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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá holistickým popisem kultury a umění v období pavlovienu. První 

část je věnována prvním lidem a kulturám v Evropě, přírodním podmníkám, se kterými se 

museli pavlovienci vyrovnávat, a vyspělým technologiím, které používali. Druhá část 

popisuje jednotlivá sídliště, jejich strukturu a historii jejich bádání. Třetí část rekonstruuje 

možné symbolické projevy kultury a popisuje pavlovienské umění, včetně jednotlivých 

uměleckých artefaktů. Práce je doplněna obrazovou přílohou. 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This bachelor’s thesis proposes a holistic description of the culture and art in the Pavlovian 

period. The first part focuses on the first men and cultures in Europe while taking into account 

the natural conditions these people had to face and the advanced technologies they used. The 

second part deals with different types of settlements, their structure and the history of research 

on the subject. As for the third and the last part, it engages in a reconstruction of possible 

symbolic manifestations of the then culture and describes the Pavlovian art with the help of 

particular art artefacts. The thesis is supplemented with annexed pictures. 
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Úvod 

 Po dlouhá staletí byl člověk stvořen Bohem. Devatenácté století nás uvrhlo do skepse 

o nejistém původu, který se nám přes veškerou snahu nepodařilo s jistotou nalézt doposud. 

Zkoumání antropogeneze je plné hypotetických příběhů, které jsou konstruovány vědci na 

základě archeologických výzkumů a skrze prizma dané doby a jejich osobních zkušeností. 

Vědecká hypotéza o vzniku člověka se v podstatě tolik neliší od vyhnání Evy a Adama z ráje. 

Zjednodušeně můžeme říci, že náš prapředek byl pravděpodobně donucen vyrovnat se 

s novými ekologickými podmínkami – z hájenství pralesa byl nucen sestoupit na zem a jako 

adaptace na nové prostředí se vyvinula bipedie a kultura. 

I přestože je úsvit lidstva a počátek lidství pro nás stále zahalen rouškou tajemství, 

kultura pavlovinu je první prokazatelnou kulturou anatomicky moderního člověka plně 

adaptovaného na ekologické podmínky na území střední Evropy. Práce si vytyčila za cíl 

holisticky popsat pavlovienskou společnost a to na úrovni artefaktů, sociokulturních 

regulativů a idejí, do takové míry, do jaké je to umožňuje současný stav poznatků. S termínem 

kultura zde pracujeme v podobě, ve které ji definoval E. B. Tylor1 v díle Primitivní kultura: 

„Kultura neboli civilizace, … je komplex, který zahrnuje vědění, víru, umění, morálku, zvyky 

a jiné schopnosti a zvyky, které si člověk osvojil jako člen společnosti (Tylor 1871, pp1). 

Bakalářská práce se nesnaží objevit nové poznatky, ani nemůže. Snaží se 

prostřednictvím kompilace o syntézu dosud zjištěných faktů a hypotéz. V práci se opíráme 

o bohaté zdroje vztahující se k tomuto období, zejména od autorů Bohuslava Klímy2, Jiřího 

Svobody3 a Martina Olivy4. 

                                                
1 Edward Burnett Tylor (1832−1917) byl britský antropolog, anticipátor antropologie jako vědy o kultuře. Byl 
zastáncem evolucionismu, který předpokládá jednotou mysl a jednotný stadiální vývoj lidstva: 
divoštví→barbarství→civilizace. Jeho stěžejní prací byla Primitivní kultura (Tylor 1897, pp29; Soukup 2004, 
pp304−305). 
2 Bohuslav Klíma (1925−2000) byl český archeolog, pracovník archeologického ústavu Akademie věd České 
republiky v Brně a docent Masarykovy univerzity. Zabývající se především obdobím pavlovienu, jeho konkrétní 
výzkumy a počiny jsou popsány v příslušných kapitolách (Kostrhun & Oliva 2009, pp62−63). 
3 Jiří A. Svoboda (1953) je český archeolog, antropolog a paleoetnolog. Působí jako profesor antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vědecký pracovník Archeologického ústavu Akademie 
věd České republiky v Brně a vedoucí Střediska pro paleolit a paleoetnologii při Archeologickém ústavu 
Akademie věd ČR Brno v Dolních Věstonicích. Také je editorem Dolnověstonických studií. Mimo výzkumu 
kultury paleolitu na Moravě uskutečnil řadu výzkumných zahraničních cest. Výsledky jeho vědecké činnosti 
byly publikovány ve více než 300 odborných článků a publikací (www.is.muni.cz). 
4 Martin Oliva (1951) je český archeolog, vedoucí Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea a editorem 
Acta Musei Moraviae – Scientiae Sociales. Zabývá se zejména mladým paleolitem, především civilizací lovců 
mamutů a těžbou v Krumlovském lese (www.is.muni.cz). 
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Objevy na pavlovienských sídlištích přispěly k celosvětovému poznání vývoje člověka 

a jeho kultury. Konkrétně zpochybnily představu paleolitického člověka s potrhaným 

oblečením a divokým výrazem ve tváři, tak jak ji známe z obrazů Zdeňka Buriana5. 

Především umělecké projevy pavlovienské kultury proslavili Českou republiku po celé euro-

americké civilizaci. Například v New Yorku v muzeu Přírodní historie v expozici o původu 

člověka jsou vystaveny kopie Věstonické venuše, zvířecích keramických plastik a Marionety 

z Brna, jako nejreprezentativnějších zástupců paleolitického umění v Evropě. Proto je také 

uměleckým projevům pavlovienců věnována poslední kapitola.  

I přestože se krajina okolo Pavlovských vrchů od doby pavlovienu výrazně změnila, 

samotné vrchy stále představují výrazný krajinný prvek a nijak jinak tomu nebylo ani před 

27 000 lety. Vápencové útesy jsou viditelné na několik desítek kilometrů. V souvislosti 

s jejich tvarem bývá často zmiňována podobnost s mamutím hřbetem (příloha č. 1). Tato 

lokalita mohla mít pro ně nejenom ekonomický a strategický význam, ale i symbolický 

význam. Obdobně tomu muselo být i v Předmostí u Přerova. Pokud jedeme do Přerova autem 

z Brna, průchod Moravskou branou je viditelný již z velké vzdálenosti. Odmyslíme-li si 

zástavbu města Přerov a přilehlých vesnic a představíme-li si neodtěženou Skalku a Hradisko, 

objeví se před námi významný krajinný prvek, který mohl podobně jako Pavlovské vrchy 

plnit funkce strategické i symbolické. I přestože dnes pro nás tyto krajinné útvary nemají 

žádnou obdobně využitelnou funkci, stále pro nás Pavlovské kopce se svými révou posetými 

svahy představují krajinu, která má svého nezaměnitelného genia loci a do které se opakovaně 

vracíme.  

                                                
5 Zdeněk Burian (1905−1981) byl kreslíř, malíř a ilustrátor. Jeho rekonstrukce prehistorického světa se zapsala 
do povědomí široké veřejnosti a přispěla k popularizaci vědy. Za jeho pomyslného zástupce můžeme označit 
Libora Baláka (1961), který se zaměřuje na rekonstukci paleolitických kultur (www.is.muni.cz; 
www.anthropark.wz). 
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Rešerše 

 Pro počáteční fáze této práce byly stěžejní publikace zabývající se paleoantropologií, 

tedy Dějiny antropologie (Soukup 2004) konkrétně II. díl věnují se dějinám 

paleoantropologie, a Paleoantropologie a evoluční antropologie (Vančata 2012). V první 

zmíněné publikaci se autor zabývá historií antropogeneze z perspektivy kulturního 

antropologa, autorem druhé publikace je biolog a paleoantropog, je tedy pochopitelné, že se 

zabývá především biologickými aspekty vývoje člověka. Pro vymezení kultury Pavlovienu 

byl stěžením článek Ze současné problematiky evropského pravěku: Současný stav 

problematiky aurignacienu a gravettienu (Klíma 1961b).  

