňující srovnávání strukturálně podobných jevů; 

přesto však zůstává ke snaze interpretovat společenské mechanismy na základě 

archeologického materiálu značně kritický. Varuje před interpretačními omyly, způsobenými 

projekcí vlastních názorů do vytvářených modelů, vedoucích ve svém důsledku k zásadním 

chybám ve výkladu. Sám chápe sociologickou interpretaci jako neustávající napětí jazýčku 

vah, oscilujícího mezi nutností vnímat konkrétní, jednotlivé případy a obsáhnutím často 

zavádějících, universálních domněnek. Zdůrazňuje, že archeologický odraz společenské 

                                                 
16 viz. Kimmig – Vacano 1973; Krausse 1999, 343;  



struktury je pro nás pouze úzkým spektrem náhledu do komplexity (té dané) společnosti, 

zatíženým četnými limitujícími aspekty. 

Mezi lety 1988 až 1999 podrobil důkladné kritice jak Kimmigovu metodologii při výzkumu 

Heuneburgu a následnou interpretaci nálezů (včetně souborů, tvořících podklad koncepci 

„knížecích“ sídel), tak celkově jeho výklad společenského systému pozdního halštatu. 

Zásadní body jeho kritiky lze shrnout následovně: 

1. V opozici ku Kimmigovu společenskému modelu staví Eggert teorii, podle níž 

nemusela být majetná „knížata“ nikdo jiný, než předáci lokálních příbuzenských 

skupin, shromažďující prestižní předměty, přicházející ze Středomoří obchodními 

cestami až do Zaalpí. Existence elit, kontrolujících obchod, nelze podle Eggerta 

z archeologického materiálu spolehlivě vyčíst, natož jím podložit představu o vysoce 

diferenciované společnosti s hlavní autoritou, přesahující svým významem vlastní 

mocenský region (Eggert 1991). Rovněž nelze přednést jediný doklad, opravňující 

pevné navázání halštatské aristokracie, snad kontrolující obchod, na výšinná, 

centrální místa, nazývaná „knížecími“ sídly. V principu tím označuje Kimmigův 

přístup za cílenou selekci nálezového materiálu a eklektický přístup při vytváření 

analogií. 

2. Předpokládané vyšší technické a společenské nároky na stavbu nákladných 

„knížecích“ mohyl považuje za enormně nadsazené. Výstavba těchto objektů není 

podmíněna příkazem autority v čele komplexně organizované a početné 

společnosti17 (Eggert 1991, srov. Spindler 1971).  

3. Na základě výše zmíněného vyplývá, že mlado a pozdně halštatskou společnost 

Eggert pokládá spíše za rovnostářsky založenou, bez extrémních výkyvů v podobě 

elitních „knížecích“ špiček. Preferuje podobu poměrně malých rodinných skupin, 

fungujících spíše na starém principu rodinných vazeb. Přímo odmítá dynastický 

charakter, připisovaný halštatským knížatům (Eggert 1988, 1989, podobně Schier 

1998) a vytýká Kimmigovi účelový, omezený výběr z materiálního fondu 

Heuneburgu, kterým znemožnil aplikaci vlastních vytvořených závěrů na jakoukoliv 

další nálezovou situaci.  

                                                 
17 V tomto bodě polemizuje hlavně s K. Spindlerem a jeho interpretací magdalenenberské mohyly 



I přes četné výtky a (konstruktivní) poznámky však autor sám nepřináší nový pohled na věc, 

svůj vlastní návrh jak k tématu přistupovat a je proto sám často kritizován. V tomto duchu 

nejsilněji zareagoval německý prehistorik Dirk Krausse. Jeho kulturně antropologický 

přístup se odráží hlavně ve vzájemné dlouhodobé polemice – mimo jiné právě s M. Eggertem 

– o míře aplikace závěrů, získaných právě doplňujícími vědami (např. kulturní antropologie, 

etnologie, etnografie, historie, sociologie, atd.) do archeologických teorií a o podobě 

metodologického přístupu obecně. Jelikož se v případě výzkumu sociální struktury u 

pravěkých společností jedná o archeologicky neprokazatelný jev, je nutnost využívat 

interdisciplinárního přístupu významnější, než se podle něj leckdy připouští. Polemizuje 

převážně o otázce relevantnosti srovnání větších či menších pravděpodobností a paralel, kdy 

zastává mnohem skromnější geografickou základnu pro čerpání možných analogií, tj. 

v případě doby halštatské prostředí Evropy blízké danému časovému rozmezí.  

 Podle Krausseho se společnost doby halštatské postupně stala komplexní, organizovanou 

strukturou v čele náčelníkem (Krausse 1996, 1999). Náčelník, opírající se o svoji vojenskou 

družinu, disponoval politicko-vojenskou a ekonomickou vůdčí rolí. Pomocí své družiny 

spravoval vlastní teritorium a díky širokému rozpětí obchodních vazeb se Středomořím měl 

dobrý přístup k jižnímu zboží. Touto cestou přijímala elitní vrstva i technologické inovace a 

pro vlastní sebeprezentaci i kulturní zvyklosti. K těmto „vlastnostem“ ještě Krausse připojuje 

pro některé jedince úlohu rituální, tj. intervenci náčelníka v kultovních záležitostech. 

V souvislosti s přiznáním kněžské role18 navrhuje i nové pojmenování společenského systému 

pro západohalštatský kulturní okruh, tzv. „kněžské náčelnictví“ (Krausse 1999, srov. Schier 

1998). Nálezy stél a plastik19 interpretuje jako snahu elitní vrstvy o nárokování dědičně 

legitimované moci skrze odvolávání se k předkům (héroům); stejně mělo posloužit ukládání 

žen, výjimečně dětí do hrobů na úrovni výbavy bohatých „knížecích“ hrobů.  

Pro oblast východohalštatského okruhu, přesněji na podkladě obecných tendencí výbavy 

bohatých hrobů sulmtalské skupiny v západním Štýrsku, vytvořil sociopolitickou interpretaci 

místní oblasti Markus Egg. Podklad jeho práce tvoří výsledky výzkumu pohřebiště 

v Kleinklein a rozbor „knížecího“ hrobu ve Strettweg (Egg 1996, 2009). V otázce možnosti 

rekonstrukce formy organizace tamní koncentrace moci vidí jedinou možnou cestu, a to ve 

                                                 
18 Reinterpretací vybraných nálezů u „knížecí“ mohyly v Hochdorfu konstatuje pokračování religiózní funkce 
společenské elity. (Krausse 1996, 1999) 
19 plastiky bojovníků z Glaubergu, Hirschlanden, Heildelbergu, Castro de Lesanho apod., z ženských např. Vix 



vzájemné spolupráci kulturně antropologického a etnologického přístupu s archeologií20. 

Takový postup jej přivádí k označení onoho komplexu bohatých hrobů za rozvinuté 

náčelnictví, popřípadě tzv. „sakrální království“ (Egg 1996, 261; srov. Krausse 1999, Veit 

2000) v čele se silně charismatickou osobností náčelníka, podporovanou početným zástupem 

funkčních elit. V tomto duchu pokládá sulmtalskou skupinu za hluboce hierarchizovanou 

rodovou společnost, na jejímž vrcholu měla stát „knížata“ se značnou politickou, vojenskou, 

ale i ekonomickou mocí a rituální funkcí, investující za svého života do výrazné 

sebeprezentace za účelem upevnění moci, prezentované po jejich smrti vypovídající hrobovou 

výbavou21. Pohřby takových (pouze mužských) jedinců pod mohylami totiž podle autora 

odráží jak společenský význam „knížat“ za života, tak potřebu pozůstalých zajistit jim 

obdobné postavení v posmrtném životě. Uložením zesnulého vládce po bok ostatních předků 

separátně od zbytku společnosti jak je tomu právě v Kleinklein, měla být podle autora 

demonstrována legitimnost nové vlády s odkazem na nadpozemský původ a autoritu 

předchůdců22 (srov. Rader 2003). Halštatské knížecí hroby tak měly stát za vzestupem 

centralisticky orientovaných elit, vládnoucích rozsáhlému území a podporovaných mocnou 

vyšší vrstvou, vykonávající z pověření náčelníka jeho vůli.  

