
Prehistorické umění z 

mezioborového hlediska

Lvice v jeskyni CHAUVET (Francie)





zatím nejstarší předchůdce člověka nazvaný – toumai –

byl objeven v republice čad…

…datování stáří lebky - 7 miliónů let - posunulo

dosavadní hranici o jeden milión let nazpět…

místní jméno - toumai – „štěstí života“ se tu dává

dětem narozeným před obdobím sucha…

vědci doufají v nález chybějícího článku evoluce

dokládajícího mutaci člověka ze šimpanze…



nejnovější vědecké hypotézy předpokládají možnou

postupnou evoluci lidského druhu z různých

regionálních středisek…



fosilie osmi jedinců druhu nazvaného - homo dmanisi - byly nedávno

objeveny vědci v horách kavkazu v gruzii… - jejich stáří bylo určeno

na 1, 75 až 1, 8 miliónů let…













migrace lidstva na ostatní kontinenty z

kolébky v africe



hranice lidského osídlování

ve třech fázích



počátky civilizací kolem velkých řek

v africe a eurasii





PALEOLIT

nejstarší paleolit starší paleolit střední paleolit mladší paleolit pozdní paleolit
(4 mil. v Africe ?)

? 300/250 000 - 40 000 45/35 000 - 13/11 0002,5 mil. - 900/800 000

první výrobky
přímých předchůdců člověka

acheuléen
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pěstní klín

aurignacien

moustérien
chatelperronien

gravettien
solutréen

(37/35 000-27/23 000)

(120/70 000-40 000)
(34 000-30 000)

(30 000-20 000)

(1 400 000-100 000)

magdalenien
azilien

(17 000-11 000)
(12 000-10 000)

(21 000-18/14 000)

Šipka

u paleolitu se nepoužívá označení
před naším letopočtem

člověk začíná
pohřbívat mrtvé sošky venuší

malby v jeskyních

poslední
zalednění

první obydlí ?
(1,7 mil. l., Olduvai 
v Tanzánii, zbytky 
kamenné zdi)

otisk ruky
z Gargasu
(29 000 let)

Willendorfská
venuše (26 - 24 000 let)
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900/800 000 - 300/250 000 12/11 000 - 10 000 let

člověk kromaňonský 
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Počátek mladého evropského paleolitu je obvykle kladen do období 
mezi 45 až 35 tisíci lety, uvedené rozmezí je zároveň považováno za 
jakousi přechodnou dobu, kdy vrcholily neadertálské kultury (moustérien a 
chatelperronien) a začínala , spojována již s Homo 
sapiens sapiens. Kulturu archeologové pojmenovali podle lokality 
Aurignac nacházející se v jižní Francii a rozvíjející se v Evropě a také na 
Předním východě. Nálezy patřící této kultuře jsou považovány za nejstarší 
projevy výtvarného umění moderního člověka na evropském kontinentu. 
Jejich překvapivá vyspělost napovídá, že rozhodně nejsou počátkem 
umění, ale výsledkem dlouhodobého procesu, který započal někdy před 
140 000 lety v Africe.

kultura aurignacien

Poslední vývojové fáze paleolitu



Nejvýznamnější loveckou civilizací a kulturou je  (La 
Gravette v jižní Francii), na jižní Moravě rozvinutý ve vyspělý pavlovien 
(Pavlov, asi před 29 až 25 tisíci lety). Z této éry se zachovala řada 
pozoruhodných geometrizujících předmětů, vyspělých štípaných industrií, 
stylizovaných venuší a nástěnných maleb. 

gravettien

jeskyně Kůlna na Moravě



Po největším ochlazení poslední doby ledové se objevuje 
 (La Madeleine v jižní Francii). Pokrývá závěrečnou etapu 

mladého paleolitu a zasahuje rovněž do počátečního období pozdního 
paleolitu. Magdalénská kultura je úzce provázaná s loveckou 
společností, která se specializovala zejména na lov sobů nebo koní. 
Pokročilé nástroje a umění této kultury (například vrhače oštěpů 
opatřené mikrolity, značně zjednodušené sošky venuší nebo důmyslné 
kompozice maleb) často vycházejí z lovecké tématiky.

kultura 
magdalénien

jeskyně Pekárna na Moravě
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Archetyp krajiny a posvátný charakter obydlí

Od pradávna lidé přikládali velký význam  
svému životnímu prostředí. Přirozeně si vybírali 
místa, která je přitahovala svou magičností. 
Zvláště silné byly pro ně skalní útvary a tajemně 
vystupující vyvýšeniny. Jakoby v jejich mysli byla 
zakořeněná vzpomínka na původní africkou 
krajinu, kde skalní převisy představovaly 
přirozenou ochranu před dravými zvířaty.

