
Neolit  
- mladší doba kamenná 

vznik ca 10. tisíciletí p. n. l. 



Neolitická revoluce 
 Přechod od kořistnického způsobu obživy (lov, sběr) k 

produktivnímu způsobu hospodaření (zemědělství). Termín 
zavedl Gordon Childe – britský archeolog v první pol.20.stol.  
 

 přestože se jednalo o typicky evoluční záležitost – proces 
neolitizace trval zpočátku několik tisíciletí  mělo tím být ale 
bezpochyby  zdůrazněno, o jak významnou civilizační změnu 
v lidských dějinách se jedná.   
 

 Je srovnatelná  
     s průmyslovou revolucí! 







Kulturní stepi 
vznik v neolitu 



Adaptace trav 

 Trávy díky svému morfologickému uzpůsobení 
dobře snášejí 

 

 ošlap 

 okus 

 sucho 

 oheň 



Obiloviny – kulturní trávy 

 pšenice 

 žito 

 ječmen 

 oves 

 proso 

 rýže 

 kukuřice 

 čirok 

Nejstarší 

nalezená 

obilovina: 

pšenice 

pravděpodobně 

16 000 př. n. l. v 

města Hajfa v 

Izraeli. 



Pšenice 

 Detailní genetická 
analýza 68 

pěstovaných odrůd a 
261 divoce rostoucích 

kmenů ukázala, že 
místem původu 

zdomácnělé pšenice 
je pohoří Karacadag v 

jihovýchodním 
Turecku.  



25 druhů planých ječmenů a 

jeden druh kulturní. 

 Rod ječmen (Hordeum L.) se 

podle počtu chromozomů 

rozděluje stejně jako pšenice 

na diploidní (2n = 14), 

tetraploidní (2n = 28) a 

hexaploidní (2n = 42). V 

Česku druhá nejvýznamnější 

obilovina (po pšenici), 

pěstován hlavně pro slad  



Nejstarší nálezy 

ca 4.400 p. n. l.  

v Polsku. 

Nenáročná 

obilovina 

pěstovaná až do 

výšek 1.600 m  



Čirok –  
africká obilovina  

 

 vyšlechtěná v Etiopii ca 3.000 p. n. l. 

 vysoká až 5 m 

 rozsáhlý kořenový systém 

 vzdušné kořeny 

 obilovina, pícnina,  

    technická plodina 









Domestikace skotu 
její kořeny sahají do doby před 12 000 roky. Genetické analýzy 
stávajících plemen skotu naznačují, že za místa domestikace 
skotu lze považovat tzv. Úrodný půlměsíc, nížinu řeky Indus a 
severovýchodní Afriku. 





                 Domestikace  
                 ovce domácí 
 Původ ovce domácí je pro vědce i v současné době tvrdým 

oříškem. Existují celkem tři hypotézy:  
     Arkala (Ovis orientalis) - jeho domovem jsou hory Přední a 

Střední Asie.  
     Argali (Ovis ammon) - po něm dostala ovce domácí své 

latinské jméno. Je to poměrně velké zvíře s mohutnými 
rohy, žijící ve Střední Asii. 

     Posledním možným předchůdcem je muflon (Ovis 
musimon). Všechna starobylá plemena ovcí se mu velmi 
podobají. Muflon pochází ze Středomoří, byl vysazen na 
mnoha místech střední Evropy. Nejstarší domácí ovce známe 
z 9 až 10 tis. př.Kr. Ovce je tedy  

     přibližně stejně starý domestikant  
     jako koza. 



Muflon a argali 



Jericho  
– nejstarší město? 

 

 V prekeramickém neolitu, přibližně mezi lety 
8350 př. n. l. až 7370 př. n. l., zde byla 
vybudována osada o rozloze 40 000 m2 
ohrazená kamennou zdí s několika věžemi. 
Jedná se pravděpodobně o nejstarší městskou 
hradbu na světě. Uvnitř města byly budovány 
obytné domy se stěnami z mazanic. Místní 
obyvatelé, jichž bylo mezi 170 a 1 000, 
pěstovali pšenici, ječmen a luštěniny a lovili 
divokou zvěř. 





Biblické město Jericho 



Jericho – archeologická lokalita 











Kult předků v Jerichu 



Çatal Hüyük 







Catal Hüyük - svatyně 



Stylizované býčí hlavy 















Kal'at Džarmo byla vesnice čítající asi 20 
až 25 obdélníkových domů ze sušené 
hlíny (to více místnostech. Původně 
měly otevřené krby, později pece s 
komínem. Celková rozloha vesnice byla 
asi 12 až 16 tisíc čtverečních metrů. 
Společnost stojí na přechodu od lovu a 
sběru, který dosud převládá, k 
zemědělství. Je doloženo pěstování 
dvojzrnné i jednozrnné pšenice, 
ječmene a luštěnin - fazole, čočky a 
hrachu, chová se koza domácí. 
 