V pojetí Kristiana Kristiansena tvořila halštatská společnost na počátku egalitářský systém, 

avšak se silnou regionální diferenciací, odrážející jednotlivé kmenové identity. Společenská 

hierarchie podle autora závisela na míře přístupu k půdě.  Postupným vývojem se tento obraz 

změnil v pokročilý náčelnický systém, podobný vojenské demokracii, jenž měl být 

předstupněm tzv. centralizovaného archaického státu. V něm již zastávali tradičně nejvyšší 

místa elity, prosperující z dálkového obchodu s jižním světem, jehož produkt sloužil 

k vyzdvihnutí sociálního statutu23. Příjem z nabytého majetku jim sloužil k vydržování 

válečnické družiny, která se již pohybovala mimo rodinné svazky; jejich služby bylo 

využíváno především v neustálých teritoriálních bojích mezi jednotlivými náčelníky o území 

a obchodní uzly. Interakce nové ideologie, válečnického systému a růstu ekonomické kontroly 

                                                 
20 Pro pohřebiště v Kleinklein pracuje na nižší úrovni s historickou tradicí antického Egypta. Výsledkem 
srovnání je například  tvrzení, že právě pro krátkodobost jednotlivých náčelnických systémů nemohlo v Evropě – 
oproti Egyptu - dojít k jejich hlubokému zakořenění v kultovní a sociální sféře. 
21 Podle autora zřejmě existovala (alespoň v případě Kleinklein) pevná pravidla, jaké předměty měly být 
s nebožtíkem uloženy (Egg 2009, 36);  
22Současně s pohřebním jedince patrně docházelo i k jeho heroizaci  - tento způsob měl pomoci  následníkovi 
v převzetí uprázdněné vůdčí pozice a legitimizovat jeho nově nabytou moc před všemi poddanými, stvrzujícími 
svojí účastí na pohřební ceremonii svoji loajalitu. (Egg 20009, 41). Tak se mělo zajistit i zakořenění centrální 
moci v panujících náboženských představách. 
23 V otázce kulturních  kontaktů se autor přiklání k názoru o prolínání hmotné i duševní kultury. Přijmutí 
externích hodnotových systémů považuje za spouštěč formování vládnoucích elit mladší fáze doby halštatské. 



v osobě náčelníka umožnila výrazně vydělení vyšší společenské vrstvy zcela specifickou 

formou, podpořenou značně ritualizovanou komunikací se zbytkem populace. Tento proces, 

odrážející se v zástupné symbolice hrobových výbav, podle autora dokresluje celkový vývoj 

halštatské společnosti od víceméně rovnocenných vůdců k výrazně hierarchizovaným entitám, 

závislým na prezentaci vlastní stability (Kristiansen 1991). 

Mezi etnografickými a antropologickými přístupy má zásadní slovo i směr historizující. Je 

založen na domněnce o možnosti rekonstrukce charakteru pozdně halštatské společnosti podle 

podoby Homérského Řecka v 9. a 8. století př.n.l., známé z eposů Ilias a Odyssea. Rozšíření 

výkladu o nosný a nenahraditelný prvek písemných zmínek umožňuje vhled do jinak 

neprostupné sféry životního stylu elit starší doby železné. I přes míru rozporuplnosti 

historických pramenů a problematičnost sdělení příběhů samotných (do vysoké míry účelově 

modifikovaných pro literární potřeby) dává takový přístup šanci promlouvat např. jinak němé 

obrazy situlových scén, odkázaných pouze na odborný výklad.  Mezi představitele 

historizujícího přístupu, uvažující nad strukturální podobností dvou zmíněných oblastí patří 

například Wolfram Schier. Jako mnoho dalších badatelů vzájemně srovnává nejen doposud 

provedené pokusy o výklad charakteru mladohalštatských elit, ale rovněž výsledky 

archeologického výzkumu na lokalitě Heuneburg, přesněji poznání vývoje hradeb a blízkých 

pohřebních okrsků, tvořících jeden z nosných pilířů Kimmigova sociopolitického modelu. I 

on dochází k závěru, že dynastický charakter tamních „knížat“ Kimmig vyvodil z chybné 

interpretace nálezové situace a rozebírá nově kritéria importu a bohatých pohřbů z koncepce 

knížecích sídel. Po chronologickém uspořádání jednotlivých stavebních fází hradeb a výskytu 

„knížecích“ pohřbů Schier vyzdvihuje nejednotnost časového rozložení, v němž ve výsledku 

spatřuje nedostatečně dlouhý časový horizont, umožňující vznik vládnoucí vrstvy na 

dědičném principu (Schier 1998, 509 ad; srov. Kossack 1974, 32). Za pomoci výsledků 

etnografických teorií sociopolitických forem organizace určuje podobu pozdně halštatské elity 

podle vzoru pokročilého, komplexního náčelnictví24 (srov. Ulf 1990). Náčelníkům připisuje 

charismatickou vojenskou, politickou, ekonomickou a rituální funkci (viz Krausse 1999), jíž 

potvrzovaly ozbrojené družiny, podporující náčelnický systém na základě hospodářského 

mechanismu redistribuce. Postavení náčelníka bylo podle Schiera silně nestabilní, svůj nárok 

musel každý jedinec legitimovat prostřednictvím různých okázalých projevů prezentace 

vlastní osoby nejen vůči stejně postavené konkurenci, ale i zbytku společnosti, především pak 

vojenské družině. Historizující pohled je u autora díle viditelný i ve výkladu „knížecích“ 

                                                 
24 K tématu např. M.J. Rowlands a S. Frankenstein 1978, K. Kristiansen 1991, B. Arnolds 1995, ad. 



pohřbů. Existenci takto honosně zařízených hrobů v pozdně halštatském období pokládá za 

výsledek opakovaných, krátkodobých změn společenské struktury, vytvářející tou dobou 

zárodky hlubšího společenského rozvrstvení. Srovnává bohatství výbav s denní realitou 

homérských eposů, kdy bylo běžným jevem předávání honosných darů mezi členy vyšší 

společnosti a pořádání hostin. Jejich výsledek, odrážející se v nákladné pohřební výbavě 

zemřelého, pak může podle Schiera odrážet imitaci řeckých zvyků v halštatském prostoru za 

života daného jednotlivce. Kimmigovo kritérium výskytu importů, definující určitou polohu 

jako „knížecí“ sídlo, Schier rovněž nepokládá z určující. Výskyt takového zboží podléhá 

podle něj geografickým trendům, a díky opomíjení významu menších či neopevněných sídlišť 

s nižším počtem nálezů došlo ke zkreslení názorů. Halštatská elita podle Schiera tedy 

nemusela být ve výsledku jediným příjemcem této komodity. 

