
Vybrané kapitoly z historické demografie: 

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje jsou v milionech let před dneškem):

Periodi- 3 /         2,5 1,9 1,5 0,7 0,2 0,1 0,03

zace: Závěr Kvartér

přírodov.: terciéru (od 2,6)

dějepis.: Pravěk 

archeol.: Paleolit

Druhy Dosud Homo habilis 

člověka: úplně Homo rudolfensis Homo erectus 

nezhodno- H.ergaster Homo sapiens: 

cené (do 1,4) H. heidelbergensis – → neandertálci

terciérní          I      a jiné archaické

nálezy          I      poddruhy H. sap.

         → → → anatomicky 

moderní lidé (H. sap.

Šedá barva: sporné druhy (nebo jen poddruhy?) v užším smyslu)

 

Migrace rodu Homo (Out of Africa) 

 
 

Šíření zemědělství (neolitu) 

 

 

Vznik a rozvoj afroasijské jazykové 

rodiny 

(po r. 5 000 př. Kr.) 

 

 

 

 

 

 

 



Nejstarší státy 

v říčních údolích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semitský starověký Blízký východ  

 
 

Vznik a rozvoj indoevropské jazykové 

rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Národy a jejich místo v dějinách 

  



     Od starověku se pospolitosti lidí početné v řádu statisíců a milionů jedinců označují nejčastěji 

slovem národ. Jak už název ukazuje, národnost (tedy příslušnost k národu) je vlastnost, kterou člověk 

získává narozením. Podobnou situaci najdeme i v latině, kde se pojem národ objevil již ve starověku: 

lat. natus = narození; lat. natio = národ. Národ již tehdy znamenal pospolitost lidí, spjatou: 

     a) vědomím společného původu a společných dějin (národním vědomím), jakkoli se toto vědomí 

může poněkud lišit od skutečnosti; 

     b) společným územím, jakkoli jeho hranice mohou být neostré; 

     c) společnou, národní povahou (národní mentalitou, národním charakterem, národní psychologií), 

jakkoli její platnost není všeobecná; 

     d) společným jazykem (či jazykovým prostředím): toto hledisko je obecně považováno za obzvlášť 

významné, protože se v něm odrážejí i některá z hledisek ostatních (jazyk jako hlavní nástroj myšlení 

nepochybně souvisí s národní mentalitou apod.); 

     e) společnými tradicemi (ustálenými společenskými zvyklostmi), ačkoli mohou být částí národa 

odmítány, mohou být převzaté od národů jiných apod. 

     f) společnými mravy, hodnotovými soudy atd., jakkoli se v průběhu dějin vyvíjejí i proměňují. 

  

     Záhy po vzniku států však vyvstala potřeba najít a používat pojmenování také pro obyvatelstvo 

státu bez ohledu na národnost, neboť v mnoha státech se vedle sebe ocitli příslušníci různých národů 

(vítězní nájezdníci vedle poraženého původnějšího obyvatelstva nebo jednotliví přistěhovalci mezi 

většinovou společností). Starověká latina tedy pro tento účel vytvořila pojem lid (populus). 

  

     Později (již ve středověku a raném novověku) se národ nejčastěji spojoval s existencí i 

povahou konkrétního státu, přičemž za nejvýraznější rys národnosti byl považován jazyk.  

     Obyvatelstvo menšinových národností bylo různými způsoby nuceno přijímat model většinové 

společnosti. Pojem lid zároveň změnil svůj význam: začal zahrnovat jen neprivilegované společenské 

vrstvy (z národního veřejného života fakticky vyřazené). 

  

     Novověk přinesl rozdvojené pojetí národa: 

     1. Národ etnický (řec. ethnos = národ): odpovídá původnímu, tradičnímu vymezení;       

     2. Národ politický: národnost je ztotožněna především se státní příslušností (občanstvím). 

     První pojetí může pomáhat v obraně národní svébytnosti (ohrožené např. masovou, kulturně 

nevyhraněnou spotřebou), ale může být i zdrojem konfliktů tam, kde se hranice mezi národy nekryjí 

s hranicemi států. 

     Druhé pojetí produkuje 

pocit sounáležitosti co 

největšího počtu 

obyvatel se státní mocí, ale 

může omezovat 

přirozenou pestrost 

společnosti tam, kde si lidé 

přejí zachovat vědomí své 

kulturní či historické 

odlišnosti.       

  

 

Římská říše ve svém 

největším územním 

rozsahu (za císaře 

Traiana, 2. století n. l.) 