Ve druhé kapitole jsme čerpali poznatky z Paleolitu moravy a Slezska (Svoboda 

2009 ed.). Tato publikace editovaná Jiřím Svobodou je uceleným popisem paleolitu Moravy 

a Slezska. Využity zde byly především kapitoly o přírodních podmínkách a původu 

surovinových zdrojů. Přínosnosnou byla také útlá publikace Places of art, traces of fire: 

a contaxtual approach to anthropomorphic figurines in the Pavlovian (Verpoorte 2001) a Čas 

lovců (Svoboda 2009). O technikách zpracování kamenné industrie jsme vycházeli z práce 

Zhodnocení technologií výroby kamenných nástrojů. Rekonsturkce a experiment 

v archeologii (Škrdla 2000), v níž autor experimentálně ověřoval techniky štípané industrie 

a broušení kamene. Podstatná a často citovaná byla kniha Dolní Věstonice: tábořiště lovců 

mamutů a to především pro podkapitolu o kostěné industrii (Klíma 1983). Podkapitolu 

o textilu tvoří především články z Archeologických rozhledů ročník 51 týkající se dané 

problematiky. Zde jsme se snažili o výtah nejpodstatnějších fakt týkající se překvapivého 

objevu textilních struktur v keramice a reakcí na toto zjištění. 

Oliva se dlouhodobě zabývá vztahem člověka a mamuta a významem hromad 

mamutích kostí. Proto jsme v první podkapitole třetí kapitoly vycházeli především z jeho 

článku K významu akumulací mamutích kostí aneb „věda“ s rozumem v koncích 

z Archeologických rozhledů (Oliva 2003) a příslušné kapitoly z jeho publikované doktorské 

práce Gravettien na Moravě. V druhé podkapitole vycházíme zejména ze studie 

Thirty thousand-year-old evidence of plant food processing (Revendin et al. 2010) a kapitoly 

Evidence of edible plant exploitation (Aranguren a kol. 2011) z publikace Pavlov excavations 

2007–2011 (Svoboda Ed. 2011). Poslední část čerpá především z publikace Čas lovců: 

Aktualizované dějiny paleolitu a mezolitu, ve které se Svoboda zabývá stručně jednotlivými 

fragmenty gravettienské kultury, které podkládá i častými etnologickými analogiemi.  
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Ve čtvrté kapitole čerpáme z pestré škály literatury. Ale jako podstatné publikace 

musíme zdůraznit výše zmíněný Gravettien na Moravě a Paleolit Moravy a Slezska. Pro 

základní strukturu a následné dohledávání původních pramenů byly tyto dvě publikace 

stěžejní. V podkapitole o Předmostí u Přerova jsme nejvíce využívali publikaci Lovci mamutů 

z Předmostí (Klíma 1990), ve které je obsažena historie archeologických výzkumů, přehled 

významných artefaktů a dobový stav problematiky. Pro popis lidských ostatků jsme využili 

Homo Předmostensis: fosilní člověk z Předmostí na Moravě. I, Lebky (Matiegka 1934). Tento 

atlas je unikátní především tím, že jsou zde zdokumentovány lidské ostatky nejenom 

z Předmostí, které byly nenávratně zničeny při požáru Mikulovského zámku. Ve snaze 

využívání primárních zdrojů jsme v případě masového hrobu čerpali z článku Nález 

diluviálního člověka v Předmostí (Maška 1895). Nejnovější publikací zabývající se novým 

pohledem na dokumentaci pocházející z Předmostí je Early Modern Humans from Předmostí. 

A new reading of old documentation (Velemínská & Brůžek Eds. 2008). V podkapitole 

o sídlišti v Dolních Věstonicích jsme vycházeli především z publikací Karla Absolona 

Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na 

Moravě. Pracovní zpráva za rok první na Moravě (Absolon 1938) a Výzkum diluviální stanice 

lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě. Pracovní zpráva za 

třetí rok 1926 (Absolon 1945). Neopomenutelnou je publikace Dolní Věstonice: sídliště lovců 

mamutů, kde Klíma popisuje historii archeologických výzkumů, jednotlivé části sídliště 

a reprezentativní artefakty. Velká část zdrojů této podkapitoly pochází z článků uveřejněných 

Klímou nebo Svobodou v Archeologických rozhledech, uvést můžeme např. článek 

zabývající se objevením trojhrobu Mladopaleolitický trojhrob v Dolních Věstonicích (Klíma 

1987). Většina citované literatury v podkapitole věnující se Pavlovu pochází z pera Bohuslava 

Klímy a publikacím z edice Dolnověstonických studií, například Pavlov excavations 2007–

2011 (Svoboda Ed. 2011). V poslední podkapitole jsou jednotlivé zdroje omezeny na 

jednotlivé monografie. Pro Milovice byla jedinou výchozí literaturou monografie Sídliště 

mamutího lidu u Milovic pod Pálavou (Oliva et al. 2009). Vzhledem k náplni tématu hrobu 

v Brně II. byl využit článek Olivy v Archeologických rozhledech Mladopaleolitický hrob 

Brno II. jako příspěvek k počátkům šamanismu jako výchozí literatura. Na základě výzkumů 

v Petřkovicích byla vydána monografie, ze které čerpáme v poslední části podkapitoly On 

Shouldered Points and Female Figurines (Svoboda Ed. 2008). 

První část páté kapitoly čerpá z knihy Šamanismus a nejstarší techniky extáze (Eliade 

1997), která je uceleným dílem věnovým šamanismu z perspektivy historie náboženství. Pro 

porovnání s touto publikací jsme dále čerpali z knihy Náboženství pravěkých Evropanů, která 
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se v příslušné kapitole věnuje praktikování šamanismu a zaznamenávání času s důrazem na 

moravský gravettien. Pro rekonstrukci Medvědího svátku byla zásadní kniha Torava. Lovci 

severozápadní Sibiře, příroda a lidé (Boukal 2003). Kniha je výsledkem autorova terénního 

výzkumu mezi etniky Sibiře. V publikaci The Paleolithic Societies of Europe (Gamble 1999) 

byla jedna kapitola věnována přímo moravského gravettienu, na jejímž základě jsme sestavili 

podkapitolu o rituálu. Poslední část páté kapitoly se zaobírá pohřbíváním a vychází ze třech 

zdrojů. Prvním je kapitola o pohřbívání v publikaci Civilizace Moravské paleolitu a mezolitu 

(Oliva 2005), kde jsou popsány jednotlivé typy pohřbů. Druhým je publikace Paleolit 

a mezolit: Pohřební ritus (Svoboda 2003), která podává ucelený přehled o pohřbívání i na 

dalších paleolitických lokalitách v Evropě. Poslední je The gravettian infant burials from 

Krems-Wachtberg, Austria (Einwögerer et. al. 2008). Je to velmi zajímavá studie, která 

popisuje nálezové okolnosti hrobů tří kojenců. 

V poslední kapitole byla často citována kniha Počátky umění (Svoboda 2011b). Je 

nejnovější ucelenou publikací věnovanou nejenom umění, ale i aspektům vývoje reflexe 

umění, pojetí času a prostoru atd. Doplněna je bohatou obrazovou dokumentací, nevěnuje se 

ale podrobně jednotlivým artefaktům. Z této monografie čerpáme i v předcházejících 

kapitolách. Nejreprezentativnější artefakty paleolitického umění a jejich různé interpretace 

popisuje kniha Pravěké umění (Clottes, Půtová & Soukup 2011). Poslední publikací, ze které 

vycházíme je Nejstarší umění střední Evropy (Valoch & Lazničková-Galetová 2008). Je 

rozdělena na část první, která se zabývá teoretickými úvahami o paleolitickém umění 

a popisem materiálů a technik výroby. Druhou tvoří katalogová část, kde jsou fotografie 

jednotlivých artefaktů a stručné popisky ke každému z nich. Závěr kapitoly doplňují články 

z periodika Archeologické rozhledy o falsech, které by však mohly být originálními artefakty 

pocházejících z Dolních Věstonic. 
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1. První lidé a kultura v Evropě 

1.1. Původ moderních lidí 

Anatomicky moderní člověk se vyvinul z archaické formy Homo sapiens v Africe před 

195−150 tisíci lety. Na vývoj anatomicky moderního člověka existují dvě teorie –

 monocentrická a multiregionální. Monocentrická teorie předpokládá, že člověk odešel 

z Afriky již plně geneticky vybaven a při osídlení světa se již nijak geneticky nevyvíjel. 