Velká příkopová propadlina
O

ld
u
va

i (
S

e
re

n
g
e
ti)



I na Moravě najdeme pozoruhodný krajinný systém, který byl intenzivně využíván 
v dobách nejstarších. Území, kde později procházela tzv. jantarová stezka, začíná na 
jižní Moravě v okolí Pálavských vrchů a pokračuje severně, až na Ostravsko. Z obou 
stran je lemováno zajímavými přírodními útvary. V minulosti tato „pravěká dálnice“ 
představovala přirozenou cestu migrujících stád zvířat i z daleka viditelnými 
orientačními body. Pravěký lovec zde nalezl nanejvýše vhodné prostředí k životu, 
obstarávání potravy a k provozování rituálů. 
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pohled z Kotouče (Štramberk)



Ohniště k obydlí neodmyslitelně patřilo. Dávalo 
teplo a světlo, chránilo před nebezpečnými zvířaty 
nebo umožňovalo přípravu potravin. Kromě 
praktického hlediska příbytek získal tajuplnou, až 
magickou atmosféru (oheň jako životní síla a také 
vzpomínka na zesnulé). Jeho kruhový nebo oválný tvar 
později kopírovaly částečně zahloubené stavby, jejichž 
stěny tvořila konstrukce z větví, kamene, hlíny, kostí 
nebo kůže. 

Geometrie kruhu nebo oválu měla v historii lidstva vždy posvátný význam. Sluneční kruh, který 

„nemá začátek ani konec, představuje nekonečnost, dokonalost a věčnost a je často používán jako 

mužský princip a symbol Boha“. Symbolika oválu je podobná - většinou jako „ženský a božský princip“ 

(Fontana 1994, s. 56). 

Geometrie kruhu



Z období před 13 000 lety pochází slavné sídliště . Našlo se 
tady více než 70 domků z mamutích kostí, které byly do sebe vklíněny a vytvářely 
kruhovou konstrukci napříč měřící 4 až 5 metrů. Z jednoho objektu pochází mamutí 
lebka pomalovaná červenými vzory. Mohla sloužit k rituálním účelům a prostor 
samotný mohl být náboženským shromaždištěm. 

Mežirič na Ukrajině

Sídliště a v něm stojící primitivní 

obydlí jistě nebyla jen pouhým místem 

určeným k práci a bydlení, ale 

pravděpodobně zahrnovala také 

kultovní zóny.



Magický význam přenosného umění

Religiózní i sociální charakter drobných předmětů vystihl René Huyge: „Už nejstarší umělecké projevy měly dvojí poslání: 

jednak se člověk snažil promítnout sám sebe do vesmíru, zanechat v něm svou podobu, svůj podpis, jednak si ho přisvojit a dobýt“ 

(Huyghe 1957, s. 12).

K prvním výtvarným projevům jistě 
patřily pomalovaná lidská těla, 
jednoduché kresby v jílu či písku, 
úlomky kamene lehce upravené na 
tvar zvířete, ozdoby z různých 
přírodních materiálů. Později přibyly 
nástroje zdobené rytinou či řezbou, 
obřadní masky, sošky venuší a jeskyn-
ní malby. 

Tématika výzdoby je někdy spojována s lo-
veckou magií - symbolické splynutí mezi 
lovcem a lovenou zvěří prostřednictvím 
rytého nebo namalovaného motivu. Vzniká 
napodobenina, dvojník, nad kterým má 
tvůrce magickou moc.



Paleolitické venuše a kult plodnosti

Osobitou kapitolu paleolitického 

umění představují ženské sošky, 

archeology přeneseně označované 

jako venuše. Pravděpodobně byly 

zasvěceny kultu plodnosti (obecná 

symbolika přírodních ženských - 

mateřských sil) a snad sloužily jako 

amulet, který chránil ženu v průběhu 

porodu. Jedná se většinou o figurky 

nahých žen (někdy s naznačeným 

oděvem) zobrazených ve strnulém 

postoji a s nadsazenými znaky 

ženskosti. Jejich hlava a ruce jsou 

pouze naznačeny. Chybějící obličej se 

obvykle vysvětluje jako magicky 

nežádoucí detail, protože zobrazení 

tváře mohlo „odebírat“ duši. Některé 

detaily na plastikách naopak vypovídají 

o pozorovacím talentu paleolitického 

umělce, například okrasné řemínky 

nebo složité účesy. Materiálem byl 

ze jména kámen,  mamutov ina ,  

keramika nebo různé kosti a paroží. 