Kamenné nástroje také svědčí o 
pěstování obilí, jde o srpové čepelky a 
zrnotěrky, drobné geometrických tvary 
jiných nálezů zase dokazují přetrvávající 
význam lovu. Část nástrojů je vyrobeno 
ze západu dovezeného obsidiánu. 



Evropský neolit 





Neolit na území ČR 



Kultura s lineární /  
volutovou keramikou 

 

pravěká neolitická kultura rozšířená 
ve střední Evropě v 6. tisíciletí př. n. 
l., nazvaná podle charakteristické 
výzdoby nádob rovnými či 
zavinutými čarami. Její nositelé byli 
vůbec prvními zemědělci na území 
dnešních Čech a Moravy 













Kultura s vypíchanou keramikou 















Žárové pohřebiště z 
Prahy-Bubenče se 17 
hroby přineslo některé 
zajímavé znalosti. 
Pohřební hranice se 
rozkládala mimo 
pohřebiště. Popel a 
zbytky kostí byly 
uloženy buď do 
nádoby nebo volně na 
hromádku a překryty 
mísou, případně 
rozptýleny po hrobové 
jámě. Milodary tvořily 
nádoby, jejichž počet 
se pohyboval od 4 do 
14, a případně 
kamenné nástroje. 







Neolit – první vesnice 



Domy s ohradami 





Letecký pohled 
na dva rondely, 
objevené 
pracovníky 
Archeologického 
ústavu AVČR 
Praha, při 
stavbě obchvatu 
Kolína v r. 2008.  



Rondely - možné doklady nejstarších 
hřišť 

 Pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Petr 
Květina, Sylvie Květinová a Jaroslav Řídký, právě publikovali 
výsledky svého jednoletého projektu, který se zabýval 
interpretací kruhových útvarů z období mladšího neolitu, 
které jsou často spojovány s náboženskou, vojenskou nebo 
astronomickou funkcí. Nově byly v roce 2008 objeveny tři 
takové rondely záchranným výzkumem při stavbě obchvatu 
kolem Kolína. Autoři projektu nabízejí další možnou 
interpretaci takových staveb, jako míst pro provozování her. 
Důležitý je fakt, že provozování her je ve starých kulturách 
spjato s rituály. 



Monumentální objekty 
kruhového půdorysu se 
ve středoevropském 
prostoru rozšířily v 
období mladšího neolitu 
(4900-4500 př. n. l.). 
Tyto útvary jsou 
označovány jako rondely 
a typicky se jedná o 
komplex jednoho či 
několika víceméně 
okrouhlých příkopů s 
charakteristickým 
hrotitým tvarem profilu.  







Kultura  moravské  
malované keramiky  

 
 výrazná neolitická kultura s ústředím na jižní Moravě: okolí 

Znojma, jihozápadní Slovensko, přilehlé části Rakouska a 
Maďarska. Výrazným prvkem byla geometrická malba na 
keramice. Na jižní Moravě se vedle nádob vyskytují keramické 
lžíce, naběračky, krychlovité lampičky a modely předmětů a 
objektů. Nechybí ani kolekce keramických zvířátek a lidí. 
Známé jsou venuše, které se v průběhu času mění. Barva je 
bílá, žlutá a červená, vzory geometrické jako meandr, klikatka, 
paprsky apod. Vedle pravoúhlých obytných objektů se 
objevují i rondely - kruhově uspořádané sloupořadí z 
dřevěných kůlů, často obklopeny částečnými vyhloubenými 
příkopy (v Těšeticích u Znojma má takový objekt průměr 60 
metrů).  











Venuše ze Střelic 



Zoomorfní plastiky 





Kultura 
moravské 
malované 
keramiky 









Mašovice u Znojma 
Hluboké Mašůvky 

Střelice 
neolitické Venuše 



Lengyelská kultura 

 archeologická kultura přelomu neolitu a eneolitu 
(někdy mezi 4400-4300 př.n.l.) rozšířená na starém 
sídelním území středních a severovýchodních Čech. 
Patří do rozsáhlého komplexu kultur, které se v 
závěru neolitu šířily do střední Evropy (Slovensko, 
Rakousko, Čechy) z Balkánu. Název vznikl podle 
hrazeného sídliště u Lengyelu v jižním Maďarsku. 
 

 Lengyelská kultura (někdy také pozdně lengyelský 
horizont) vznikla smíšením vlivů z jihovýchodu, 
kultury s moravskou malovanou keramikou - a 
kultury s vypíchanou keramikou.  





Scara Brae 3.600 p. n. l. 



Scara Brae – Orknejské ostrovy 

 6 úplných domů  

   ze štípaného kamene a jílu 

   kamenný nábytek – police lůžka 

   střechy došky a drny  

   topení z výkalů a zbytků velryb a tuleňů 

   pšenice, dobytek a ovce 

   pazourková dílna  




