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První místní obyvatelé q
sídliště, tal<'nk /erfut

domy. Poté, co se vyčerpala p'jda V místě jejich

Později byty dlouhé domy nah razeny at fu,/o.ork

obyvateté místní l<rajiny byti rr3zní. V prriběhu někotika tisíc I'et veI'ké skupiny p icházeI'y
a odcházety. PosLední skupinu, l<terá se zde usadila a za jejíchž potomky se povaŽujeme, známe
jménem. Byti t2 ghara* . Pro pot eby obrany si, stejně jako jejich p edchr3dci, občas stavěli

AŽ od 12. století, tedy piibtižně p ed necet mi 900 [ety, se I'idé začaI'i více vzdalpvat o1d el<

a osídlovat i dosud ;;á*áL !'<opcovite obtasti. Byto to htavně z dr]vodu 8rlr/* . r 7rrilx '" .

Políčka zemědělcrj začínala zpravld.la hned za domem. B vala většinou ,rh
(lzká. Po tíč l<a s l'o u ži la l< aaí/*ťz. Li

Lidé na iižním PLze sI<u se živiLi o eváŽně zemědětstvím až do
, n.' 
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V potovině minulého století došto v místní krajině k obrovské změně. ByLy rotr7rány 7leze,
zamol< ená prjda vysušena a vznil<la vetl<á pole. Ta začata b to}|éL1r1n1 /q{44r{w^?.{:w^,zamol< ená prjda vysušena a vznil<la vetl<á pole. Ta začata b to}|éLír1n1 //'{rw-r'?.k?4l^
a hospodá sl<á zví ata byta z pastvin většinou p esu2uta. dozíá(l@ Íh4w ."' "..' . Ve velkéa hospodárska zurata byta z pastun Vetslnou presu'Uta. oo/7w.'raM,lw"l7l*tw....'=..' . Ve Ve[Ke

mí e tal<é začala b t kv l'i větší Úrodě používána Áaary*""'"-""^." .".."".."'". To vše se odrazi[o na

kva l'itě životního prost edí.

Dnes už krajina většinou neslouŽí místním obyvatelr3m p ímo k ""#íhě

a hlavně

: 1:]:ii'-,', století. Zemědělství

fiAffietyst
*BČaru'it'r **tu*rrui

osidlování krajiny

První Lidé, kte í se v místní krajině usadili, p išti na rjzemí dnešní České repubI'il<y od .

prvními pravěl< mi zemědělci, kte í se v místní l<rajině usadili, se zde objeviti pravěcí

' '. Ti p icházeI'i jen dočasně za zvě í.

DLouhé-;'bdobí tids( ch dějin, pro které nemáme žádné písemné záz

ft1#1,|*.''. Jak m jazyl<em mtuvil,i místní l'idé v dávném pravěku? '7

Postupova.ti l<rajinoÚ podéI' ,ír1l.'" ."".', jejichž b ehy jim,umpf ovaty pronikat hl,ouběji do
neosídlen ch obtastí. V bI'íz!<os1i,g)<se usidlovati l<vrjti ára.ďw.. ' pr3dám a p íznivému podnqbí
p. pe'á"J.i pioáin . ,n", Z'xfr*.'..".. Lidem, l<te í se Živititímto zprisobem íl<ám 
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amy ozr|pčujeme jal<o
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