Kultovní obřady a šamanismus

Jak vypadaly kultovní obřady mladopaleolitického lovce? Na to 

bohužel neznáme přesnou odpověď. Podle dochovaných artefaktů 

můžeme usoudit, že v mladopaleolitické společnosti byly kultovní 

obřady součástí každodenního života. Významnější byly jistě 

spojeny s loveckými a pohřebními rituály, slavnostmi souvisejícími se 

změnou ročních období, narozením dítěte, vstupem do dospělosti, 

svatbou apod. Jak už bylo naznačeno, nejdůležitější obřady mohly 

probíhat v jeskyních a nejspíš sehrály klíčovou roli v duchovním 

životě předvěkého člověka.

Se slavnostmi a obřady je spojen tanec, malby na lidském těle, 

tetování, zvířecí převleky a působivý hudební doprovod. Můžeme si 

jen představovat, jak pouhé podupávání, hra na jednoduché hudební 

nástroje a jiné akustické efekty společně s působením 

halucinogenních látek dokázaly uvést aktéry do transu.

Kouzelník severoamerických Indiánů, maskovaný jako 
medvěd (Podle: Nahodil 1951; Podborský 2006, s. 42); 

kostěná flétnička z Francie, začátek mladého paleolitu



Masky

V domorodých kulturách a vlastně po celou dobu lidské historie je 
značný význam přikládán masce. Má totiž úžasnou moc, dokáže 
evokovat nadpřirozenou bytost. U mladopaleolitického člověka se 
předpokládá víra v duchy zvířat nebo zemřelých (stejný princip mohl 
fungovat také u jeskynních maleb), dokázat to však nejde. Maska tedy 
stírá rozdíl mezi člověkem - lovcem a zvířetem, dochází ke křížení a vy-
tvoření nadpřirozené bytosti. Maska také vychází z kultu lebky, který 
souvisí s uctí-váním předků (hlava jako sídlo duševní síly). Motiv tváře 
nebo masky odvrací zlo.

Rekonstrukce zvířecí masky
(Podle: L. Baláka 2005, Antropark)



Šamani

 

Soška muže z Francouzské ulice v Brně 
(Moravské zemské muzeum)

Čaroděj přestrojený za parohaté zvíře, 
rytina z jeskyně Les Trois Fréres 
(Podle: H. Breuile in Huyge 1967, s. 13)

Úloha šamana v pravěké společnosti byla velmi důležitá, protože to byl 
člověk mnoha dovedností a schopností. Šaman musel mít rozsáhlé znalosti o pří-
rodě, dovedl léčit a využívat různých psychologických technik. Pravděpodobně 
vedl náboženské obřady. Díky svým rozšířeným schopnostem se dokázal uvést 
do stavu extáze, při které měl vidiny. Extázi mohl vyvolat také u jiných jedinců při 
společných obřadech. 

Velice často se šaman musel naučit překonávat bolest. Rozšířený je názor, 
že tito zvláštními schopnostmi obdaření jedinci trpěli duševní poruchou 
(například epilepsií) nebo jinou nemocí. Dokládá to hrob brněnského šamana, 
objevený v roce 1891 ve Francouzské ulici. Kromě kostry muže s červeně 
zbarvenou lebkou byla v hrobě nalezena unikátní soška z mamutoviny, zvířecí 
lebky, kotouče, velké množství mořských ulit a několik dalších předmětů. 
Archeologové zjistili, že pohřbený muž trpěl nesnesitelnými bolestmi rukou a no-
hou. 



Možnost oddělení duše od těla, která vyplývala ze 
šamanských obřadů, mohla významně ovlivnit 
pohřební ritus. S tím pravděpodobně souvisela i víra v 
posmrtný život a možnost znovuzrození. 

První rituální pohřby zaznamenáváme již u člověka 
neandertálského. V mladém paleolitu se pohřbívalo do 
mělkých hrobů, již v té době bylo rozšířené uložení do 
tzv. skrčené polohy. Většinou se jedná o pohřby 
jednotlivců, ale jsou známy i hroby hromadné (např. 
pohřeb 25 lidí z Předmostí u Přerova).

