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osidtování krajiny

První l'idé, l<te í se v místní krajině usadi[i, p išl'i na Území dnešní České republ'iky od

t/
Postupovati krajinou podél' 'á(á" "'....-, jejichŽ b ehy jim umoŽylvply pronil<at hI'ouběji do
neosídlen ch obtastí. V bLízkosti 9k se u.sidlovati kvrjti .'u@.tzerjdám a p íznivému podneneOSl0tenyCn ODlaSil- V DtlzKOSn reK Se USlOtOVall KVUII "?t/{","4ffi9!?7,pu0am a Pnznlvemu Poon
pro pěstování ptodin a chov .ááqrlr/rlidem, kte í se Živiti tíríto zpr3sobem íkáme #ruk-r'

Již p ed pyrimi Pravěk mi zemědělci, kte í se v místní krajině usadili, se zde objeviI'i pravěcí

M Ti p icházeti jen dočasně za zvěÍi.
,/

DLouhé období Lidsk ch dějin, pro které nemáme žádné písemné záznamy označujeme jako
-... Jak m jazykem mluvili místní tidé v dávném pravěl<u?

První místní obyvatelé i budovati **fu*',. do-y.Poté, co se vyčerpata prida v místě jejich
síd[iště,taI(M

Později byty dtouhé domy nahrazeny

obyvatel'é místní l<rajiny byti rr3zní. V prr3běhu něl<olika tisíc let ve[l<é skupiny p icházeI'y
a odcházeLy. Posl''e.d.ní skupinp, která se zde usadi[a a za jejíchž potomky se považujeme, známe
jménem.ByI'ito"WPropotebyobranysi,stejnějakojejichpedchr3dci,občasstavěli
.Š-ír",y/ťh-

Až od 12. století, tedy p ibLižně p ed necet mi 900 [ety, se tidé začati více vzdalovat od ek
a osidlovat i dosud .<k/ <aa'kopcovité oblasti. ByLo to hlavně z drjvodu

Políčkazemědělcrjzačínalazpravidlahnedzadomem.Bvatavětšinou
Úzká. Potíčl<a slouži[a k "..'"^.'".'"'t-

Lidé na jižním Plze sl<u se ŽiviLi p eváŽně zemědětstvím aŽ ao "."A'Q.:''...."" století. Zemědělství
,n.'"n'á 'rJ*L.."."

V polovině minutého století došto v místní l<rajině k obrovské změně. Byly rozorány meze,
zamok ená pr3da vysušena a vznikla ve[l<á poLe. Ta začala b t obděI'ávána
a hospodá ská zví ata byla z pastvin většinou p esunuta do """'.'""..-.-"...""."."-"""'"" . Ve velké
mí e tal<é začala b t kvrjti větší Úrodě používána -"'''''.. To vše se odrazilo na

kva litě Životního prost edí.

Dnes už l<rajina většinou neslouží místním obyvateL m p ímo k -l"
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