Zastávají také hypotézu Mitochondriální Evy − všichni lidé pochází z jedné ženy, případně 

z jednoho afrického kmene. Zastánci multiregionální teorie vyslovují názor, že anatomicky 

moderní člověk vznikl po celém světě v rámci postupné řady Homo erectus → archaická 

forma Homo sapiens → anatomicky moderní člověk. Jednalo se tedy o globální evoluci 

člověka. I přestože se ani jedna teorie neprokázala, obě dvě výrazně přispěly k pochopení 

evoluce člověka. V této práci budeme vycházet z pravděpodobnější monocentrické teorie, 

tedy že geneticky plně vybavený anatomicky moderní člověk se vydal před 60 000 lety „ven 

z Afriky“ a postupně začal kolonizovat svět (Soukup 2004, pp233−237; Vančata 2012, 

pp206−208). 

Anatomicky moderní člověk měl již vyvinuté geny ovlivňující růst a změny ve 

struktuře mozkové kůry a úroveň jazyka a řeči. Dětství anatomicky moderního člověka se 

prodloužilo z předchozích 4 let na 6 let. Děti měly delší čas na osvojení si nezbytných 

dovedností a na rozvoj komunikace. Tím byl pravděpodobně ovlivněn rozvoj antistresových 

mechanismů, nových sociálních struktur a následně i kultury. Z člověka se díky humorálnímu 

systému, kde se propojila složka biologická, sociální a kulturní, stává biosociální bytost, která 

mohla lépe čelit stresu a různým ekosystémům, než jiné lidské druhy (Vančata 2012, pp196). 

 

Neandrtálci 

 Anatomicky moderní člověk přišel do Evropy před 40 000 lety, kterou obývali 

neandrtálci. Neandrtálci se mohli od vývojové linie (Homo heidelbergensis) směřující 

k anatomicky modernímu člověku oddělit zhruba před 650 000–170 000 lety. Neandrtálci žili 

v Evropě před 135 000 až 25 000 lety. Ovládali mousterskou kulturu, adaptovanou na tvrdé 

podmínky doby ledové v Evropě. Museli být zdatnými predátory, kteří lovili střední a velkou 

zvěř. Mohli dosáhnout také určité formy řeči, ve svém chování projevovali reciproční 

altruismus a jistě vykazovali známky symbolické kultury. Neandrtálci byly robustní postavy, 

jejich výška nepřesahovala 170 cm a mohli vážit přes 80 kg. Oproti anatomicky moderním 
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lidem byli fyzicky velmi silní, měli větší dutiny (lépe se tak vyrovnávaly se zimou) a nepotili 

se. Z neandertálských nalezišť na území Moravy můžeme zmínit jeskyni Šipku a Kůlnu. 

Neandrtálci vymírají před 25 000 lety, kdy pavlovienská kultura dosahuje svého vrcholu. 

Pravděpodobně se nebyli schopni přizpůsobit okrajovým ekosystémům, kam byli vytlačeni 

populacemi anatomicky moderního člověka (Soukup 2004, pp221−226; Vančata 2012, 

pp187−195). 

  

1.2. Aurignacien 

Kultura aurignacienu je první kulturou anatomicky moderního člověka v Evropě, která 

probíhala před 40−30 tisíci lety. Jeho nejtypičtější industrií byla škrabadla a rydla. 

Charakteristickou je i tzv. aurignacká čepel s polostrmou retuší a středem zúženým do 

„piškotovitého“ tvaru. Cromaňonci již vyráběli první kostěné zbraně pomocí strouhání 

a hlazení (Oliva 2005, pp44). 

Aurignacienské osídlení na Pálavě bylo poměrně řídké. V Milovicích bylo datováno 

od 32 000 do  29 000 BP6, letmé stopy osídlení se objevují i v Dolních Věstonicích I., III., 

Pavlově I., Bulharech a v jeskyni Turold byl objeven listovitý hrot. Typická industrie − 

vysoká škrabadla a kýlovitá rydla byla vyráběna z moravských rohovců. Opomenout 

nemůžeme nálezy v Mladečských jeskyních na Olomoucku. Nejedná se sice o typický 

aurignacký nálezový soubor, protože zde zcela chybí předměty denní potřeby, ale 

pravděpodobně se jednalo o speciální místo, kde se mohly odehrávat různé obřady. Byla zde 

nalezena pestrá škála zvířecích kostí, 22 provrtaných zvířecích zubů. Mezi neobvyklé 

artefakty patřilo ornamentované šídlo a provrtaná kost z losa. Charakteristickým nálezem jsou 

broušené kostěné hroty rozmanitých délek, které dostaly označení typ Mladeč. V jeskyni byly 

nalezeny dvě ohniště a i řada lidských kostí, které patří mezi nejstarší kosterní pozůstatky 

anatomicky moderního člověka na našem kontinentě. Pomocí radiokarbonové metody bylo 

stáří tří jedinců a jednoho zubu určeno na 31 tisíc let (Oliva 2005, pp48−54, Svoboda 2009a, 

pp163–167). 

I přestože se mobilní umění vyskytuje v nedalekém Dolním Rakousku a jihozápadním 

Německu, u nás tyto umělecké projevy chybí. Na vině mohly být nepříznivé klimatické 

podmínky, navzdory kterým ale kromaňonci z Dolního Rakouska byly schopni vyrýt 

z amfibolické břidlice tzv. venuši z Galgenbegku, 7,2 cm vysokou skulpturu ženy. V již 

                                                
6 BP je zkratkou pro časové označení before present, tedy před současností. Toto datování se používá při 
radiokarbonové metodě. Rokem nula je v tomto případě rok 1950 (www.archaeology.about.com). 
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zmiňovaném Německu se v jeskyních Vogelherd, Geissenklösterle, Hohle Fels a Hohlenstein-

Stadel nalezly zvířecí skulptury vyřezané z mamutoviny, včetně nejstarší 6 cm vysoké venuše, 

tzv. Švábská Eva vyřezané do mamutího klu. Unikátní je skulptura vyřezaná z mamutího klu 

tzv. Lví člověk, vysoká 29,6 cm a flétna vyřezaná z labutí vřetení kosti, která dokládá 

existenci hudby v paleolitu. Neopomenutelnou je i jeskyně Chauvet v jižní Francii objevená 

v roce 1994, která potřela hypotézy o kumulativním vývoji umění v paleolitu. Nejstarší malby 

jsou totiž datovány do 32 000–30 000 BP a přitom patří k nejúžasnějším dílům paleolitu. 

Aurignacien zasáhl také Španělsko, Itálii, střední Evropu, Balkán a epizodicky východní 

Evropu (Oliva 2005, pp54; Clottes, Půtová & Soukup 2011, pp115−126; Svoboda 2011b, 

pp89). 

 

1.3. Gravettien-pavlovien 

Gravettien je kultura mladého paleolitu v Evropě, rozšířená před 28 000−23 000 BP od 

Španělska přes Francii, Itálii, Německo a Poddunají až do východní Evropy. Dříve byla 

označována jako aurignacien, naše prostředí tuto klasifikaci přijalo až po druhé světové válce. 

Pro západní projevy gravettienu je typická kamenná hrotitá industrie, především čepel 

s otupeným bokem, hrot typu La Gravett a hranová rydla. Za významné lokality Evropského 

gravettienu můžeme označit ve Francii La Gravette a Laussel, v Itálii Grimaldi a Savignano, 

v Rakousku Willendorf, na Ukrajině Mezin a Molodova a v Rusku Avdějevo, Kostěnki, 

Mal´ta a Sungir (Oliva 2005, pp56; Clottes, Půtová & Soukup 2011, pp133; www.is.muni.cz). 

