
Eneolit 
Doba měděná  

chalkolit  

pozdní doba kamenná 

ca 5.000 varnenská kultura 



 znalost zpracování mědi 

 organizovaná těžba hornin 

 užití oradla 

 znalost kola a vozu 

 užití tažných zvířat  

 výšinná hrazená sídliště 

 první bohaté hroby 

 patrilineární společnost (patriarchát) 







Varnenská kultura 

Varna, Aibuvar, Stara Zagora 

 Pravěké doly v okolí Starej Zagory 

 kolová sídliště 

 pohřebiště, v některých hrobech přes 1,5 
kg zlata 

 pohřby – obličeje vymodelované z hlíny 

 v uších zlaté kroužky, zlaté náramky, 
zoomorfní zlaté nášivky 

 kamenné sekeromlaty 











Tartaria (Rumunsko) 

hliněné destičky se znaky 



Tiszapolgárská kultura 



Měděné sekeromlaty 





Kultura nálevkovitých pohárů 





Láhev a zoomorfní nádoba s límcem 





Čepcovité 

sekeromlaty 



Český ráj – Hrada, Mužský 



Drábské světničky 



Polykulturní sídliště Závist u Zbraslavi 



Pohřby v kamenných skřínkách 

a dolmenech 

 



Pohřební ritus 



Malé Březno u Mostu 

nepietní pohřbívání 



„Woodhenge“ Makotřasy 



Kounovské kamenné řady 

 Kamenné řady vytvořené z 

křemencových balvanů. Jsou tvořeny 

čtrnácti téměř úplnými řadami a jejich 

délka se pohybuje v rozmezí od 400 do 

450 metrů. Celkem řady obsahují 2500 

kamenů. Jejich průměr se pohybuje 

nejčastěji okolo 80 cm. Největší kámen 

se nazývá Gibbon I a váží přes 6 tun.¨ 





Cucuteni-trypilská kultura 

  5500 BC - 2750 BC 

 pozdní neolit – eneolit 

 pšenice, oves, žito a proso 

 konopí, vinná réva, meruňka, slivoň 

 rozvinutý ženský kult 

 dřevohlinité patrové domy 



Cucuteni 

Trypillia 







Kultovní nádoba 







Zoomorfní 

plastika 



Cărbuna – depot měděných ozdob 

náhrdelníky, prsteny, náušnice aj. 

 



Domestikace koně 

6.000 – 4.000 Kazachstán  



Kůň Převalského - kertag 





Nové nálezy z Kazachstánu 

 spadající do kultury místní doby měděné - 
chalkolitu. Archeologům se podařilo objevit 
zbytky ohrady a nejstaršího známého 
koňského trusu. Datování nálezu se pohybuje 
zhruba kolem roku 3600 př. n. l. Tehdejší 
kultura využívala koně především jako zdroj 
potravy, masa a mléka. Keramika z tehdejší 
doby obsahuje pozůstatky tuků kobylího mléka. 
Domestikace koně zřejmě umožnila tehdejším 
obyvatelům, stavět si relativně velké a stálé 
vesnice. Oproti jiným domácím zvířatům mají 
koně tu výhodu, že přežijí venku (bez 
chléva/ustájení) i zimní sněhové bouře. Není 
jim třeba sušit seno, protože si dokážou 
vyhrabat trávu i pod sněhem.  



Kultura Botai 3700-3100,  

lokality Botai, Krasnyj Jar  

a Vasilovka 





Krasnyj Jar  

bifaciální kamenné nástroje 













Vesnice Botai v severním Kazachstánu 





Střední eneolit 

 

 do střední Evropy se rozšiřuje z Karpatské kotliny nový kulturní 
komplex s kanelovanou keramikou, nazván dle výzdoby keramiky 
žlábkováním (žlábek řecky kanelura) 

 

 typicky zemědělská kultura,  používá se již zápřah – orba dřevěným 
hákem,  

 

 také se objevuje vůz – doklady v podobě keramických modelů vozíků  

 

 význam tažných dobytčat zvýrazněn dokonce jejich pohřby!                                                                 

 

 výšinná sídliště – nadále zřejmě jistý neklid ve společnosti 

 

 kultura s kanelovanou keramikou zastoupena výrazněji na Moravě,  

 

 v Čechách přežívá nadále kultura nálevkovitých pohárů 

 
 





Původní oblast kultury  

s kanelovanou keramikou 



Slezsko-moravská skupina 

kultury s kanelovanou keramikou 





Dvojbřitá sekera 

a polygonální sekeromlat 



Kanelovaná keramika 





Hrob s dobytčaty 

Budakálasz 





Řivnáč 

Roztoky - 

Žalov 







Lid se šňůrovou keramikou 

a válečnými sekeromlaty 

 pozdní eneolit 2.600 – 2.300 

 NOMÁDI - lid převahou pastevecký, 

pohyblivý, bojovný 

 předpokládaní první INDOEVROPANÉ 

 příchod z východoevropských stepí 

 kamenné a měděné sekeromlaty 

 kostrové pohřby, mohyly 











Rozšíření lidu se šňůrovou 

keramikou a válečnými sekeromlaty 





Pohřby – Blšany a Vikletice 



 LOVOSICE – PROSMYKY 

Pohřeb mladší ženy s 

nadstandardní výbavou 

pěti keramických nádob, 

pazourkové čepele, 

měděných perel a záušnic 

a dvojice zdobených mušlí 

říční perlorodky  



Hulín / Pravčice 



Pohřeb ženy s ozdobami 

z mědi, pazourku, provrtaných 

psích zubů a mušlí 



Ideální kresebná rekonstrukce 

dvojhrobu kultury se šňůrovou 

keramikou Vikleticích u Chomutova 



Archeologie dětství 

symbolické modely sekeromlatů 

Praha - Jinonice 







Kultura  

se zvoncovými poháry  

a luky 

 nomádi přicházející ze západní Evropy 

 etnikum s lebkami dinárského typu 

(„krátkolebí lukostřelci“ - v hrobech se 

nalézají nátepní destičky) 

 ve střední Evropě se mísí s kulturou 

   šňůrové keramiky  









Předmostí u Přerova 







Nátepní destičky 

kost, měď, zlato 













Chronologie 