Historizující přístup používá i Franz Fischer, který pracuje se závěry starších 

německojazyčných prací a hledá argumentační důkazy pro jejich - často nijak nepodložená - 

tvrzení. V mnohém se shoduje s představou společnosti podle W. Kimmiga; společnost 

pozdní doby halštatské se v jeho pojetí značně stratifikovala, přičemž nejvyšší složkou 

zosobňovala „knížecí“ vrstva, disponující značným bohatstvím a odkazující platnost své moci 

na dědičný princip. Vysokou míru mediteránního zboží připisuje prosperujícímu obchodu 

s elitními protějšky ve středomořském prostředí. Takového vztahu ale mohlo být dosaženo jen 

vzájemným respektem alespoň určité části středoevropských „knížat“. Přítomnost 

nejhodnotnějšího zboží tedy Fischer vysvětluje jako projev vzájemně aktivních politických 

vztahů, upevňovaných dary, nacházenými v našem prostředí v hrobových výbavách 

„knížecích“ mohyl.  Shromažďování podobných předmětů (leckdy i po generace) mohlo 

zpodobňovat obdobu řeckého rodinného pokladu, tzv. keimelia25 (Fischer 1973, 2000). 

V českém prostředí byl v minulosti intenzivně zastáván systém tzv. vojenské demokracie. 

Příklon k interpretaci společnosti na jedné straně s rozpadajícím se rodinným systémem, na 

straně druhé stoupajícím významem charakteristických vůdců, bazírujících na náčelnických 

mocenských principech, měla podle některých zastánců analogie v homérském Řecku 

(Podborský 1997, Koutecký 1968, srov. Pleiner 1978, 41, 428;)26. Podobně rozvinutý 

náčelnický systém však připisuje J. Waldhauser  až střednímu stupni doby laténské, tedy 

období tzv. keltských expanzí. Podobu počátků společnosti předchozí halštatské etapy líčí 

jako ostře hierarchizovanou, do značné míry závislou na již se rozpadajících příbuzenských 

                                                 
25 viz. kapitolu „Import“ 
26 přehled uveden již v kapitole „Vymezení tématu“ 



vztazích. Tato rodová společnost v čele s jednotlivými náčelníky27 disponovala hodnotným 

(importovaným) zbožím, zrcadlícím bohatství komunity, plynoucí pravděpodobně z velikosti 

ovládaného teritoria. Na svých dvorech zaměstnávala vybrané řemeslníky, kteří spolu 

s ozbrojenou družinou náčelníka tvořili základ moci. Až s nástupem 4. století př.n.l. měli 

podle autora nabýt na významu „svazky ozbrojených“, získávajících materiální zdroje 

především kořistnickými mechanismy a odrážející svůj statut pohřby se zbraněmi 

(Waldhauser 2001, 44 - 46). 

Dnes jsou tyto přístupy směrovány do modelové představy vojenských vůdců, ovládajících za 

pomoci svých družin různě velká teritoria, z jejichž bohatství plyne i adekvátní projev 

zemřelých v hrobové výbavě nejvýznamnějších osob. Opora náčelníků v existenci sídelních 

center a ozbrojených družin měla pomoci stabilizovat mocenský aparát; s rostoucím 

bohatstvím se měla vlivnost nejvýše postavených osob odrážet i na rozvoji diplomatických a 

obchodních vztahů s oblastí Středomoří (Venclová 2008, 155 ad.).  

Všechny představené modely ukazují skutečnost, že v pohledu na sociopolitické zřízení doby 

halštatské nebylo dosaženo konsenzu a debata na toto téma je stále živým, názorově 

rozmanitým směrem v studiu starší doby železné. Spíše než vylučování jednotlivých modelů 

by přispěla pročištění situace kooperace jednotlivých mechanismů, vytvářených každým 

daným badatelem. Míra jejich vzájemné neshody i ohledně aplikace závěrů, získaných 

srovnávacím studiem pomocných věd, je rovněž značně neuspokojivá. Debata v tomto smyslu 

mezi K. H. M. Eggertem, D. Kraussem a U. Veitem je toho zářnou ukázkou (př. Eggert 1999; 

Krausse 1999; Veit 2000). Povaha archeologických pramenů nabádá k interpretačním 

pokusům; jejich pojetí, mezioborová inspirace a slučitelnost závěrů s názorem dalších 

několika osob je však dosud nevyřešitelnou záležitostí. 

                                                 
27 přičemž autor vyslovuje otázku, nakolik byly tyto postavy spojeny s kultem - tedy zda představovala rodová 
šlechta teokracii, či od ní byla oddělena 



3. Archeologické prameny  
Cílem zde zahrnutých podkapitol je vyzdvihnutí pouze jednotlivých skupin - prvků 

hmotné kultury, vážících se na vyšší společenskou vrstvu a případně ovlivňujících 

společenské jevy. 

Je navýsost jasné, že v archeologickém poznání halštatských elit mají hmotné prameny 

nejdůležitější slovo. Je však důležité si uvědomit, co nám ve své podstatě skutečně sdělují; 

fakt, že odráží pouze obecnou potřebu „sebeprezentace“ vládnoucí vrstvy, ale nevypovídají už 

o stupni jejího vnitřního vývoje, stabilitě mocenské základny a postavení samotných vůdců. 

Tato potřeba de facto podpořit svoji osobnost, dát okázale na vědomí míru svého bohatství a 

vlivu, je patrně zapříčiněna nestabilitou, resp. možností ztráty postavení dotyčného mocného 

jedince (viz. Fischer 1973, Eggert 1991, Krausse 1996, Schier 1998). Srovnávacím studiem 

tradičních kultur můžeme zjistit leckteré sociální mechanismy, unikající materiální sféře. 

Aplikace těchto závěru do pravěkých společenstev je však přinejmenším sporná a 

problematická. 

V materiální náplni prostředí společenských špiček halštatského kulturního okruhu sledujeme 

jak chronologické, tak typologické odchylky. Profilace této vrstvy obyvatel v starší etapě 

doby halštatské probíhala na celém území halštatského okruhu28, většina bohatých pohřbů 

však náleží v této době východohalštatskému prostoru. Žárový ritus, absence rituálních vozů a 

mečů uvnitř mohyly, a naopak výrazné zastoupení militarií a kovových nádob (především 

bronzových) ostře vystupuje vůči honosným pohřbům okruhu západohalštatského. Zde se 

tento fenomén rozšířil ve stupních Ha D a Lt A, pravděpodobně v souvislosti s přesunem 

výrobních center a společenských špiček z východu29, a je při převažujícím kostrovém ritu 

charakteristický přítomností čtyř, později dvoukolových vozů (nebo jejich součástí), koňských 

postrojů, picích servisů, značným počtem domácí i cizí keramiky, zbraní (ve stupni Ha C je 

zachycen obzvlášť vysoký počet mečů, viz Weiss 1999), toreutiky a nadstandartního zboží 

s patrnými známkami původu ve středomořské oblasti. V tomto prostředí známe i bohaté 

ženské hroby. Jejich výbavu tvoří hlavně sety převážně zlatých šperků i bronzová zrcadla a 

nádoby z Etrurie.  

                                                 
28 pro stupeň HaC známe elitní pohřby i z Čech a Bavorska (viz. Torbrügge 1991, 366) 
29 zřejmě pod tlakem (smíšených) skythských skupin z Přikaspí a následně Černomoří do střední Evropy (odkaz 
v kultuře Vekerzug) 



Před samotným rozborem jednotlivých kategorií nálezů je důležité zmínit podstatnou věc: 

možnosti, jak vykreslit povahu pozdně halštatské a časně laténské elity, jsou i přes poměrně 

příznivý stav poznání nadále velice omezené. Svědectví nákladných pohřebních výbav, 

výjimečných předmětů mediteránní, ale i východní provenience v sídlištních a pohřebních 

kontextech, vyšší vrstvě přisouzená sídla či výjevy z bronzových situl jsou momentálně 

jediným zdrojem informací o dané problematice a nutno podotknout, že zůstávají zatíženy 

četnými interpretačními problémy. Využitím poznatků převážně z antropologických věd lze 

vyčíst jisté paralely, na nichž jsou dále modelovány potřebné konstrukty- na jednu stranu 

velmi vítaná mezioborová výpomoc s sebou však nese četná nebezpečí. Jelikož artefakty jako 

takové neobsahují žádnou informaci a je zcela na dané bádající osobě, jakou funkci předmětu 

přiřkne, může se velice snadno stát, že takto vytvořené konstrukty budou platné pouze samy 

pro sebe, mylné, zavádějící. Neříkám tím, že snaha porozumět halštatské společnosti je 

tématem neřešitelným. Jako každý jiný komplexní problém jen musí být uchopena z tolika 

směrů, z kolika se nám naskýtá možnost: řešením je tedy mezioborová spolupráce podmíněná 

zapojením širokého okruhu odborníků. 