Na základě studia artefaktů a návštěvy lokality Pavlov, vymezil Henry Delporte7 

označení pro starší fázi středoevropského gravettienu – pavlovien. Bohuslav Klíma toto 

označení více specifikoval: „Pavlovien je označení pro skupinu mladopaleolitických 

stanovišť, vázaných společnými znaky a spojených jednotným souvislým vývojem, 

obdobným přírodním prostředím a jeho podmínkami, stejnými výrobními prostředky 

a surovinovou základnou, tedy hospodářskými poměry, právě tak, jako i shodnými projevy 

v duchovní kultuře, ve skladbě sídliště, společenské struktuře a zákonech, kterými se řídil 

život na sídlišti.“ (Klíma 1961b, pp106) 

                                                
7Henry Delporte (1920−2002) byl významný francouzský archeolog, zabývající se paleolitem Evropy. 
V periodiku Riviera di Science Preistoriche XIV v článku Notes de voyage leptolithique en Europe centrále 
v roce 1959 poprvé pojmenovává Pavlov jako eponymní lokalitu a navrhuje nový termín pro moravský 
gravettien – pavlovien (Klíma 1961, pp106; White 2002, pp453). 
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Konkrétněji spatřuje specifické projevy pavlovienu u kamenné industrie, která dosáhla 

rozvinutého stupně mikrolitických a geometricky pravidelných forem. Klasickým typem jsou 

útlé čepele, velmi časté jsou četné retuše. Kostěnou industrii charakterizuje především pro 

rýpadla z mamutích žeber, parohové kopáče, lžícovité nástroje a jehlice. Ze sféry umění 

upozorňuje na přívěsky, vlasové čelenky a zápony, ozdobené různými geometrickými tvary, 

dále na perforované třetihorní konchylie a zvířecí zuby. Naprosto výjimečnou kategorií 

uměleckých předmětů jsou sošky z mamutoviny a plastiky z pálené hlíny (Klíma 1961b, 

pp106−114). 

Pavlovien dělíme na fázi starší 27 000−28 000 BP, mimo sídliště ve spodní části 

v Dolních Věstonicích a některé části z Dolních Věstonic II., spadá do něj vrstva 

5 z Willendorfu II.8, nejfrekventovanější industrií byla čepele s otupeným bokem. Jako 

vyvinutý pavlovien je označované časové období mezi 27 000−25 000 BP. V tomto období 

byly nejfrekventovaněji osidlovány sídliště v Dolních Věstonicích, Pavlově, Milovicích I. 

a v Předmostí u Přerova. Specifikum pro vyvinutý pavlovien je rozvinutá a mnohotvará 

kostěná industrie. Poslední fází gravettienu, ve které dožívá pavlovienská tradice, je 

Willendorf-Kostěnkien vymezený v období 24 000−21 000 BP (příloha č. 2). Do této fáze 

spadají Petřkovice a pohřeb z Brna II. Typickou industrií pro toto období byly hroty s bočním 

vrubem dokládající vztah s kostěnkovsko-avdějovskou kulturou (Oliva 2005, pp56; Svoboda 

2009b, pp103; www.is.muni.cz). 

 

1.4. Pavlovienci 

 Díky téměř kompletním kosterním pozůstatkům z pavlovienských lokalit máme 

poměrně přesnou představu o tom, jak tehdejší lovci vypadali. Lebka pavlovienců je 

v mnohém podobná dnešním lidem. Měli ale výrazné nadočnicové oblouky, nižší obličej, 

robustnější čelisti a širší nos. Muži byli štíhlí a vysocí, kolem 175 cm, vážili kolem 63 kg. 

Převládal výrazný sexuální dimorfismus, ženy byly většinou daleko menší. Průměrně byly 

vysoké okolo 156 cm a robustní s velkou vrstvou podkožního tuku. Nalezly se ale i skelety 

žen malých a přitom štíhlých (Vančata 2012, pp202−203; Svoboda 2009b, pp100). 

                                                
8 Willendorf II. je jedním z osmi sídlišť ležících podél Dunaje asi 80 km od Vídně. Objeven byl ke konci 19. 
století a systematické archeologické výzkumy zde probíhají dodnes. Naleziště bylo proslaveno nálezem 
Willendorfské venuše (www.eva.mpg.de). 
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2. Přírodní podmínky a technologie 

2.1. Podnebí, flóra a fauna 

 

Podnebí 

 Na začátku gravettienu se začíná usazovat spraš v nadloží středowürmských půd, která 

v následujících tisíciletích pohltí pozůstatky pavlovienských sídlišť pod několik metrů vysoké 

nánosy. Klima bylo oproti předchozím obdobím chladnější a vlhčí, glaciály a interglaciály se 

střídaly v cyklech po 2 tisích letech. Zimy byly dlouhé a kruté, střídané teplým obdobím, kdy 

půda rozmrzla a rozbahnila se. Roční průměrná teplota se pohybovala kolem 2−30C. Ke konci 

tohoto období nastoupila doba ledová. To, že moravská krajina mohla vypadat jako chladnější 

verze dnešního Serengeti parku, odvodili vědci na základě rozboru pylu a uhlíků 

z pavlovienských kulturních vrstev. Na svazích a podél řek rostly stromy, kterým výrazně 

dominovaly jehličnany, ale objevily se i stromy listnaté jako byl dub, buk a dokonce tis. Tento 

krajinný typ splňoval optimální podmínky pro život stádní zvěře. Někteří vědci, na základě 

výzkumu měkkýšů, si ale krajinu lovců mamutů představují jako subarktickou tundru. 

Rozdílné pohledy mohou být dány častým střídáním teplých a chladných období či rozdíly 

jednotlivých výškových pásem Pavlovských kopců (Oliva 2005, pp52; Musil 2009, pp58; 

Svoboda 2009b, pp103−105). 

 

Flóra 

 Díky pylovým analýzám a uhlíkovým rozborům z  Dolních Věstonic II. a Bulhar 

máme představu o tom, jaké stromy a byliny v pavlovienu rostly. Byly to především již 

zmíněné jehličnany, především smrk, borovice, v menším počtu modřín, a také náročné 

listnaté dřeviny jako je buk, dub, jilm, habr a olše. Dále můžeme ještě zmínit vrbu, břízu, 

jalovec a topol. Rostliny se vyskytovaly suchozemské, vodní a bahenní. Bylin bylo nalezeno 

40 druhů, mimo jiné kopřiva, tužebník, kozlík, chvojník a devětsil (Musil 2009, pp57−58; 

Svobodová 2009, pp49).  

 

Fauna 

Mamut – chobotnatec žijící ve stádu, které přes den ušlo velké vzdálenosti. Na začátku 

léta migrovalo kolem vodních toků, jakými byla řeka Morava, Dyje a Svratka, od Panonské 

nížiny Moravskou bránou na sever a na začátku zimy zase zpět na jih. Život mamutů byl totiž 
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závislý na rostlinné a různorodé stravě a i na velkém přísunu vody. Rodová stáda mohla 

dosahovat až deseti jedinců, při migraci se ale počet mohl rozrůst na sto. Rodové stádo bylo 

vedeno samicí a společně kooperovalo, zatímco samci upřednostňovali život mimo stádo. 

Jedinec mohl dosáhnout výšky 2−3,5m, délky až 5,4m a váhy kolem 3,6 tuny. Tělo měl 

pokryté dlouhými hnědými chlupy a velmi silnou vrstvu podkožního tuku, díky které byl 

odolný vůči chladu (Svoboda 2011, pp154; Musil 2009, pp58−61). 

Nosorožec – vyhynulý nosorožec srstnatý, který byl orientovaný na travnatou stravu 

a dostatek vody, preferoval osamocený styl života. Měl mohutnou lebku se silnými rohy. Tělo 

měl pokryté silnou srstí a chlupy černohnědé barvy dlouhé 10−15 cm. Byl vysoký v kohoutku 

1,6 m a dlouhý 3,5 m a vážil okolo 1,5 tuny. Jeho výskyt byl oproti mamutovi vzácnější 

(Musil 2009, pp61; Svoboda 2011b, pp157−158). 

Kůň – další stádní zvíře, žijící v rodinných stádech o 15 kusech. Při migraci se stádo 

mohlo rozrůst na 20−50 jedinců. Před chladem byli chráněni dlouhou a hustou srstí. Živili se 

rostlinnou stravou. I pro ně byl nezbytný dostatečný přísun vody (Musil 2009, pp61−62).  

Sob – přežvýkavec, který stádně migroval za zdroji potravy. Živil se trávou 

a bylinami, na podzim se mohl živit houbami, lišejníky a mechem. Na rozdíl od výše 

zmíněných býložravců, nepotřeboval velké množství vody a dokázal vodu získávat i ze sněhu. 