 

Stěhování národů (4. – 6. století; tradičně 375 /Hunové dobyli černomořskou Říši Ostrogótů/ – 568 

/Langobardi odešli ze střední Evropy do severní Itálie/) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik a prvotní expanze Slovanů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jazyková mapa dnešní Evropy 

 

 
 

Tatarská expanze e východní Evropě (+ bitva u polské Legnice 1241) 

 

 



 

Turecká (Osmanská) říše 

 

 
 

 

Imigrace do Spojených států 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží 

v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše,  

 

(2) České Budějovice (Almanca: Budweis; veya ;Bohmisch Budweis), Çek Cumhuriyeti'nde Güney 

Bohemya (Jihočeský) ili ve České Budějovice ilçesi'nin merkezi Olan bir şehirdir. 

Şehir 1265'te Vltava Irmağı vadisinin ortasında olup bu ırmağın Malse Çayı ile birleştiği mevkide 

kurulmuştur. 

 

(3) Česke Budejovicai – Čekijos miestas šalies pietvakariuose, ant Vltavos upės (čia įteka 

mažesnis Malšės upelis). Didžiausias Pietų Čekijos krašto miestas. Išvystyta mašinų, popieriaus, alaus 

pramonė, gaminami pieštukai.   

 

(4) České Budějovice (Czech: [ˈtʃɛskɛː ˈbuɟɛjovɪtsɛ] (

listen); German: Budweis; Latin: Budovicium
[2]

) is a statutory city in the Czech Republic. It is the 

largest city in the South Bohemian Region as well as its political and commercial capital, the seat of 

the Roman Catholic Diocese of České Budějovice, the University of South Bohemia, and the Academy 

of Sciences. 

 

(5) České Budějovice (njem. Böhmisch Budweis) su grad na jugu Češke s 94.653 stanovnika. Nalaze 

se na rijeci Vltavi, te su značajna riječna luka, a također i željezničko i cestovno čvorište. Najznačajnija 

gospodarska grana je proizvodnja piva (svjetski poznato pivo Budweiser). 

 

(6) České Budějovice (németül Budweis) Csehország déli részén fekvő város. Csehország déli részén, 

a Moldva folyó egyik völgyének a központjában van, ahol a Moldva találkozik a Malše folyóval. 

 

(7) České Budějovice [ˈt͡ ʃɛskɛː ˈbuɟɛjovɪt͡ sɛ] (en allemand : Böhmisch Budweis, littéralement 

« Budweis de Bohême ») est une ville de la République tchèque, la capitale de la région de Bohême-

du-Sud et le chef-lieu du district de České Budějovice.  

 

(8) Czeskie Budziejowice (czes. České Budějovice, 

[ˈtʃɛskɛː ˈbuɟɛjovɪtsɛ]; niem. Budweis; łac. Budvicium) – miasto statutarne w południowych Czechach, 

w Kotlinie Czeskobudziejowickiej, u zbiegu rzek Wełtawy i Malše. Jest stolicą kraju 
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południowoczeskiego, okręgu terytorialnego kraj południowoczeski, powiatu Czeskie Budziejowice, a 

także diecezji czeskobudziejowickiej Kościoła rzymskokatolickiego. 

 

(9) Budweis (tschechisch České Budějovice; deutsch auch Böhmisch Budweis)
[3]

 ist mit etwa 93.000 

Einwohnern die größte Stadt in Südböhmen und Verwaltungssitz der Südböhmischen Region. 

Weltweit bekannt ist die Stadt wegen des Budweiser Bieres, sie ist auch Universitätsstadt und Sitz 

des Bistums Budweis.  

 

(10) Город Будеёвице основан в 1265 году чешским королём Пржемыслом Оттокаром II Город 

быстро строился и экономически развивался Gorod Budějovice osnovan v 1265 gadu češskim 

karaljom Pržemyslom Ottokarom vtarom. Gorod bystro strajilsja i ekonomičeski razvivalsja.  

 

 (11) České Budějovice é uma cidade checa localizada na região da Boêmia do Sul, distrito de České 

Budějovice.
[1]

 

(12) České Budějovice (também conhecida por seu antigo nome em alemão - Böhmisch Budweis -, 

da época em que pertencia ao Império Austríaco) é uma cidade da República Checa.  

(13) České Budějovice (Almanca: Budweis; veya ;Bohmisch Budweis), Çek Cumhuriyeti'nde Güney 

Bohemya (Jihočeský) ili ve České Budějovice ilçesi'nin merkezi Olan bir şehirdir. 

Şehir 1265'te Vltava Irmağı vadisinin ortasında olup bu ırmağın Malse Çayı ile birleştiği mevkide 

kurulmuştur. 
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