 

 



3.1. „Knížecí“ pohřby  

Svojí bohatou výbavou vytváří tzv. „knížecí“ pohřby (v něm. terminologii „Fürstengräber“) 

jednotící prvek celého halštatského okruhu. Vyznačují se tendencí k výstavnosti (leckdy až k 

monumentalitě) a otázka jejich nákladnosti se stala vedle symboliky výstavní pohřební 

výbavy významným předmětem v uvažování o společenské struktuře30.  Snaha o rekonstrukci 

pohřebních rituálů význačných jedinců je opřena o zmínky v antických písemných 

pramenech, v tomto případě na Homérových básních, a o ikonografické prameny řeckého 

geometrického období, zastoupené malířstvím na funerální keramice. I přesto, že oba typy 

pramenů pochází z doby podstatně starší (Homérské eposy jsou dnes datovány do období 

kolem poloviny 8. století př.n.l., geometrické období spadá do 9. – 7. století př.n.l.), 

předpokládá se pozvolný přenos středomořského pohřebního ritu význačných osobností i do 

halštatské společnosti pro 7. – 5. stol. př.n.l. 

 

Obr. 1. Rekonstrukce pohřební komory „knížete“ z Hochdorfu, okr. Ludwigsburg. Podle Biel, J– Ines, B. 2012. Foto: R. 
Hajdu 

Výstavní mohylové pohřby i přes jisté výjimky vystupují v halštatském prostředí takřka 

jednotně.  Zatímco západohalštatská knížata se prezentují ponejvíce naprosto jedinečnou a 

charakteristickou přítomností ceremoniálního vozu (nebo jeho součástí), na němž spočívá 

                                                 
30 srov. Spindler 1983 a Eggert 1988 



zesnulý, ve východní oblasti této jev (až na výjimky) chybí. Absence vozů v „knížecích“ 

pohřbech východohalštatského okruhu je kompenzována vysokým počtem součástí koňského 

postroje. Tyto komponenty jsou pod vlivem kimmerijských útoků zcela jistě vylepšovány; 

k tomuto trendu dochází následně i během útoků Skýtů. Funkce vozu byla pravděpodobně 

pouze pohřební, nikoliv válečná (Lutovský-Michálek 2002), se symbolickým významem 

(Kristiansen 1998). Bez významu jistě není proměna vozu čtyřkolového na dvoukolový 

v pozdní době halštatské31. Ve výskytu pohřbů na vozech můžeme v průběhu doby halštatské 

sledovat i prostorový vývoj: zatímco v počátcích (stupeň Ha C) vystupuje nálezově 

nejzřetelněji oblast Čech a Bavorska32, v pozdním období je to pás jihozápadního Německa a 

východní Francie, resp. oblast kolem horních toků řek Rhôny, Rýna a Dunaje; pro závěrečné 

období (Ha D – LT A) je stěžejní oblast Porýní. Na provázanost honosných hrobů z území 

Čech s prostředím halštatské kultury v Bavorsku poukázal již Jan Filip ve svém díle 

„Popelnicové pole a počátky doby železné v Čechách“ z roku 1937. V práci „Keltové ve 

střední Evropě“ pak charakterizoval základní fakt, platný dodnes: hroby s vozy jsou znakem 

vládnoucí společenské vrstvy a hroby s koňskými postroji či dalšími jezdeckými součástmi 

patří početné skupině tzv. jezdců. (Filip 1956). Zcela zásadním souhrnem k danému tématu je 

pak práce D. Kouteckého se svým celkovým rozborem hrobů bylanské kultury (Koutecký 

1968), kde v rámci kombinačních skupin vyčleňuje samostatnou společenskou vrstvu jezdců a 

souhrnně pojednává o jednotlivých komponentech a celkovém vývoji.  

Další výbavu tvoří luxusní a zřejmě dosti nákladné předměty domácího i cizího původu: 

součásti koňského postroje, picí a jídelní servisy, etruská toreutika, zbroj a zbraně, šperk a 

vysoký počet doprovodných keramických nádob. Součásti koňského postroje, objevujících 

se spolu s vozy a jejich díly, jsou nalézány buď ve spojitosti pro zápřah, či pro samostatného 

jezdce. Jezdecké postroje, vyskytující se primárně ve východohalštatskému okruhu, reflektují 

opakovaně inovace, přijímané po zásahu nomádských vpádů od přelomu 9. a 8. století př.n.l. 

Jejich výskyt vede některé badatele k vyjádření podstatné role koně v životě společenských 

špiček (např. Koutecký 1968; Egg 1996, 261; Půlpán 2012, 216 ad.). Koňský zápřah, vázající 

se k přítomnosti vozu, je naopak dáván do souvislosti s ceremoniální či rituální rolí elit. 

                                                 
31 Podoba čtyřkolového vozu patrně navazuje na tradici popelnicových polí, kdy mají za úkol reprezentovat 
úroveň postavení a patrně dále neidentifikovatelnou roli jedince v kultovních záležitostech. Jejich úloha byla 
oproti dvoukolovým vozům zřejmě pouze symbolická, neboť druhé zmiňované známe z homérských eposů nejen 
jako předmět sebeprezentace, ale hlavně jako válečný prostředek při vojenských akcích. (Kolář 2007, 310) 
32 S tímto je nutno porovnat rovněž fakt, že z počáteční fáze chybějí ženské hroby. Jejich výskyt vzrůstá až 
s postupující dobou. Někdy je tento proces vykládán proměňující se společenskou rolí vládců a jejich rodin 
v průběhu mladší doby halštatské; D. Krausse shledává tento vývoj jako příčinu vzniku v společnosti pevně 
ustanoveného, rodově aristokratického principu (Krausse 1999). 



Kategorie prestižních předmětů se tradičně pojí se způsobem prosazování moci členy vyšší 

společnosti. Její náplň tvoří převážně importované předměty, nezbytné k pořádání hostin a 

intersociálnímu diplomatickému projevu33: součásti picích či jídelních servisů34, železné 

rožně či ojediněle po etruském vzoru lehátka. Zcela běžnou částí výbavy jsou pak jednotlivé 

komponenty bojové výzbroje.  V závislosti na západo- či východohalštatské tradici se 

proměňuje její složení: pro západohalštatský okruh jsou výrazně méně zastoupeny zbraně, 

s jejich výskytem v podobě meče se však počítá pro stupeň Ha C jako znakem vůdčího 

postavení. V pozdním období z hrobů mizí a nahrazují jej dýky, kopí a nože. Jejich návrat 

v LT A vede k myšlence společenského vzestupu válečnických hodnot. Ochranný zástupný 

prvek zbroje zatím nebyl v daném prostředí objeven (Weis 1999, Torbrügge 1991).  