Sdružoval se do stád o počtu 2–20 jedinců, při migraci se počet zvýšil (Musil 2009, pp62, 

Svoboda 2011b, pp164). 

Kozorožec – býložravec s mohutným trupem, silnými nohami, charakteristickými 

dlouhými chlupy na bradě a do oblouku stočenými dlouhými rohy, u samců až 90cm. Stáda 

samic a mláďat čítala kolem 10−20 jednotlivců, samci se sdružovali do vlastních skupin 

(Svoboda 2011b, pp172). 

Lev – lev jeskynní se od současných lvů liší, neměl hřívu ani příznačný střapec na 

ocase. Jeho tělo pokrývala hustá a dlouhá kožešina, v kohoutku vysoký byl 1,2 metru 

a dlouhý byl 2 metry. Svým stylem života byl podobný dnešnímu tygru ussurijskému 

(Svoboda 2011b, pp174). 

Medvěd – jeskynní medvěd v pavlovienu asi už jen dožíval. Velikostí se podobal 

současnému medvědovi grizzly a na délku měřil 2−3 metry. Dle stavby chrupu se soudí, že se 

stravoval rostlinnou stravou. Do jeskyní se uchyloval k přezimování a k rození mláďat. 
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Na jihomoravském území žil také vlk, liška obecná, polární, hyena, polární zajíc, rys, 

jelen, rosomák, četné druhy ptáků (Klíma 1983, pp34; Oliva 2005, pp57−58; Svoboda 2011b, 

pp175). 

 

2.2. Kamenná industrie 

 

Původ surovin 

Poprvé v paleolitu pavlovienští lovci importovali kamenné suroviny z míst vzdálených 

100 až 200 km. Zdroje moravských rohovců a křemenců jimi téměř nebyly využívány. Oproti 

místním zdrojům importovaná surovina byla více kvalitní, měla lepší štěpnost a byla lovci 

považovaná za více estetickou. Nalezené pazourky z  jihomoravských lokalit pocházely 

především z oblastí elsterského a sálského kontinentálního zalednění, jehož jižní cíp 

dosahoval Moravské brány a jehož rozloha činila 2750 km2. Jmenovitě se jednalo o Slezsko 

a severní Moravu. Tento druh silicitu zvaný také severský pazourek byl nejrozšířenější 

kamennou industrií užívanou lovci mamutů nejen na jižní Moravě (výjimku tvoří sídliště 

v Milovicích, kde převládá radiolit), ale i na Dolnorakouských sídlištích v Aggsbachu 

a Willendorfu.  Kvalitní pazourek byl také importován z jižního Polska z oblasti krakovsko-

čenstochovské jury, která byla taktéž zaledněná (Přichystal 2009, pp67−68; Svoboda 2009b, 

pp122; Verpoorte 2001, pp32; Oliva, 2002 pp565−566; Škrdla 2000, pp19). 

Radiolity byly také široce zastoupeny, z jejich barev dominuje především zelená 

a červená. Jejich zdroje byly v Bílých Karpatech, v Alpách a v některých částech severo-

západního Maďarska. Jejich významná naleziště ležela také na Váhu a Dunaji. Ojedinělými 

jsou nálezy obsidiánu neboli sopečného skla. Jeho původ může být ve východním Slovinsku 

či Maďarsku. Výjimečným jsou také nálezy křišťálu, pocházející z Alp a Českého masívu, ale 

také sekundárně z říčních teras, nebo pegmatity ze západní Moravy. Z místních zdrojů se 

vyskytují moravské rohovce, které byly těženy v Krumlovském lese (Přichystal 2009, pp73; 

Verpoorte 2001, pp32−33). 

Transportovány musely vždy být objemné kusy kamenné suroviny, proto tento 

transport nemohl probíhat nahodile. Muselo se jednat o pravidelné sezónní výpravy, které 

mohly časově korelovat s migrací lovné zvěře. Ojediněle se mohly některé vzdálené suroviny 

či exotické komodity (např. škeble) vyměňovat anebo směňovat mezi členy různých skupin 

(Svoboda 2009b, pp122). 
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Štípaná industrie 

Vzhledem k faktu, že se kamenné suroviny importovaly z velké dálky, nemohli lovci 

surovinou plýtvat. Suroviny proto byly vždy maximálně využity – hranolovitá jádra byla 

často obnovována, těžena až do podoby mikrojader a mohla být používána jako otloukače či 

retušéry. Surovina byla před transportem upravována do takové formy, aby mohla být na 

sídlišti tvarována do kýžené podoby jádra. Na sídlišti tedy probíhala soustředěná výroba 

v zřejmě jasně vymezeném prostoru, což dokládají kamenná residua odštěpků a zlomků 

(Klíma 1983, pp94; Svoboda 2009a, pp210; Svoboda 2009b, pp124; Škrdla 2000, pp19). 

Pro štípanou industrii je charakteristická tzv. gravettská retuš – hrot, který byl strmě 

retušován čepelkami. Rydla převažují nad škrabadly a z výše zmíněných hranolovitých jader 

byly vyráběny úzké přímé čepele (Oliva 2005, pp56). „Odštěpování se dálo na základě 

zkušeností dlouhých generací vyhraněnými technologickými způsoby buď cestou kamenných 

otloukačů, odštěpovačů nebo ještě i dalších předmětů z různých materiálů, které 

zprostředkovávaly nebo přenášely tlak či přímý úder. Úštěpy doznávaly pak dalších úpravu 

jemnou retuší v nejrozmanitěji tvarované nástroje.“ (Klíma 1983, pp90) Mezi charakteristické 

nástroje patřily drásadla, dláta, hroty, pilky, rydla, vruby, vrtáky, které mohly být umísťovány 

do kostěných či dřevěných násad a staly se tak ostřím kopí, oštěpů či šípů (Klíma 1983, 

pp90). 

 

Broušená industrie 

 Broušení je považováno za jedno z prvenství pavlovienu, i když nedosáhlo takového 

využití jako v neolitu, kdy pomocí této technologie získávali ostrou hranu, například k výrobě 

seker. Pert Škrdla9 popsal výrobu broušené industrie na základě svého experimentu takto: 

„Vápencový oblázek je držen volně v ruce, broušení probíhá na destičce vápnitého pískovce, 

místo kontaktu broušeného povrchu s nástrojem je čištěno od vylomených zrn a pojiva 

brusného nástroje i od třísek obráběného artefaktu pomocí brusné kapaliny − vody, vlastní 

broušení probíhá za vlhka (na povrchu nástroje i obrobku je vodní film). Broušené artefakty 

byly využívány buď jako retušéry a otloukače nebo pravděpodobně měly rituální význam. 

Jako příklad můžeme uvést broušené disky ze slínovce s otvorem uprostřed, nalezené v hrobě 

ve Francouzské ulici v Brně (Škrdla 2000, pp23; Svoboda 2009b, pp125; Jelínek 1972, 

pp203). 

 
                                                
9 Petr Škrdla (1970) je specialistou na kamenné technologie, v současnosti pracuje v Ústavu archeologie 
Akademie věd v Brně (www.iabrno.cz). 
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Technologie zhotovování otvorů v kameni 

 Výsledný produktem této technologie byly závěsky, které měly čistě estetický 

charakter. Petr Škrdla experimentálně doložil jejich výrobní postup. Jednalo se o dvě na sebe 

navazující techniky prořezávání a vyvrtávání. I přestože se provrtané artefakty objevují již 

v předchozích obdobích chatelperonionu a aurignacienu, tato technologie je zcela unikátní a je 

i jedním z mnoha prvenství moravského gravettienu (Škrdla 2000, pp26−32).   

 

2.3. Kostěná industrie a keramika 

 

Kostěná industrie  

 Kostěná industrie byla lovci používána velmi hojně, vypovídá o tom i pestrá škála 

kostěných výrobků, jako jsou například šídla, hroty, bodce, hladidla, dýky, lopatkové 

a lžícovité nástroje, kopáče, rýpadla, harpuny, atd. Jednalo se o výrobky z mamutoviny, 

parohů či kostí živočichů tehdejší fauny. Industrie dosahuje tak rozmanitých tvarů, že někdy 

může být obtížným rozlišit záměrně vytvořený artefakt od odštěpků či zbytkového materiálu 

(Klíma 1983, pp101−102). 

