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NEOLIT

vznikalo první zemědělství (tzv. neolitická revoluce) 
včetně chovu dobytka; výroba potravin umožnila 
vzrůst počtu obyvatel, začalo zakládání prvních vesnic. 
Neolit byl v okrajových oblastech (Skandinávie) vystřídán 
až dobou bronzovou, jinde eneolitem
(ve střední Evropě koncem 5. tis. př. n. l.).

mladší doba kamenná ve střední Evropě 
v letech asi 6000 př. n. l. – asi 4000 př. n. l.)

Výroba kamenných broušených a 
vrtaných nástrojů (motyky, nástroje 
na opracování dřeva), hliněných 
nádob a textilií (vlna, len aj.). 
Společnost byla spjata s rody, byla 
soběstačná a nevznikaly větší 
sociální rozdíly. 

wikipedia.org



  



  

NEOLITNEOLIT
Lidská společnost se dostává 
do období výrobního 
hospodářství = člověk se 
vlastní produktivitou přičiňuje 
o uspokojení vlastních potřeb. 

Neolitická revoluce:
a) Zemědělství s chovem dobytka se oddělilo od lovu a sběru  

Pěstují se obiloviny (výnos až 10 zrn ze  zasetého), luštěniny a technické plodiny. 
Zemědělství vzniká především v teplejších oblastech s úrodnou půdou a dostatkem 
vláhy (u řek).

b)   Výroba dokonalejších nástrojů - broušením, vrtáním, hlazením. Na mletí obilí se užívaly 
kamenné mlýnky (někde dodnes !). Na jednoduchých svislých stavech se tkají textilie. 
Zemědělci užívají jednoduchého háku k orbě. Výroba potravin a nástrojů - soběstačnost, 
neexistuje směna výrobků. 

c)   Nerovnoměrnost vývoje - rychlejší  na Předním východě (10 .tisíciletí př.n.l.),                 
     v Mezopotámii, v Africe - Egypt, v Indii. Teprve pak přes Balkán do Evropy znalost 
obilí (6. tisíciletí př. n. l.).

d)   Rodová společnost se seskupuje v kmeny (několik rodů). Trvá společenská rovnost. 
Dominantní postavení má žena - matka = matriarchát.

e)   Zdokonalují se obydlí - ze dřeva a hlíny. Vznikají stálá sídliště na nových místech. Lepší 
obživa pro více lidí.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolitick%C3%A1_revoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matriarch%C3%A1t


  



  

NEOLIT NEOLIT 
V ČECHÁCHV ČECHÁCH

5 500 – 4 000 BC

• V době neolitu se vystřídala na 
našem území řada neolitických kultur. 
•  Odlišujeme je podle způsobu
pohřbívání a především podle tvaru   
a zdobení keramiky. 
K nejstarším (r. 5 500 BC) patří 
 kultura volutové  keramiky 
 kultura lineární keramiky.
Kolem r. 4 000 BC  vzniká 
 kultura s keramikou vypíchanou a
 kultura malované keramiky

•  V hospodářství stoupl podíl 
dobytkářství a v hmotné kultuře se 
změnil způsob výzdoby a poněkud i 
tvar keramických nádob. 
•  Poprvé se objevují žárové pohřby 
(Bubeneč), známe ale i několik hrobů 
kostrových, jejichž ritus se neliší od 
předchozího období volutové 
keramiky.



  

NEOLIT NEOLIT 
V ČECHÁCHV ČECHÁCH

5 500 – 4 000 / 3500 BC

STŘEDNÍ NEOLIT 
vypíchaná keramika

STARŠÍ 
A STŘEDNÍ 
NEOLIT 
lineární keramika
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http://www.muzeumprahy.cz/
content/files/programy_soub
ory/kultura_s_vypichanou_ke
ramikou.jpg

NEOLIT NEOLIT 
V ČECHÁCHV ČECHÁCH
5 500 – 3500 BC



  

neolitická keramika – vypíchaná



  

• Na konci neolitu zesílil tlak                    
z jihovýchodu doprovázený i nově 
příchozími skupinami obyvatelstva       
s moravskou malovanou keramikou   
 (kultury lengyelská a jordanovská).       
          

• Z tohoto období známe z Prahy první 
kovové předměty - měděné ozdoby      
z kostrového hrobu v Ďáblicích. 

NEOLIT 
V ČECHÁCH
5 500 – 4 000 / 3500 BC

http://cs.wikipedia.org/wiki/
Kultura_s_moravskou_malovanou

_keramikou



  

Kultura s Kultura s moravskou moravskou 
malovanoumalovanou keramikou keramikou 
Jedná se o výraznou neolitickou kulturu s 
ústředím na jižní Moravě (hlavně v okolí Znojma). 
Územně do ní spadalo jihozápadní Slovensko, 
přilehlé části Rakouska a Maďarska. Výrazným 
prvkem byla nepřehlédnutelná, 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. 

moravská malovaná keramika 
z lokality Znojmo- Novosady 

NEOLIT 
V ČECHÁCH

5 500 – 4 000 / 3500 BC



  
KULTURA MMK

Neolitické venuše jsou jiné než ty v paleolitu, velmi 
snadná výroba je koncipována tak, aby jí zvládnul i 
méně nadaný hrnčíř a technologií se nezničily. 
Množství sošek na jediném nalezišti je také větší 
než v paleolitu. Vše je hodně podřízeno technologii 
výroby. Na obraze tedy není rekonstrukční 
transformace, ale jen umělecká souladná malba. 
Čas strávený nad takovou malbou je vhodný o 
přemítání nad každou částí těla sošky v porovnání   
s lidským tělem. To co vypadá jako lopatky u páteře 
mohou být i copy. Některé venuše mají totiž tyto 
vertikální linie dvojité. 
Také nahota venuší je sporná, řada z nich mohla být 
pomalována tak, že znázorňovaly přiléhavý oděv. 
Jsou však i další figurky a nejen ženské, některé i 
sedící a mnohé mají evidentně primární pohlavní 
znaky, takže nahota zde mohla alespoň z části mít 
určitou roly.  

neolitická Venuše z Hlubokých Mašůvekhttp://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm



  

NEOLITICKÁ 
ARCHITEKTURA
PROFÁNNÍ

-  OBYTNÉ DOMY

A ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU 
 DŘEVO 
 PROUTÍ 
 KÁMEN



  

Reconstruction of a Neolithic House in Tuzla, Bosnia and Herzegovina. 

wikimedia.org



  Rekonstrukce neolitické polozemnice
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