Východohalštatský okruh má naopak v počátcích tradici válečnických přídavků velice 

výrazně zastoupenou, nejčastěji v podobě setu sekery s tulejí a dvou kopí, doplněných 

několika součástmi zbroje (nejčastěji pancíře, přilby a štítu). Šperk nebývá oproti tomu 

v zdejším prostředí přítomen; jeho dominantou je pozdní západohalštatský okruh, kde hrály, 

převážně zlaté šperky domácí i středomořské provenience zásadní roli žádané komodity (Filip 

1995, 37 ad). 

Existence výše uvedených dílů hrobových výbav, vyznačujících se mnohdy zcela luxusním – 

ať už domácím, či cizokrajným - provedením a tím značnou hodnotou, odkazuje na několik 

stěžejních momentů fenoménu „knížecích“ pohřbů. Hlavním z nich je nárok této společenské 

vrstvy na vlastní reprezentaci, promítané - z různých důvodů - do pohřebních tradic. Míra 

jejich souvislosti je otázkou bez naděje na uceleně rekonstruovatelnou odpověď, přesto však 

bylo v jejím řešení provedeno několik stěžejních kroků (Fischer 1973; Pleiner 1978, 473 ad.; 

Kimmig 1983; Eggert 1988; Egg 1996 atd.). Další, neméně důležitý moment, je vliv 

společenských tradic, nevyvratitelně determinující výběr hrobových komponent; 

diskutovatelná je role osobnosti, kulturních vlivů a dalších, archeologicky nezachytitelných 

událostí. Výpověď tohoto fenoménu, skrývajícího ve své uniformitě paradoxně skutečně 

širokou škálu lidské působnosti, je možné postavit do souvislosti s dalšími prvky, 

připisovanými elitnímu prostředí mezi stupni Ha C až LT A: výšinnými opevněnými sídlišti. 

                                                 
33 např. ceremoniální setkání, picí slavnosti apod. 
34 buď importovaná  attická keramika, nebo etruská toreutika 



3.2. Mocenská centra  

Obecně přijímaný výklad funkce výšinných opevněných sídel, projevujících se v nálezovém 

obrazu pozdní doby halštatské a rané doby laténské mimořádnými, v tehdejších poměrech 

běžně nedostupnými předměty, dnes leží v residenční povaze areálů pro osoby z nejvyššího 

společenského okruhu. Hradiska menší rozlohy se vykládají jako sídla jednotlivých 

regionálních elit, větší jako sídla skupin s nejvýznamnějším statutem. Taková místa jsou 

nazývána dle německé terminologie „Fürstensitze“ (synonymně „Adels“- či „ Herrensitze“). 

Nejčastěji je jejich výskyt detekován na dobře chráněných, exponovaných polohách, známy 

jsou ovšem i menší, někdy opevněné areály v otevřené krajině. Hlavní rozšíření „knížecích“ 

sídel sledujeme v jihozápadním Německu, severním Švýcarsku, Alsasku a Burgundsku, 

celkově však pokrývají v různé hustotě pro starší dobu halštatskou pás širší střední Evropy.  

Význam lokalit, pojmenovaných v zde projednávaném duchu jako „knížecí“, se odvíjí od 

jejich architektury a výše jejich materiálního bohatství, přítomného v jejich kontextu. Povaha 

takového bohatství je hledána v dvou zcela odlišných rovinách. Zatímco jedna využívá kritérií 

koncepce knížecích sídel od W. Kimmiga (podobně např. F. Fischer, H. Zühn) a předpokládá 

tak výraznou obchodní činnost podmíněnou vznikem silné mocenské struktury, druhá vychází 

z topograficko- hospodářského významu (M. Eggert, W. Schier, Chytráček – Metlička), tj. 

úlohy lokality ve vnitrozemském obchodě (shrnutí L. Pauli 1993). Právě významné umístění 

sídlišť na dopravních uzlech vodních obchodních cest, spojujících střední Evropu se 

Středomořím v době halštatské mohlo stát za vzestupem jednotlivých mocenských center, 

kontrolujících tok zboží.  

Existence elitní vrstvy je v sídlištních nálezových situacích předpokládána na základě 

přítomnosti nákladných pohřbů v blízkosti sídliště anebo výskytu hodnotného zboží 

v zástavbě. Soustředění těchto pro společnost významných jedinců do jednoho místa s sebou 

nese i předpoklad přenosu centrální politické a hospodářské funkce do dané lokality.35  

Nárůst středomořského importovaného zboží na výšinných opevněných lokalitách, 

představovaných jako „knížecí“ sídla, podle Heinricha Härke časově neodpovídá době, pro 

niž sledujeme zrychlený rozvoj sídlištní hierarchie – napadá tím obraz přímého akulturačního 

procesu, zastávaného Kimmigem. Härke zdokumentoval výskyt halštatských výšinných 

sídlišť a aplikoval na tyto poznatky prvky teorie centrálních míst (central place theory). 

Promítnutím Thiessenových polygonů do prostoru největšího rozšíření tzv. „knížecích“ sídel 

                                                 
35 Tento pohled podporuje hlavně společenský model W. Kimmiga (1983, 53ad.) 



(tj. severozápadního Německa, severozápadního Švýcarska a severovýchodní Francie) 

vytvořil model silně stratifikované územní správy, jejíž vrchol měla tvořit předpokládaná 

„knížecí“ sídla. Jejich teritorialita byla vypočtena na vzdálenost přibližně 15 km okolo 

sídliště. Systém byl dále odstupňován menšími hradišti, nacházejícími se uvnitř jednotlivých 

teritorií či při jejich okraji, přičemž jejich obyvatelé měli být níže postavení, závislí členové 

nobility. Takto odstupňovanému sídelnímu obrazu měla odpovídat i podoba společnosti 

(Härke 1979). 

S výše zmíněným pojetím významných výšinných sídel podle „knížecí“ koncepce nesouhlasí 

hned v zásadě M. Eggert a W. Schier. Oba přímo odmítají společenskou hierarchii jako vzor 

k vytvoření sídelního uspořádání. Zdůrazňují význam umístění sídliště v krajině, jeho vztah 

k významným obchodním stezkám a pojem „knížecí“ sídlo tak připisují lokalitám 

s významnou obchodní a výrobní funkcí. M. Eggert důrazně odmítá třídění lokalit podle 

Kimmigovy koncepce „knížecího sídla“ (Eggert 1989). Jím vystavěná kritéria pro označení 

lokality jako „knížecí“ kritizuje na tom samém případu, který stál Kimmigovi za vzor – 

výšinném osídlení Heuneburg nedaleko Sigmaringen v Bádensku-Wiirttembersku. Zatímco 

Kimmig představuje akropoli jako sídlo elit na základě majoritního výskytu importovaných 

předmětů, Eggert poukazuje na jeho výskyt v obou částech hradiště a tudíž jak mylnou 

interpretaci nálezového fondu, tak zcela neplatnou tezi o členění obytné plochy dle sociálního 

statutu. Kimmigovo kritérium výskytu importů, definující určitou polohu jako „knížecí“ sídlo, 

Schier rovněž nepokládá z určující (Schier 1998). Výskyt takového zboží podléhá podle něj 

geografickým trendům, a díky opomíjení významu menších či neopevněných sídlišť s nižším 

počtem nálezů došlo ke zkreslení názorů - přítomnost tohoto zboží jak na tzv. „knížecích“ 

lokalitách, ale i v neopevněných sídlištích je pro něj tedy dostatečným argumentem 

k zavrhnutí podmínky přítomnosti této složky k zařazení té či oné lokality pod pojem 

„Fürstensitze“. Halštatská elita by pak podle Schiera nemusela být ve výsledku jediným 

příjemcem této komodity. 

