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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



Doba kamenná

2. Mezolit (8 – 6 tis. př. n. l) - řecky mesos = střední

• Jde o  pokračování paleolitického způsobu života v poledové době,  v podstatě v 
podmínkách klimatu, ve kterém nyní žijeme

• Z Evropy ustupují ledovce, přibývá lesa, mizí velká stádní zvířata (vymření mamutů)

• Lidé žijí v menších skupinách (několik rodin) v lesostepním prostředí a kočují mezi sídlišti

• Lov  lesní zvěře (pratur, jeleni), ryb (oštěpy, luky, harpuny, udice, sítě) + měkkýši, med, 
vejce, rostliny

• Lov náročnější, individuálnější (místy s pomocí psa)

• Muž lovil, žena zásobovala ostatní potravou

• Kombinované nářadí (využití tzv. mikrolitů – drobných kamenných hrotů a čepelek  
vkládaných do dřevěné nebo rohové rukojeti) = opravitelnost nástroje

• Na Blízkém východě již dochází k usazování lidí ve stálých sídlištích



• Jednoduchá stanová obydlí, v zimě částečně zahloubená

• Nejstarší lyže a saně

• Náčelníkem muž, žena ztělesňovala rod (úcta k ženě)

• Umění velmi omezeně – objevuje se první keramika, první petroglyfy, malby tzv. 
nitkového a rentgenového stylu

• Mrtví pohřbíváni na boku, samostatně či skupinově

• Naleziště: např. významný např. Lepenski Vir (Srbsko)

• Na území českých zemí bylo patrně velmi řídké osídlení – nízká úživnost krajiny

https://www.osel.cz/10936-dinosauri-certi-z-polska.html


Tzv. mikrolity byly vyráběny dobře štěpných materiálů jako jsou pazourek, rohovce a křemence, radiolarit, 
sopečné sklo – obsidián apod.) – tyto suroviny se nevyskytují běžně. Zásadní význam měla schopnost je 
najít a také dálkový obchod s nimi.



Kostěné paleolitické harpuny



Petroglyfy (Norsko)



U skalních maleb ustupuje v období mezolitu „realistický“ styl – objevuje se schematizace tzv. „nitkového“ stylu. 
Např. jeskyně Valltorta v regionu Valencie ve Španělsku. 



V malbě se objevuje také znázorňování zvířat či lidí, do 
něhož se znalostí toho, co je uvnitř (anatomie orgánů, 
kostry) – tzv. rentgenový styl – dodnes užíván australskými 
domorodci.



Pohřeb šamanky z Bad Dürrenbergu (Německo) – 7 000 – 6 000 př. n. l., 
25-30 letá žena pohřbená s 6-ti měsíčním dítětem a pozůstatky 
neobvykle mnoha druhů zvířat. Měla poškozený krční obratel a 
pravděpodobně u ní docházelo k omezení prokrvení mozku – při 
krajních polohách hlavy mohla následně upadat do mdlob, transu.



Lepenski Vir (Srbsko) – osada lovců a rybářů na Dunaji z období 9 000 – 6 000 př. n. l. Chaty se základy ze směsi 
vápence, písku a vody, měly jednotný lichoběžníkový půdorys a byly kryty dřevěnou konstrukcí, pokrytou listím a 
kůžemi divokých zvířat. Vchodem orientovány k Dunaji, pravidelně rozmístěné. Geometricky byly rozmístěna také 
ohniště a malé svatyně se soškami s „rybími“ ústy.

Obyvatelé se v závěru období již pokoušeli o zemědělskou produkci a chovali psi, vepře a skot.

Lokalita je dokladem přechodu lovců a sběračů k usedlejšímu způsobu života.



Mezolitická naleziště na našem území

Mezolitické osídlení bylo doloženo např. pod 
skalními převisy v Českém Švýcarsku

Mezolitický člověk – sběrač a lovec – byl limitován úživností krajiny, která nedovolila větší hustotu obyvatel, než asi 0,1/km2.

Počet mezolitických obyvatel Čech lze např. odhadnout na max. 2000 lidí!



Do jídelníčku našich mezolitických předků v lokalitě bývalého 
Komořanského jezera (dnes plocha uhelného povrchového 
dolu Československé armády) patřila i semena vodní rostliny 
kotvice plovoucí bohaté na tuk a škrob.



V některých oblastech světa přetrval mezolitický způsob života sběračů a lovců až do kontaktu s evropskou civilizací. Nikdy 
zde také nedošlo např. k osvojení metalurgie atd. Jde o oblasti severní části Sibiře, v Americe – Inuité a Indiáni lesního až 
lesostepního pásma, v pralesích v povodí Amazonky, v JV Asii a Austrálii.



Otázky:

1. Vysvětlete pojem mezolit.

2. Mezolit je časově situován do období ……………………………………………………………………………………………

3. Popište změnu klimatu a krajiny střední Evropy v období mezolitu.

4. K jakým změnám způsobu obživy dochází v mezolitu.

5. Které lovecké nástroje a pomůcky se v mezolitu objevují?

6. Co jsou to mikrolity a jak byly využívány?

7. Ve které oblasti světa dochází již v období mezolitu k usazování lidí v trvalých sídlištích?

8. Petroglyfy jsou ……………………………………………………………………………………………………………………………….

9. V tradičních malbách australských domorodců se zachoval tzv. …………………………………………………styl kresby

10. Úživnost středoevropské krajiny v mezolitu umožňovala hustotu osídlení cca …………………………………obyvatel na 1 km2
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