Některé kostěné nástroje nám dnes slouží jako jediný důkaz činností, jejichž další 

komponenty se nám nezachovali. Například jemná kostěná šídla musela sloužit k sešívání 

kožešinových oděvů či textilu. Pomocí parohových kopáčů a rypadel byl upravován terén pro 

sídliště, vyhlubovány jámy pro kůly obydlí a ohniště. Mamutí kly byly upravovány do podoby 

válcovitých a protáhlých hrotů a vsazovány do dřevěných násad, které mohly být 

transformované do podoby oštěpů, kopí a šípů (Klíma 1983, pp106–110; Svoboda 2011b, 

pp150). 

Úprava parohů a mamutoviny vyžadovala vyspělou znalost. Mohly se buď měkčit 

v lázni z přírodních změkčovadel, rozštěpit (dle experimentů s mamutími kly Genadije 

Chlopačeva byla nejoptimálnější nízká teplota pod −25 oC), rozřezat podél předznačených 

linií nebo brousit (Svoboda 2011b, pp144). 

 

Keramika  

 Pavlovienské stanice, především Dolní Věstonice a Pavlov, drží světové prvenství 

v nejstarší nalezené keramické produkci – hrudek a skulptur. Nic nenasvědčuje tomu, že by 

byly z hlíny vypalovány keramické nádoby, jako tomu bylo později v neolitu. Jako surovina 

byla používána lokální sprašová hlína s jílovitou příměsí, která musela být vypalovaná mezi 
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500−8000C. Objev keramiky musel být náhodným. Obyvatelé sídlišť si museli všimnout, že 

vlhká hlína okolo ohniště si zachovává po vyschnutí svůj původní tvar a tohoto poznatku 

začali cíleně využívat (Klíma 1983, pp134−135; Svoboda 2009b, pp125). 

Modelace z hlíny sloužila jak k účelům estetickým – venuše, miniaturní skulptury 

zvířat; tak rituálním – schválně narušený povrch plastik (násilné vpichy či lomy) a destrukce 

figurky následkem teplotního šoku. Tato činnost byla přístupná nejenom dospělým, ale 

i dětem, o čemž svědčí nalezené otisky prstů na povrchu artefaktů (Svoboda 2009b, pp126). 

 

2.4. Textil, košíkářství a provaznictví 

 Objev těchto technologií Olgou Soffer10 a Jamesem Adovasiem11 v roce 1996 můžeme 

považovat za jeden z nejsensačnějších ve druhé polovině 20. století. Na 90 keramických 

vypálených i malých nevypálených hrudkách z Pavlova I. a Dolních Věstonic II. objevili 

negativní otisky zpracovaných rostlinných konstrukcí, nezpracovaných rostlinných zbytků 

a otisky rozličných částí rostlin.  Z toho byli schopni na 42 hrudkách rozeznat otisky textilu 

(7 typů), košíkářství, provaznictví (5 typů) a uzlového síťování (příloha č. 3). Jedná se 

o nejstarší doklady technologie zpracovávání rostlinných vláken na světě. Konkrétně o velmi 

jemná vlákna, které byla pravděpodobně tkána na neúplném rámu či pletení na formě. 

O využití této technologie nemáme ale žádné spolehlivé doklady. Pavlovienci ale již mohli 

vyrábět proplétané tašky, rohože či části oděvů. Šňůry mohli využívat k přivazování, 

spojování, možná i pro pletení sítí na lov menších i větších savců. Vlákna tkanin a šňůr 

musela být rostlinného původu, nikoliv živočišného. Mezi možné zdroje suroviny mohla 

patřit kůra olše a tisu nebo klejicha, vatočník a kopřiva. Kopřivy se mohly sklízet na podzim, 

kdy dorůstají nejvyšší výšky, což mohlo korelovat s předpokladem osídlení pálavských 

tábořišť především v zimním období. Dochované otisky byly pravděpodobně náhodně 

vypálené při požáru obydlí. Je jisté, že otisky dokládají běžné využívání této technologie, 

nikoliv nahodilé pokusy. Pro tkaní látek mluví i přívěsky a různé skulptury vhodné k zavěšení 

na těle či v obydlí. Jako konkrétní příklad znázornění tkaniny můžeme uvést torzo venuše 

z Pavlova, vysoké 33 mm, již v pase obepíná šroubovitě zatočená šňůra (Adovasio & Soffer 

1999, pp58−68; Svoboda 2011b, pp150, 189). 

                                                
10 Olga Sofferová (1942) je americkou archeoložkou českého původu, působí na univerzitě v Illiois. Zaměřuje se 
na lovecké adaptace v Euroasii a na technologii keramiky a textilu v pavlovienském prostředí (www.is.muni.cz). 
11 James M. Adovasio (1944) je vedoucím katedry antropologie a archeologie na Mercyhurtské Univerzitě. 
Zabývá se kamennou industrií, mizejícími materiály jako textil a oblečení, a kulturou Clovis (www.in.com). 
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Schopnost mladopaleolitických lovců tkát různé textilie potvrdily dvě experimentální 

studie. Experimentátoři se pokusili příst vlákna a tkát textil z kopřiv. Dospěly k výsledku, že 

se jednalo o velmi dlouhý proces, který vyžadoval značnou zkušenost a zručnost (Daniel 

Sosna 1999, pp95−102; Marie Buňatová 1999, pp104).  

Tento objev však přináší i řadu pochybností. Například Milena Bravemanová a Helena 

Březinová, které se věnují historickým textiliím, kritizují především chybějící předměty 

spojené s výrobou textilií, přílišnou jemnost vláken a především neprůkaznost předložených 

důkazů. Zmínit můžeme také kritiku Karla Valocha, který především kritizuje rostlinný 

materiál, jemnost vláken a využití sítí k lovu drobné zvěře. Sám přichází s hypotézou, že by 

vlákna mohla být předena z pevné mamutí srsti, která mohla pavloviencům vyhovovat lépe, 

nežli vlákna z kopřivy. Naopak Martin Oliva existenci textilu nerozporuje, je ale přesvědčen, 

že jemnost a časová náročnost látek svědčí o uměleckém nikoliv praktickém významu tkaní 

(Bravermanová & Březinová 1999, pp113−115; Oliva 2007, pp178; Valoch 2007, 

pp152−154). 

 

Nedochované materiály 

 Mezi nedochované materiály patří především dřevo, které bylo lehce zpracovatelné a 

muselo být pavlovienskou populací hojně využíváno, volná hlína, písek a lidská kůže, která 

mohla být prostorem pro tetování či malbu (Svoboda 2011b, pp150). 
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3. Život v pavlovienu 

3.1. Člověk a mamut 

 Dnes nám připadá samozřejmé, české veřejnosti především díky knihám Eduarda 

Štorcha, že člověk byl současníkem mamuta, kterého dokonce lovil. Postupně se s nárůstem 

poznání vyvíjela i interpretace archeologických situací. Převládajícím dobovým názorem 

v devatenáctém století bylo, že člověk pouze sbíral kosti mamutů, kteří vyhynuli dávno 

předtím, než moderní lidé přišli do Evropy. Tuto představu ale narušily výzkumy v Předmostí 

u Přerova. ,,Objevy začínají tak, že si vědci uvědomí nějakou anomálii, to jest poznají, že 

příroda nějak porušila očekávané výsledky, jež plynou z paradigmatu, které v normální vědě 

vládne. Objev pak pokračuje více či méně rozsáhlým průzkumem oblasti anomálie. Uzavřen 

je pak pouze tehdy, když je paradigmatická teorie upravena tak, aby anomálie spadala do 

oblasti očekávaných výsledků“ (Kuhn 2008, pp62−63). Anomálií v tomto případě byly zbytky 

mamutích kosti nalezené přímo v ohništích. Jak je známo, na kostech hoří především tuk. 

Kosti dávno vyhynulých mamutů by tak nemohly hořet. Japetus Steenstrup12 podnikl cestu do 

Předmostí, kde celou archeologickou situaci vykládal tak, že mamuti zde nějakou katastrofou 

či nějakým jiným způsobem umřeli. Až po vyhynutí mamutů se utábořili u jejich kostí, 

a proto se nachází ve stejné kulturní vrstvě. Tuto teorii krátkodobě zastával Jindřich Wankel13, 

ale Karel Jaroslav Maška14 i Martin Kříž15 ji odmítali (Matiegka 1934, pp17−18). 