Na uvedených modelech je patrné, že ačkoliv tvoří výšinná opevněná sídla výrazný prvek 

pozdního halštatu, názor na jejich obyvatele není zdaleka uspokojivě vyřešen. Vytvořené 

poznávací prvky (Kimmig 1969) jsou dlouhodobě podrobovány kritice (Eggert 1989; Schier 

1998; Veit 2000; atd.) a názory na podmínky, za kterých by se o některých z nich dalo 

uvažovat jako o platných, se silně odlišují, v závislosti na pojetí halštatské společnosti daného 

autora. Sídlištní hierarchie vede v mnohých sociopolitických modelech badatele k přímé 



paralele s hierarchií společenskou- tento postup je však rovněž diskutován a zdaleka se nedá 

říct, že by v něm panovala shoda. 



3.3. Importované zboží v elitním prostředí (HaC  - LtA ) 

Nálezy, jež svým zpracováním, výzdobou, nebo materiálem vybočují z obvyklých měřítek 

halštatského okruhu, jsou v takovém prostředí považovány za cizokrajné zboží, tedy import. 

Nákladnost jednotlivých předmětů, jejich umělecká hodnota a exkluzivnost nenachází leckdy 

v halštatském kulturním okruhu obdoby; samy o osobě odráží nejen dobovou řemeslnou 

zručnost, ale osobité pojetí idejí tehdejšího světa. Podle srovnání jednotlivých měřítek 

(zpracování, materiál, kvalita, apod.) si mohla vybrat zcela jedinečné a očividně výjimečné 

zboží pouze specifická, zajisté nemálo majetná společenská vrstva. Pohnutky, které vedly 

(mocné) jedince k nabytí takového typu materiálního bohatství, lze z pohledu archeologie jen 

obtížně vyvodit – situaci znesnadňuje i fakt, že určitá míra importu se vyskytuje krom 

bohatých pohřbů a „knížecích“ sídel i na neopevněných a rovinných sídlištích (Venclová 

2008, 49 - 60).  

Původ importovaného zboží lze pro dobu halštatskou hledat skutečně v širokém geografickém 

rozpětí. Zboží z cizích dílen přicházelo po obchodních stezkách z oblastí antického 

Středomoří i z širší východní Evropy36. Otázka povahy vzájemných vztahů mezi jednotlivými 

kulturními celky je klíčovým bodem bádání o podobě halštatské společnosti. Přicházelo do 

zaalpského prostoru skrze různé ekonomické, politické ale i válečnické mechanismy pouze 

zboží, či s sebou tento proces nesl i místní zvyky, materiální kulturu či momentální 

společenské „trendy“? Do jaké míry- a pokud vůbec – docházelo k prolínání těchto prvků 

mezi jednotlivými kulturními celky? Mnoho badatelů se dnes shoduje na tom, že pohyb 

artefaktů skutečně doprovázely kulturní ideje37.  Názory na způsob, jakým importované zboží 

přicházelo do halštatského elitního prostředí, pro nějž je primárně předpokládán, a jaký 

význam v novém prostředí nabýval, se však velice různí a dosud nebylo v tomto ohledu ze 

strany badatelů dosaženo shody. Rekonstrukce myšlenkového pozadí je optikou 

archeologických nálezů nemožná.  

Teorii o plynulém, stálém a organizovaném  obchodě, vedeném ze strany středomořských 

obchodníků osobně do zaalpské oblasti a jejích knížecích sídel, na nichž žila nobilita, schopná 

poskytnout odpovídající protihodnotu mediteránnímu zboží, představili W. Kimmig  (1983) a 

K.Spindler (1983). Kimmig předpokládá plný akulturační proces antické středomořské a 

zaalpské halštatské zóny, tedy že importy z mediteránní oblasti (ať už v podobě materiální, 
                                                 
36 z oblasti blízkého Východu, Černomoří a Kavkazu díky pohybu nomádů; rovněž po Hedvábné stezce; přehled 
in Venclová 2008 151 ad 
37 např. Kimmig 1983, Spindler 1983, Venclová 2008, Trefný 2012, Danielisová 2014 atd. 



nebo ideové) napomáhaly k značnému vývoji sociální dynamiky, zesilování hospodářských a 

politických kontaktů s jižním prostředím a obecně zvyšujícímu se prolínaní těchto dvou 

kulturních okruhů38. Vlastnictví hodnotných uměleckých výrobků mělo halštatské nobilitě 

sloužit k demonstrování vlastních pozic uvnitř společnosti. K nabytí předmětů mělo docházet 

přímo z rukou cestujících obchodníků, pouštějících se na obchodních stezkách hluboko do 

severoalpského evropského prostoru. Spolu s žádaným zbožím Kimmig předpokládá i 

vzájemný, velice živý přenos dobových kulturních idejí z četných oblastí (Kimmig  1969, 98). 

Rozdíl v počtu archeologicky zachyceného prestižního zboží pak přímo určuje význam sídla a 

jeho postavení v tehdejší sídelní hierarchii39.  

 S touto teorií o stálém, organizovaném obchodu, se shoduje i K. Spindler, jen s tím 

rozdílem, že umělecky nejnákladnější předměty, nalézané v kontextech sídlištních i 

pohřebních vrstev chápe jako přidružené, sekundární zboží, k hlavnímu předmětu obchodu – 

vinným amforám a picím servisům (srov. Filip 1995, 58). Dnes nalézané středomořské 

importy jsou podle Spindlera jen zachovalou částí mnohem masovější, sériové výroby (srov. 

Pare 1991) 40. S pojmy obchod a směna pracuje synonymně, bez reflexe výměnných 

mechanismů, známých u preindustriálních společenstev. Vzhledem k 

předpokladu upřednostňování lodní dopravy vinných amfor do halštatského prostředí 

zdůrazňuje význam vodní dopravy. K otázce vinných amfor a dalšího, zjevně jedinečného, 

nákladného zboží, hromadícího se v rukou halštatské elity, se vyjadřuje i F. Fischer. 

K osvětlení množství importovaných předmětů využívá zmínek v Homérských eposech. 

Bohatství halštatských „knížat“ přirovnává k rodinným pokladům, ukládaným jejich protějšky 

v Řecku mezi 9. – 8. stoletím př.n.l., zvaných keimelia. (Fischer 1973, 454; Bouzek 1985, 88). 

K jejich nabytí mohlo dojít cestou politicko-ekonomickou (obchod, dar, sňatková politika), 

ale i ryze kořistnickou (válečný lup), tudíž v do určité míry organizovaném a etapovitém 

duchu. Středomořské importy podle Fisherovy teze sloužily jako materiální opora „knížecí“ 

moci a rovněž jako redistribuční prvek při utužování vztahů nejvýše postavených jednotlivců 

                                                 
38 M. Eggert však jasně dokázal, že středomořské importy atické černofigurové, masilijské a pseudofénické 
keramiky předchází IV. stavební fázi hradby Heuneburgu, vystavěné podle vzoru středomořské architektury 
(Eggert 1989) 
39 Kimmigovo kritérium výskytu importů, definující určitou polohu jako „knížecí“ sídlo, nepovažuje W. Schier 
za určující. Výskyt takového zboží podle něj podléhá geografickým trendům, a díky opomíjení významu 
menších či neopevněných sídlišť s nižším počtem nálezů došlo ke zkreslení názorů. Halštatská elita podle 
Schiera tedy nemusela být jediným příjemcem této komodity. (Schier 1998) 
40 C.F.E. Pare vysvětluje vysoký počet mediteránních importovaných předmětů v halštatském prostředí od 2. 
poloviny 6. stol. př.n.l. jako důsledek vnitřní společenské diferenciace, nikoliv jako její příčinu. K tomuto názoru 
došel po zhodnocení regionálního vývoje od počátku starší doby halštatské po její závěr ve stupni Ha D3 (Pare 
1991). 



s dalšími členy společnosti. Přijmutím koncepce tzv. keimelií by byla zasazena do souvislostí 

typová i časová variabilita předmětů v „knížecích“ hrobech. Fischer sám podkládá svoji teorii 

o přímých diplomatických vztazích mezi řeckou aristokracií a společností rané doby laténské 

zmínkami o probíhajících formálních kontaktech těchto dvou společenství u Caesara a 

pasážemi z nejstarších irských středověkých pramenů.  