Pohřební ritus
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Věstonický trojhrob

Typickým znakem významných pohřbů je přítomnost červeného barviva. 

Dokazuje to slavný tzv. věstonický trojhrob - pohřeb tří mla-dých jedinců, kteří 

byli do země uloženi podle tehdejší mytologie. Jedna z pohřbených osob byla 

identifikována jako na zádech ležící asi dvanáctiletá dívka, další dvě kostry 

představovaly mladé muže, z toho jeden ležel na zádech a druhý na břiše. Je 

zajímavé, že mladík ležící na břiše byl pažemi propojený se ženou a mladík 

ležící na zádech měl svou ruku položenou v jejím klíně. Interpretace tohoto 

nálezu jsou různé. Jednalo se o vyjádření příbuznosti, vzájemného sexuálního 

vztahu a nebo to byl nezdařený pokus o chirurgický zákrok během porodu ženy 

s následkem smrti rodičky a nucené smrti obou mladíků (porodníků)?

Rekonstrukce věstonického trojhhrobu
(Podle: L. Baláka 2005, Antropark)
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Největší naleziště jeskynního umění najdeme v tzv. frankokantaberské oblasti 
(jižní Francie a severní Španělsko), malby a rytiny byly také objeveny na místech velmi 
vzdálených od této oblasti (např. na Sibiři, v Africe či Austrálii). 

Mnoho z nich bylo zničeno zvětráním, spodní vodou apod., proto jsou četné nálezy 
jen torzem. Přesto v evropském mladším paleolitu najdeme působivá díla z doby před 
39 000 - 11 000 lety. Malby se vyskytují na skalních nebo jílovitých stěnách pod převisy, 
v předních částech původně obývaných jeskyní a ty nejkrásnější v kultovních, špatně 
dostupných jeskyních.

Výjevy vznikaly v průběhu mnoha let, často se vzájemně překrývaly a měly různou 
velikost. Ve složitých kompozicích se někdy vyskytují malby řazené do pásů, objevují 
se i pokusy o vyobrazení děje nebo symbolické uspořádání (např. motiv plození). 

Lascaux

Altamira

významný objev

Chauvet



Náměty a technika maleb

Nejčastěji jsou zobrazována zvířata, např. divoký kůň, bizon, 
pratur, kozorožec, mamut, sob, méně již jelen, lev, medvěd, 
nosorožec, ryby a ptáci. Rostlinné nebo krajinné motivy se 
neobjevují. Lidé byli zobrazováni zřídka a pouze symbolicky jako 
čarodějové v maskách nebo napůl lidské a napůl zvířecí bytosti.

Nástěnné malby lidé vytvářeli pomocí přírodních pigmentů jako jsou rudky, okr, kaolin, hematit (krevel), oxidy 
zinku a manganu pojených vodou, žloutkem, tukem a krví zvířat. Na kresbu černou barvou se používaly 
zuhelnatělé klacíky (uhly). Roztíráním docházelo k míchání barev, převažovaly odstíny žluté, červené a hnědé, ale 
i slabě fialové. Barevná hmota byla nanášena a roztírána prsty, štětci a hnětenými tyčinkami. Zajímavé jsou nálezy 
kamenných lamp s důlkem na zvířecí tuk, do něhož byl ponořen suchý mech místo dnešního knotu. Dalším 
způsobem byla rytá kresba, někdy se vyskytují i otisky. Pravěcí umělci také využívali nerovnosti stěn  k plastické-
mu zobrazení těl zvířat.

Náčrt husté spleti rytin v jeskyni Les Trois Fréres, vpravo je 
postava "kouzelníka"
(Podle: Breuil 1958, Lewis-Williams 2007, s. 237)



Styly a vývoj maleb

1) , tzv.  a jiné  
(aurignacien). Za nejstarší projevy jsou považovány jednoduché 
kresby v jeskyni u Blaubeuren v Německu (asi 39 000 let) a otisky dlaní 
do měkké stěny s barevným pozadím nebo zobrazení dlaní z doby asi 
před 34 - 29 000 lety (Chauvet, Gargas). K nim jsou přiřazovány ještě 
kresby zvířat a ornamentů vytvářené souběžnými tahy prstů 
(makarony). Vzniklé linie tak tvoří hustou spleť čar (Altamira, 
Rouffignac). 

otisky makaronské jednoduché kresby



2) lineární obrazy

3) paleolitický realismus

4) stylizace

 - do skalních stěn nejprve byly vyrývány obrysy zvířat, 
později obtaženy barvou a kolorovány. Nejstarší a překvapivě vyspělý projev 
tohoto stylu opět najdeme v Chauvet (asi 30 000 let). Pozoruhodné malby koní 
s velkými barevnými skvrnami uvnitř jejich těl najdeme v jeskyni Pech-Merle 
(asi 25 - 16 000 let).