 

Lov 

 Stejně jako panovaly rozepře v otázce současnosti lidí a mamutů, tak tomu bylo a stále 

je v záležitosti lovu mamutů. Poměrně dlouhou dobu převládala představa, že lovci lovili 

mamuty a jinou zvěř do vykopaných jam, jež následně ubili házením velkých kamenů nebo je 

                                                
12 Japetus Steenstrup (1813−1897) byl dánským zoologem a biologem. Domníval se, že kosti mamutů a jiné 
diluviální fauny se do kulturních vrstev jeskyních obydlených člověkem dostaly za přičinění vody a byly 
s kulturní vrstvou smíchány (www.darwinarkivet.dk; Matiegka 1933, pp17−18). 
13 Jindřich Wankel (1821–1897) přezdívaný otec moravské archeologie byl lékařem a průkopníkem archeologie. 
I přes německý původ byl velkým českým vlastencem, se svým zetěm Janem Havelkou založili první českou 
vědeckou organizaci na Moravě „Vlastenecký spolek musejní“. Vedl výzkumy v Sloupských jeskyních, Kůlně, 
Pekárně, Výpustku a na Býčí skále (Oliva & Kostrhun 2009, pp10−11). 
14 Karel Jaroslav Maška (1851−1916) byl středoškolským učitelem a prvním objevitelem části dětské 
neandertálské čelisti ve střední Evropě. Jako první u nás srovnával kamenné artefakty s kulturním schématem. 
Zkoumal také jeskyni Šipku a mohylu horákovské kultury (Oliva & Kostrhun 2009, pp18−19). 
15 Martin Kříž (1841–1916) byl notářem ve Žďánicích a amatérským archeologem. Vlastnil bohatý osteologický 
materiál, který vykupoval po celé Evropě. Mimo výzkumů v Předmostí se věnoval také moravským jeskyním, 
především Kůlně a Kostelíku (Oliva & Kostrhun 2009, pp24). 
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nechali vyhladovět. Tento způsob lovu nám byl ještě na základních školách předkládán jako 

fakt. Málokdo si uvědomil, jak náročné muselo být pomocí parohovitých kopáčů vykopat 

hrob do zmrzlé půdy, natožpak hlubokou jámu (Davison 1944, pp93−94; Oliva 2003, 

pp227−235; Oliva 2007, pp160−162; Svoboda 2009b, pp117−120). 

Mamuti byli loveni především sezónně, pravděpodobně v zimě, a jednalo se o vysoce 

prestižní záležitost. Pavlovienci ale dozajista nepohrdali samo uhynulými kusy. Loveni byli 

oslabení či mladí jedinci, kteří byli odděleni od stáda, ti pak mohli být nahnáni na sráz 

(otázkou ale zůstává, jak strmé byly pálavské svahy Dyje) nebo do úzké rokle, kde pak stačily 

dobře cílené rány pomocí dlouhého dřevěného kopí s hrotem z mamutoviny do očnic či 

břicha. Mamuti mohli být také naháněni pomocí ohně, a pokud jejich srst byla hořlavá, tak 

i zapalováni (Oliva 2003, pp227−235; Oliva 2007, pp160−162, Svoboda 2009b, pp117−120). 

Pavlovienci museli být velmi dobrými znalci života mamutů, bez vyspělých znalostí 

by je lovit nemohli. Také možná díky sezónnímu lovu mamutů byla pavlovienská společnost 

tak úspěšná: „Z etnologických studií víme, že k největšímu rozmachu společenské komplexity 

a z ní vyvěrající hmotné kultury lovců a sběraček dochází právě tam, kde se odehrávají 

sezónní lovy největší a nejnebezpečnější zvěře a kde současně dochází k nejvýraznějšímu 

narušování každodennosti formou velkých slavností s obřadnou účastí aliančních skupin.“ 

(Oliva 2007, pp163) 

 

Akumulace mamutích kostí 

 Velmi hojným výskytem hromad mamutích kostí na sídlištích se zabýval již Wankel, 

Maška i Kříž. Za kjökkenmöddingy je označil Karel Absolon jako analogii dánských 

odpadních jam. Tyto skládky byly považovány za místo, kam mamuti chodili umírat, nebo 

byly odůvodňovány lovem v prostoru sídliště. Dnes převládá hypotéza, že tyto hromady byly 

uměle vytvořeny člověkem, který rozporcované zvíře do tábořiště přinesl. Bez zajímavosti 

není fakt, že mezi kostmi se vyskytují hojně i ty, které neměly žádný obsah masa – stoličky, 

mandibuly, lebky, lopatky, pánve. Tyto kosti mohly sloužit jako topivo, ke stavbě chýší, 

ohraničení tábořiště nebo k rituálním účelům. Především pak kly byly využívány 

k uměleckým účelům. V porovnání s výše uvedenými kostmi se na sídlištích nenachází nijak 

velká převaha žeber a obratlů. Navíc není známo sídliště, kde by se vyskytovaly kosti pouze 

pro maso. Překvapivé je také i to, že k těmto hromadám nenacházíme žádné etnologické 
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analogie (Oliva 2003, pp235−247; Oliva 2007, pp163−165, Svoboda 2001, pp359; Svoboda 

2009b, pp117−120). 

 

3.2. Strava 

Jak je výše zmíněno, podstatnou složkou stravy pavlovienců byl mamut. Loven byl ale 

pouze sezónně. Celoročně byly loveny menší zvířata jak pro maso, tak pro kůži. I ženy a děti 

se mohly zapojovat do lovu za pomoci sítě a chytat tak menší savce a ptáky. Pokud lovcům 

nepřílo štěstí byli odsouzeni k hladovění (Svoboda 2009b, pp116−117). 

V roce 1955 v článku Přínos nové paleolitické stanice v Pavlově k problematice 

nejstarších zemědělských nástrojů v Památkách archeologických Klíma vysovil odvážnou 

myšlenku, že pavlovienci měli nejlepší předpoklady pro záměrné pěstování plodin. Jako na 

možný důkaz poukázal na parohovité kopáče. Navíc argumentoval tím, že si lovci stavěli 

důmyslné chaty, měli zázemí pro náročný lov a zpracovávání mamutů, vytvářeli promyšlené 

nástroje, zbraně a umění. Domníval se, že zrna některých plodin byla už sbírána a „Jsou-li 

příznivé ostatní okolnosti, je od tohoto poznání již jen malý krůček k záměrnému jeho 

rozmnožování.“ (Klíma 1955, pp24) Touto hypotézou předběhl o celé půl století italské 

odborníky, kteří došli k závěru, že na drtiči pocházejím z Pavlova VI. bylo drceno mnoho 

rostlin za účelem získání mouky. Jako pravděpodobné zdroje mouky jmenují dva – žalud 

a zrna šťovíku kyselého. Pokud by tomu tak skutečně bylo, předběhli by tak lovci z lokalit 

Pavlova VI., Bilianciano II. a Kostěnek 16 (Ugljanka) neolitickou revoluci. Přítomnost 

mouky ale také znamená, že musela být dále zpracovávána – vařena. Syrová strava 

neobsahuje dostatečné množství kalorií. Lovci si mohli péct placky nebo vařit kaši, oba 

pokrmy by byly bohaté na cereální výživu. Mouka byla snadno uchovatelná a přenosná, 

v časech nedostatku lovené zvěře mohla hrát významnou roli v jejich stravování (Revendin et 

al. 2010, pp18815−18819; Aranguren a kol. 2011, pp175–179). Toto zjištění tedy podpírá 

zprvu neuvěřitelnou Klímovu hypotézu z 50. let 20. století. Jestliže byli schopni drtit různá 

semena a žaludy za účelem získání mouky jejího následného zpracování, vyvstává otázka, zda 

skutečně nemohli být také schopni již cíleně pěstovat některé plodiny. 
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3.3. Obydlí 

Na otevřeném sídlišti bylo pro lovce nezbytné, aby si zkonstruovali nějaké obydlí. 