V opozici k výše představeným modelům stojí názory M.K.H. Eggerta. Ten po zhodnocení 

nálezové situace za pomoci etnografických paralel s rovníkovou Afrikou v předkoloniálním 

období od konce 15. – 19 století konstatuje, že nelze o dálkovém obchodu období pozdně 

halštatského a raně laténského období s hodnotným středomořským zbožím mluvit jinak, než 

o silně nepravidelném, a nijak centrálně řízeném41. Tento názor opírá o nejednotnost vzhledu 

nálezů importovaného zboží. V důsledku toho vyvozuje původ importovaného zboží 

v „knížecích“ mohylách jako cenné, nárazovitě nabyté zboží, výjimečné a běžně nedostupné i 

pro špičky zaalpské halštatské společnosti. Na tomto názoru staví později svůj model 

„předáckých elit“42 (Eggert 1991). Dalším teoriím o původu středomořských a 

blízkovýchodních importů v starší době železné vytýká zcela nevhodné spojení s představami 

o společenských systémech43, v naprosté většině se však shoduje v názoru o funkci dotyčného 

zboží, totiž podpoře společensky významného postavení majitele prestižního předmětu. 

 

Výše nastíněné názorové spektrum ukazuje, že ohledně výkladu významu importovaného 

zboží v rukou halštatské elity nebylo dosaženo shody. Jednotlivé názory se odlišují v 

odhadované  míře organizace a vlivu kulturních idejí domácího i cizího prostředí. Způsob, 

jakým docházelo k průniku dovážených předmětů, hnaných poptávkou, mohl zcela určitě 

fungovat na principu několika navrhovaných podob; většina teorií totiž přihlíží primárně 

k jedné skupině obchodní komodity, ať už byl její smysl v cílovém prostředí jakýkoliv. 

                                                 
41 Danou dobu, prostředí a vztah dvou různě vyspělých kultur (povodí Konga x Evropa) vidí jako strukturálně 
podobnou kontaktní situaci Evropy v halštatském období 
42 viz kapitolu „ Sociopolitické modely halštatské společnosti“ 
43 v případě W. Kimmiga vytýká Eggert zcela nevhodné analogie, evokující představu feudálně založené 
společnosti po vzoru vrcholného středověku; v případě F. Fischera shledává nevhodným předobraz v řecké 
tyranidě 



3.4. Ikonografie  

3.4.1. Situlové umění a tzv. „picí slavnosti“ 

Významný ikonografický pramen k nahlédnutí do života elit adriatického okruhu tvoří 

výmluvné figurální motivy situl. Tyto kovové nádoby, nesoucí na lisovaných pásech scenérie 

ze života nejvyšší společenské vrstvy, byly do jihovýchodní zaalpské oblasti dováženy spolu 

s vínem především z oblasti Severní Itálie (oblast Este kultury) a dnešního Slovinska, kde 

probíhala jejich výroba převážně mezi 7. až 4. stoletím př.n.l.  Jednotlivé scény přibližují jak 

předměty, nám známé z hrobových výbav „knížecích“ pohřbů, tak události z hostin 

halštatských elit (Egg 1996, Bouzek 1997). Tvoří tak spojovací článek mezi literárně 

zaznamenanou kulturní44 a archeologickou materiální skutečností, srovnatelnou s řeckým 

prostředím (Kolář 2007, 312). Na výjevech po obvodu těchto nádob můžeme vidět náčelníky, 

pijící (či se stravující) z importovaných picích45 (nebo jídelních) servisů, a obsluhované 

dalšími osobami, mnohdy za hudebního doprovodu (lyry, aulosy a syringy). Jindy se jedná o 

scény obětování zvířete, pohřební obřady, přípravu nápojů, souboje kontaktní, na koncích či 

vozech, nebo o obrazy erotické (Lutovský-Michálek 2002).  Původ těchto „zábav“ nás přivádí 

do středomořského prostředí, v kterém je pořádání hostin a zápasů typickým prvkem 

sebeprezentace místních elit přibližně již od druhé poloviny 8. století př.n.l.46 V tzv. 

„knížecích“ hrobech halštatského kulturního okruhu nalézané nádoby z keramiky, rohoviny47 

i kovu (nejčastěji z bronzu, železa, často ale i v kombinaci s jiným materiálem), využívané 

k servírování jídel či manipulaci s nápoji ukazují, že v touze napodobit tento středomořský 

zvyk zašla mlado a pozdně halštatská elita skutečně daleko; krom samotného dovozu z centra 

dění (Etrurie, Řecko) zadávala výrobu napodobenin vlastním řemeslníkům (Chytráček 1983, 

68 ad., Krausse 1996). Tvarová morfologie je pro východní a západní halštatskou zónu 

odlišná48, stejně tak časové rozpětí přítomnosti těchto souborů v pohřební výbavě. Nejdříve se 

s nimi setkáváme ve východohalštatském okruhu v stupních Ha C až Ha D. Původ předmětů 

je jak domácí, tak cizí. V pozdním halštatu a raném laténském období (Ha D – Lt A) se 

výskyt picích servisů jako přídavku do bohatých hrobů přesouvá do okruhu 

západohalštatského, s majoritním centrem v dnešní Francii, a jihozápadním Německu.  

                                                 
44 hostiny a slavnosti, odehrávající se v homérských eposech Ilias a Odyssea 
45 nejčastější podobou picího servisu je kombinace nádoby na míšení vína, bronzové zobákovité konvice, mísy, 
případně i cedníček 
46 Je však nutno dbát na značně odlišné pohnutky k jejich konání, blíže Kolář 2007, 311 ad. 
47 k tomu blíže Krausse 1996, Svobodová 2008 
48 Pro východní halštatský okruh se nejčastěji jedná o amfory, situly, cisty, šálky, naběračky; v západním 
prostředí pak o zobákovité konvice naběračky, konvice s výlevkou, vědra, cisty, stamnos,  



 

Význam použití picích servisů a konání hostin je vykládán především v rovině společenských 

vztahů. Dnes je připisována picím soupravám dvojí funkce. Prvá, platná za života, měla 

demonstrovat a legitimovat moc (a tudíž postavení) daného jednotlivce, pořádajícího hostinu 

a manipulujícího s jednotlivými komponenty servisu, v nově vznikající družinické formě 

společnosti (Bouzek 1986, 1997). Vznikaly nové a stvrzovaly se nebo zanikaly staré 

společenské vazby; reciproční mechanismus vzájemného obdarování a včlenění přizvaných, 

níže postavených jedinců do elitní společnosti, zajišťoval stabilitu postavení nejvyšším 

knížatům a nadstandartní podmínky přizvaným hostím převážně z řad družiníků49 (Bouzek 

1985; Musil 1994). I přes jasnou paralelu s antickým prostředím však nelze automaticky 

zasadit pohnutky středomořské aristokracie ke konání oslav, hostin a her do prostředí 

halštatské kultury. Přesto se objevuje snaha srovnání předmětů, vyskytujících se zároveň 

v scénách situlového umění a v hrobových celcích západohalštatského okruhu (Krausse 1999, 

354).  Druhá funkce, vztahující se k náboženským posmrtným představám, odkazuje 

v hrobové výbavě na „mystické“ hostiny konané na počest nebožtíka a oslavující počátek jeho 

posmrtného života.  

