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Úvod

• Pravěk je nejstarší a nejdelší úsek v dějinách lidstva. 

• Začíná výskytem  tvorby prvních kamenných nástrojů předchůdci člověka  
(asi 3 milióny let před Kr.).  

• Končí se vznikem staroorientálních států a vznikem písma (4. tisíciletí před 
Kr.).

• V Evropě však pravěk končí až v prvním tisíciletí před Kr..

• Poznatky o pravěku čerpáme  z archeologických nálezů. 



Pravěk - rozdělení

Pravěk rozdělujeme několika způsoby:

1. podle suroviny, ze které se vyráběly nástroje

2. podle způsobu obživy

3. podle uspořádání společnosti

Ad1) Dělení pravěku podle suroviny, ze které se vyráběly nástroje :

a) doba kamenná (části paleolit, mezolit, neolit a eneolit), 

b) doba bronzová (části starší, střední a mladší)

c) doba železná (části starší tzv. doba halštatská a mladší tzv. doba laténská)





Ad2) Dělení pravěku podle způsobu obživy:

a) období přisvojovacího hospodářství (paleolit a mezolit) – lovec a sběrač,

b) období výrobního hospodářství (od neolitu) – zemědělec

Ad3) Dělení pravěku podle uspořádání společnosti:

a) stádo (tlupa), 

b) rodové uspořádání (matriarchát nebo patriarchát )

c) rozpad rodové společnosti



Dějiny pravěku

Doba kamenná 

1. Paleolit (2,5 mil. – 10/8 tis. př. n. l.)  / řecky palaios = starý; lithos = kámen

• Kamenné štípané nástroje – postupné zdokonalování technologie výroby

• Toulavý život v nepočetných skupinách – obživa lovem a sběrem

• Ve středním paleolitu (300 – 40 tis. let př. n. l.) - chladnomilná stepní a tundrová fauna.
Lidé používali mj. nože, hroty, škrabadla, vrtáky. Zpracovávali kámen, kosti, dřevo, kůže

• V období 40 – 10 tis. let př. n. l.  již žil moderní člověk, který ve větších skupinách lovil 
koně, soby, bizony i mamuty – Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice a Pavlov = významná 
sídliště „lovců mamutů“ na našem území

• Dělba práce mezi pohlavími

• Počátky rituálů /náboženství - jeskynní malby, rytiny na zvířecích kostech, sošky/plastiky

• Mimo jeskyně máme již dokonce archeologicky doložená obydlí z kostí, dřeva a kůže 



Kamenné nástroje používané Homo erectus



Obydlí z mamutích kostí – např. Mezhyrich (Ukrajina)



Perforovaný obušek s vyrytým obrazem 
jelena - jeskyně El Castillo (Španělsko)

Paleolitické nástroje ze sobích parohů



Stylizovaná rytina ženy v mamutím klu  (Předmostí u 
Přerova), 25 000 – 20 000 let př. N. l., 15,5 cm. Jedná 
se o světový unikát.

Mamutí kel s rytinou (Pavlov) – možná 
nejstarší mapa znázorňující Pavlovské 
vrchy a meandry řeky Dyje.



Jeskyně Lascaux
(UNESCO) - zhruba 150 
maleb a více než 15 000 
skalních rytin. Vyobrazeni 
především jeleni, bizoni, 
koně, býci. Výjimečně i 
vyobrazení člověka, jen 
však silně stylizovaně. 

Jeskyně byla v roce 1963 pro veřejnost 
uzavřena a vybavena větracím 
systémem a klimatizací. 

V roce 1983 byla poblíž otevřena pro 
návštěvníky přesná replika dvou částí 
jeskynního systému – tzv. Lascaux II.



Jeskyně Altamira (Španělsko)



Chauvetova jeskyně



Jeskyně Niaux 



Lasa Geel - jeskyně a skalní převisy s malbami.



Cueva de las Manos (Jeskyně rukou) – vyobrazeny i zvířata (především lama huanako a 
nandu Darwinův) a jejich lov.



Národní park Serra da Capivara - Brazílie



Lví muž - jeskyně Höhlenstein-Stadel (Německo) – mamutovina, 31,1 cm x 5,6 cm x 5,9 cm. Nejstarší zvířecí 
socha na světě a nejstarší známý příkladem figurativního umění - mezi 35 000 a 40 000 lety př. n. l. Muzeum v 

Ulmu.