 (asi 30/23 000 - 11 000 let). Dochází k plastické 
modelaci tvaru, používání barevných odstínů, k zachycení detailů a naznačení 
pohybu. Objevují se promyšlené kompoziční záměry (Lascaux, Altamira, 
Chauvet, Niaux, Les-Trois-Frčres).

 - další vývoj spadá do mezolitu a neolitu, kdy dochází k po-
stupnému zjednodušování tvarů. Nicméně již v paleolitu se objevují 
geometrické vzory a znaky, které jsou součástí jinak reálných maleb. V závěru 
magdalénienu dochází k prvním projevům rentgenového stylu.



Lewis-Williams

Autorova interpretace jeskynního umění 

se opírá o současné poznatky evoluční 

psychologie, na jejíž základě vytvořil 

neuropsychologický třístupňový model vjemů, 

které lidé prožívají při změněných stavech 

vědomí a fixují je do maleb nebo rytin. Williams 

klade velký důraz na první stadium uvedeného 

modelu, jehož výsledkem jsou grafické výstupy 

v podobě geometrických značek.

V řadě jeskyní najdeme záhadné značky a symboly, některé jsou 
vysvětlovány jako astronomické, kalendářní či evidenční záznamy, jiné 
jako lovecké pasti nebo primitivní chýše. S jistotou to však tvrdit 
nemůžeme.

Značky a symboly

 



Lewis-Williams odmítá teorii o lineárním vývoji „obrazivého umění z geometrických obrazců nebo makaronů. První 

aurignacienské  obrazce podle něj „nejsou jen ranými chabými pokusy o obrazy“, ale představují překreslené psychologické vjemy 

nebo pozdější reálnější vzpomínky na tyto vidiny.

Lewis-Williams považuje šamanské obřady prováděné v jeskyních za klíčové pro navození silných citových prožitků (někdy až 

halucinací), které ovlivňují výslednou podobu maleb. Nicméně výběr jeskyně - její tvar, členění a symbolika, způsob uspořádání 

výjevů, technika nebo náměty - jsou činností záměrnou, plně uvědomovanou a nikoliv nahodilou. Jeskyně je pro autora svatyní, 

„symbolickou bránou do podsvětí“ nebo „tunelem do hlubin země“, kde dochází ke „kontaktu se světem duchů v podobě zvířat“. 

Prostor v jeskyni pak rozděluje na dvě části V první probíhaly společné rituály (většinou se jedná o rozměrný sál s malbami) a ve 

druhé iniciace privilegovaných jedinců (úzké a špatně přístupné chodby nebo menší komory).

Víceúčelová struktura jeskyně a uspořádání nástěnných maleb či rytin tak představuje pravěké duchovní univerzum - dalo by se 

říci - paleolitickou „katedrálu“.

Víceúčelovost mladopaleolitických jeskyní 
(Podle: Lewis-Williams 2007, s. 317)

Paleolitická jeskyně podle Davida Lewis-Williamse



chauvet (skupina nosorožců)

niaux (pářící se bizoni)

skupiny paleolitického skalního

umění ve francii



jeskyně trois fréres

jeskyně le tuc d´audobert, ariege





jeskyně chauvet













muž-bizon

z jeskyně gabillou

tzv. čaroděj - minotauros

z jeskyně chauvet



jeskyně lascaux









venuše z laussel



moravské muzeum v 

brně



věstonická venuše



moravské muzeum v 

brně



moravské muzeum v 

brně



moravské muzeum v 

brně



moravské muzeum v 

brně



jihomoravské neolitické kruhové rondely

( moravské muzeum v brně )



kultovní okrsek a pevnost na inishmore

u galway (irsko, aranské ostrovy)





další kruhový rondel na inishmore (aranské ostrovy)



vykopávky neolitické rybářské vesnice na orknejích



…a kultovní megalitický okruh u ní (okrneje, skotsko)



nové objevy v africe :

/ záchrana 9 tisíc roků

starých rytin žiraf na skalách

dabou v nigeru /



tanzaniejižní afrika

libyečad



a další lokality…

tassili

zimbabwe

středozápadní afrika
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