                                                 
49 mohlo se jednat ale i o další místní náčelníky a tím o komunikaci osob stejné úrovně 

Obr. 2. Výjev ze situly z Kuffern, okr. St. Pölten v Dolním Rakousku, jenž 
slozužila pravděpodobně jako nádoba na víno. Výjev zobrazuje 
reprezentativní pobyt, při němž je podáván nápoj vládci, sedícímu na trůnu. 
Kolem 400 př.n.l. Podle Beilharz, D. – Krausse, D., 2012 

Obr. 3. Scéna z attického červenofigurového kratéru, přibližující pijany v 
průběhu hry „Kottabos“. Kolem 420 př.n.l. Podle Beilharz, D. – Krausse, D., 
2012 



 

Obr. 4. Přední a zadní strana situly z Bologne, Nekropole La Certosa, hrob 68, prov. Bologna. Nádoba z bronzového plechu, 
vysoká 32 cm, sloužila jako urna pro žárový ženský pohřeb. Pásové vlysy znázorňují (směrem od shora) procesí válečníků, 
procesí mužů a žen, přispívání rozličných předmětů k oběti a banketu, lovecké a zemědělské scény jakož i procesí zvířat a 
mytických bytostí. Podle F. Müllera, 2012. 

 

 

Obr. 5. Reliéfní figurální výzdoba na bronzových situlách (A, B situla z Vače ve Slovinsku, C ze situly z Kuffern, 
Dolní Rakousko), znázorňující výjevy ze slavností a obřadů. Podle B. N. Grakova in Bouzek 1982, 88. 



4. Shrnutí – závěr 
Cílem jednotlivých kapitol bylo představit momentální stav studia sociálních struktur 

z období starší doby železné v evropském prostoru. Ze souhrnu jednotlivých modelů vyplývá, 

že názor na charakter společnosti je značně roztříštěný a v dohledné době zřejmě ani nebude 

rozvíjen k dosažení konsenzu. Svoji roli v nastalé situaci má nejen značná názorová 

diferenciace, založená na zcela odlišných interpretačních směrech určitých archeologických 

škol, ale i problematický charakter nálezového fondu, připisovaného vyšším složkám 

halštatské společnosti a jeho další pojetí jednotlivými badateli. Nejednotný výklad téhož 

archeologického svědectví, rozpor v míře aplikování poznatků přidružených věd (převážně 

kulturní antropologie, historie a etnologie) či silně individuální přístup k aplikaci 

mezikulturního srovnání vedl za více než 40 let tematického bádání k v pravdě značně bohaté 

diskuzi, avšak v konečné podobě natolik různorodé výkladové škále, z níž bude velice 

vykročit jednotným směrem. Některé debaty se podobaly až osobní rozepři (případ D. 

Krausseho a M. Eggerta či W. Kimmiga a M. Eggerta). Osobně se přikláním k významu 

spolupráce s kulturně antropologickým studiem – přínos etnologických paralel se tolikrát 

projevil nejen v záležitostech doby halštatské, že by bylo kontraproduktivní vytěsnit tento 

přístup z archeologických záležitostí. V centru zájmu stojící východní a západní halštatský 

kulturní okruh se sice uvnitř znatelně odlišuje, přesto lze pro zde otevřené téma nalézt mnoho 

shod, umožňujících vymezení tématu nejen ke kulturám za středoevropskými hranicemi, ale 

pomocí etnografických srovnání i přiblížení dobových, strukturálně podobných společenských 

mechanismů. Na základě srovnávacího studia byla rovněž vytvořena interpretační šíře 

politického uspořádání halštatského komplexu, pohybující se od společnosti, po vzoru 

uspořádání doby bronzové stále silně sepjaté rodovými vazbami („knížata“, závislá na 

rodových vazbách – podle dynastického modelu W. Kimmiga - a množství majetku podle F. 

Fischera), či rodovou předáckou elitu H. K. M. Eggerta, přes různě pojímaný náčelnický 

systém (W.Schier, K. Kristiansen, D. Krausse, T. Earle, M. Egg), prosazovaný v českém 

prostředí v podobě tzv. vojenské demokracie (J. Bouzek, V. Podborský, D. Koutecký, J. 

Dušek). Nemožnost i přes značnou snahu zodpovědět na základní otázky ohledně stability, 

podoby návaznosti jednotlivých vůdců (dynastický x volený způsob) či míry významu 

pokrevních vazeb při tvorbě společenských systémů, tvoří ze zde předloženého tématu 

dlouholetý badatelský oříšek, na jehož řešení padne ještě mnoho času. Při dnešním stavu 

poznání je posun poznání pravděpodobně možný pouze vzájemnou spoluprací jednotlivých 



teoretických modelů, nikoliv jejich negací. Detailní dokumentace, vedená v každém jednom 

případě a oproštěná od zjednodušujících, sumarizujících principů v sobě nese šanci na pokles 

zavádějících interpretací či nástrah argumentace kruhem (H. K. M. Eggert, M. Egg, D. 

Krausse ad.); kvalitní, zrevidovaná informační základna by snad rovněž umožnila vnést více 

světla do aktuální názorové invektivy německé archeologie o míře aplikace kulturně 

antropologických analogií.  

 

V případě fenoménu „knížecích“ pohřbů máme co dočinění s jedním z archeologicky 

uchopitelných reliktů působnosti společenských elit ve stupni Ha C – LT A v rámci 

halštatského kulturního okruhu. Je doplněn ještě kontextem opevněných výšinných sídlišť a 

složkou prestižního zboží domácího, ale i zahraničního původu (z mediteránní, pobaltské či 

blízkovýchodní oblasti). Společně tvoří tyto tři kritéria základ úvah o podobě společnosti 

v starší době železné. Vyčlenění jednoho prvku a pokus o jeho výklad bez zohlednění dalších 

dvou komponentů s sebou nese značně vysokou šanci na jeho výpovědní hodnotu. Je proto 

nezbytné pracovat se všemi částmi „knížecího“ fenoménu pospolu.  

Existence importovaného zboží přímo nabízí otázku na roli Středomoří v procesu kulturních 

změn oblasti širší střední Evropy; míra akulturace – tedy prolínání životního stylu, idejí a 

zvyků spolu s hmotnou kulturou – těchto dvou oblastí je tak stěžejním bodem valné většiny 

sociopolitických teorií. Nejvýraznější je tento postoj v historizujících modelech, kde 

„knížecímu“ prostředí stojí za inspirační vzor Řecko homérského období a jeho písemná 

podoba v eposech Ilias a Odyssea (F. Fischer, W. Schier, K. Spindler). Přesná podoba tohoto 

vztahu je stále diskutována (především v německojazyčné literatuře), stejně jako proces 

kulturního prolínání v elitním prostředí. Ani zde tedy není šance na formulaci definitivního 

rozřešení. Na stejný interpretační problém narážíme i v otázce výkladu prestižních předmětů 

v hrobových výbavách. O jejich využití nás mohou informovat porovnatelné výjevy 

situlového umění a konfrontace s literárními poznatky dvou výše zmíněných Homérových 

děl. Daný přístup umožňuje rozvést smysl jinak schematizovaných, objektivizovaných 

pohřebních přídavků a konkretizovat tak, alespoň částečně, pohnutky halštatské „aristokracie“ 

k vytváření bohatě vybavených hrobů pod mohylami, zachovávajících si mnohdy svoji 

monumentálnost v nálezových situacích až do dnešních dob. 
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