
KELTSKÁ PŘEVLÉKÁRNA
Podle čeho jsme ji šili?

Všechny tyto keltské oděvy nevznikly náhodně, ale čerpají ze 
skutečných archeologických nálezů z doby železné. 
Protože u nás se však organické materiály, jako jsou právě třeba 
látky, nezachovávají, museli jsme využít nálezy od našich severních 
sousedů, z Německa a Dánska. 

Tam se díky kyselým a vlhkým rašeliništím dochovaly celé oděvy, 
a to přímo na lidech, kteří byli v bažinách pohřbeni či obětováni. 
Pouze kovové doplňky, jako jsou spony a opasková přezka, jsme 

mohli vyrobit podle českých nálezů, a to hned z protějšího keltského 
oppida Stradonice.

Stradonické oppidum dosáhlo svého vrcholu v mladší době 
železné, v 2. a 1. století př. Kr., a jeho tehdejší obyvatelé mohli 
být (alespoň podle archeologických a antických písemných 
pramenů) oblečeni podobně, jako si to nyní můžete v naší 
převlékárně zkusit i Vy. 

Archeologické nálezy jako základ keltské převlékárny:

OPASKY
ODKUD: nejbližší z Hallstattu 
či Hochdorfu Německo
STÁŘÍ: 800 - 400 př. Kr.
DETAILY: vlna, 
tknáno na karetkách, 
barveno rostlinami

KOVOVÉ DOPLŇKY
ODKUD: oppidum Stradonice
STÁŘÍ: 2. - 1. st. př. Kr.
DETAILY: bronzové spony 
a přezky pásku

HALENA
ODKUD: Reepsholt, Německo
STÁŘÍ: počátek 1. tis. n. l. 
DETAILY: utkaná z jednoho kusu 
látky do požadovaného tvaru

ŠATY - PEPLOS
ODKUD: Huldremose, Dánsko
STÁŘÍ: 3. st. př. Kr.
DETAILY: vlna, 
pruh látky 1,68 x 2,64 m

KALHOTY
ODKUD: Damendorf, severní Německo
STÁŘÍ: 2. - 4. st. n. l.
DETAILY: vlněné, vazba diamantový kepr
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Jak se obléknout?

Tak co, slušelo by Vám to v době železné? Vyfoťte se v keltském a fotky 
nám pošlete na mail veronika.mikesova@uappsc.cz., ať je můžeme 
přidat do alba na našich facebookových stránkách Cesty archeologie!

Jak na peplos?

Nechte se inspirovat!

1. Oblečte si přes hlavu látku jako 
tunel kolem těla.

2. Horní okraj látky přehněte 
dopředu, ozdobným lemem ven.

3. Látku na ramenou sepněte 
sponami a v pase převažte opaskem.
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