Venuše z Willendorfu (Rakousko) -
vápenec, 11 cm, původně barevný 
červeným okrem, 30 000-25 000 př. 
n. l. Přírodovědné muzeum Vídeň.

Věstonická venuše - pálená hlína,  výška 11,5 cm, 29 000-25 000 let př. n. 
l. Nalezena roku 1925 ve zbytcích pravěkého ohniště o průměru asi 10 m 
společně s kamennými nástroji a zvířecími kostmi.



Petřkovická venuše (Landecká venuše) – Ostrava –
řezba z hematitu (krevel), 23 000 př. n. l., nalezena 
1953 na místě sídliště lovců mamutů. Bezhlavé 
torzo těla mladé ženy o výšce 4,6 cm. Výjimečná je 
např. štíhlostí a tím, že absence hlavy byl zřejmě 
autorův záměr.

Venuše z Lespugue (Francie) – řezba z mamutoviny, 15 cm 
vysoká, 25 000 př. n. l. Je silně stylizovaná: prsy, břicho a boky 
jsou vepsány do kruhu a zbytek těla tvoří okolo kosočtverec.



Venuše z Brassempouy 
(Francie) – řezba z mamutoviny, 
25 000 let př. n. l. Je jednou z 
prvních známých realistických 
reprezentací lidské tváře. 
Rozměry 3,65 x 2,2 cm x 1,9 cm.



Pohřeb ze Sungiru (Rusko) obsahoval 
kostru chlapce a dívky, kteří leželi 
hlavou sobě a nohami od sebe. Oba 
měli unikátní oštěpy z mamutoviny, 
kostěné hole, dýky, jehlice, provrtané 
disky, figurky antilopy, bizona a 10 
250 provrtaných perel z mamutoviny.

Okázalost pohřbu nemá obdoby.

Mimořádný hrob z Brna-Francouzské ulice objeven 1891. 
Muž byl vybaven četnými milodary a dalšími nálezy - mamutí 
lopatka a dva kly, lebka a žebra nosorožce a koňské zuby, 
opracovaný sobí paroh, kamenný kotouč (průměr 14 cm), 600 
ulit kelnatky, 14 terčíků z kamene, kosti, z mamutí stoličky, z 
mamutího klu) a figurka muže z mamutoviny.



Výjimečný trojhrob z Dolních Věstonic - objeven 1986, datace 
30 000 – 25 000 př. n. l. Jeden ze dvou na světě nalezených.

Tři jedinci ve věku 16 – 20 let v natažené poloze, dva na břiše a 
jeden na zádech. Kostry patřily mužům, přičemž prostřední 
jedinec s výškou 149 cm (dříve se mylně uvažovalo o ženě), 
mohl být vnímán asi jako „něco mezi“, rozhodně musel být 
neobvyklý. 

Hlavy jedinců a klín prostředního byly posypány okrem.

Vysvětlení tohoto pohřebního rituálu zůstává nejasné …



Existují silné náznaky, že lidé v paleolitu projevovali kanibalistické chování - některé kosti mají řezy, které 
naznačují, že lidé byli úmyslně nasekáni v oblasti kloubů. Byly nalezeny i kosti lámané krutem či opálené kosti 
přímo v ohništích. Kanibalismus byl patrně praktikován rituálně.



Otázky:

1. Vysvětli pojem paleolit.

2. Jakou technologií jsou opracovány paleolitické kamenné nástroje?

3. Vyjmenujte druhy nástrojů, které používali paleolitičtí lidé.

4. Uveďte jaké typy archeologických nálezů dokládají počátky rituálů (náboženství) u lidí v období paleolitu.

5. Z jakých materiálů byla stavěna obydlí v období paleolitu?

6. Ve kterých dvou evropských zemích bylo objeveno množství lokalit s jeskynními malbami?

7. Nejčastěji zobrazovanými výjevy na jeskynních malbách jsou ……………………………………………………………………………………………………….

8. Paleolitické figurální umění bylo zhotovováno z 

9. Vysvětlete, co a jakou formou symbolizovaly plastiky žen tzv. venuší?

10. Významná sídliště „lovců mamutů“ na našem území byla nalezena na lokalitách ………………………………………………………………………..
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