O skutečném vzhledu obydlí se můžeme pouze domnívat. Podle Svobody rozlišujeme čtyři 

druhy obydlí. Prvním je pevná povrchová (případně lehce zahloubená) chata na zhruba 

okrouhlém půdoryse o průměru asi 5−8 m, s ohništěm či více ohništi uvnitř, s obvodem 

vyznačeným základovým náspem z kamene a velkých zvířecích kostí, případně i s kůlovými 

jamkami, svědčícími o existenci kuželovité či kupolovité konstrukce střechy.“ (Sklenář 1977, 

pp 46) Jedná se o obydlí sezónní, nepříliš trvanlivého charakteru (Svoboda 2009, 

pp109−110). 

Druhý typ konstrukce byl definován Karlem Valochem16. V Předmostí byly nalezeny 

mamutí a nosorožčí kosti, především pánve, s důlky, které mají analogie pouze ve východní 

Evropě, konkrétně v Měžiriči na Ukrajině a Judinově v Bělorusku, kde je jsou nejčastěji 

provrtanými kostmi lopatky a také pánve. Valoch se domnívá, že důlky v kostech sloužili 

k zasazení konstrukcí obydlí. Tento typ konstrukce skýtal výhody, neboť se mohl stavět 

i v trvale zmrzlé půdě v zimě a při jarním tání odolával náporům uvolněné spraše a vody. Jeho 

bytelnost mohla být snadno zvýšena obložením z mamutích kostí jako v Mežiriči (Valoch 

1988, pp241−246). 

Třetím typem je dřevěná konstrukce ve stylu jurty, pevně zakotvená a zahloubená 

v zemi, zakrytá kůžemi nebo drnem, případně ještě vymazaná mazanicí. Obvodová 

konstrukce je tvořená z kostí a kamenů nebo pouze z obvodových jam. Je to stavba trvalejšího 

a bytelnějšího charakteru. Dalším typem jsou zástěny, rozprostírající se okolo více ohnišť. Pro 

svou velikost nemohly být zastřešeny (Svoboda 2009, pp109).  

Předpokládá se i existence určité formy plotu, kdy do země byly zapíchány mamutí 

kly a ty vyplněny větvemi. Nedílnou součásti pavlovineských sídlišť byly  kjökkenmöddingy, 

které většinou vyplňovaly vlhkou terénní rýhu (Sklenář 1977, pp84). 

Multifunkčním objektem jsou miskovité zahloubeniny, které jsou tak četné, že by 

nemohly být využívány všechny současně: „Jamky sloužily různým účelům. Pro úschovu 

různých předmětů nebo pro uložení masité potravy, nástrojů, ozdob nebo červeného barviva. 

Tam, kde se nacházely v blízkosti ohniště a kde obsahovaly popel, sloužily asi k pečení 

potravy. Některé, byly-li původně vyložené kůží, mohly sloužit k vaření tekutin, zvláště vody, 

                                                
16 Karel Valoch (1920−2013) byl českým archeologem a pracovníkem Moravského zemského muzea v Brně. 
Věnoval se výzkumům v jeskyni Kůlna a ve Smolíně u Pohořelice, byl specialistou na starý paleolit (Oliva & 
Kostrhun 2009, pp70−71). 
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pomocí rozpálených kamenů, jak je dobře známé u různých přírodních národů.“ (Jelínek 

2006, pp55). Samotné konkrétní objekty a struktura sídliště je popsána u jednotlivých sídlišť, 

především v kapitole o Dolních Věstonicích. 

 

Počet obyvatel a délka osídlení 

Počet obyvatel je těžko empiricky zjistitelný. Neexistují žádná hromadná pohřebiště, 

proto zbývá pouze analýza sídlišť a etnologické analogie. Na jednu chatu kruhového půdorysu 

za optimálních životních podmínek připadalo deset obyvatel. Jestliže na jednom velkém 

sídlišti pavlovienu stálo pět až deset chat, mohl se počet obyvatel rozrůst až na 100 lidí. Na 

lovecko-sběračskou společnost je tento počet vysoký, proto se předpokládá, že se jednalo 

pouze o sezónní záležitosti, spojené s lovem mamutů či různými rituály. Hustota obyvatelstva 

byla ale celkově velmi nízká, zhruba 2−10 lidí na 100 km2. Roční přírůstek populace byl 

velmi nízký a závisel na mnoha faktorech, jako byla plodnost, doba reprodukčního období, 

dostatek potravy a na kolik vedla daná populace usedlý či nomádský způsob života (Svoboda 

2009b, pp114−115). 

Sídliště v Dolních Věstonicích a v Pavlově byla osidlována opakovaně po několik tisíc 

let. Velká sídliště, jako byly Dolní Věstonice I. a Pavlov I., byla osidlována dlouhodoběji 

a trvaleji než Dolní Věstonice II. a Pavlov II. Napovídá tomu mocná kulturní i popelovitá 

vrstva v Dolních Věstonicích I. a Pavlově, kde se na rozdíl od ostatních stanic koncentrovaly 

okolo ohnišť umělecké artefakty. Dle Svobody odhadl Rudolf Musil17 délku osídlení 

v Pavlově I. podle počtu ulovené zvěře okolo sídelního celku z jihovýchodní části na jeden až 

dva roky. Pro lovce sběrače to v našich očích představuje poměrně stálé osídlení. Obecně jsou 

Dolní Věstonice II. a Pavlov I. považována za zimní stanoviště (Svoboda 2009b, pp115−116).   

                                                
17 Rudolf Musil (1926) je paleontolog a kvartérní geolog, profesorem Ústavu geologický věd Přírodovědecké 
fakulty v Brně Masarykovy univerzity a emeritním ředitelem Moravského zemského muzea v Brně. Zabývá se 
především stratigrafií kvartérních sedimentů (www.is.muni.cz). 
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4. Sídliště 

4.1. Předmostí u Přerova 

Lokalita Předmostí se rozprostírala na hřebenu devonského vápence mezi skalními 

útesy Hradisko a Skalka ve strategické poloze v blízkosti Moravské brány a řeky Bečvy. 

Kvůli vápenci byl téměř celý hřeben vytěžen, přičemž Skalka byla z velké části vydolována 

ještě před zahájením archeologických výzkumů.  Vzhledem k tomu, že archeologie byla jako 

vědní disciplína v počátcích, chybí nám přesná dokumentace lokality a nálezové okolnosti 

většiny artefaktů. Svůj podíl viny na tom nese i to, že se na vedení výzkumů na lokalitě 

podílelo celkem devět archeologů s přestávkami od roku 1880 do roku 2006 (Svoboda 2006, 

pp9−10; Oliva 2007, pp88). 

Jako první na významnou lokalitu upozornil Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské, 

v Gramatice České v odstavci, kde se zabývá původem názvu Přerov: ,,Ještě velké kosti 

obrův v vršku pod skalkou předmostskou vykopávají; zuby tak veliké jako pěst, jako hlava 

člověčí etc.; žebra jako břevence; i rohy veliké, tež nalezávali.“ (Blahoslav et al. 1991, pp179) 

Ještě před zahájením Wanklových výzkumů na počátku 19. století bylo vytěženo spolu s 

vápencem a spraší mnoho mamutích kostí a jistě i jiného archeologického materiálu, kterému 

ale nikdo nevěnoval pozornost. Kosti byly drceny a využívány v přerovském cukrovaru nebo 

také jako hnojivo (Klíma 1990, pp24−25). 

Hlavní část lokality – Předmostí I. se nacházelo v blízkosti vytěžené Skalky (příloha 

č. 4), největší rozlohou na pozemcích Josefa Chromečka. Jako první zde začal výzkumy 

provádět Wankel v letech 1880−1882, 1884 a 1886. Nacházel především zvířecí kosti 

a kamennou industrii. Na jaře roku 1884 Wankel nalezl utříděné mamutí kosti, padesát 

stoliček a řadu klů, a také pravou lidskou spodní čelist. Roku 1882 se do výzkumu zapojil 

Maška, který zde pokračoval do roku 1884 a následně v letech 1889−1895. Jeho první nálezy 

se nijak zvláštně typologicky od těch Wanklových nálezů nelišily, z nalezených kostí 

převažoval mamut a vlk. Mezi Maškův zajímavý nález patřil mamutí kel s geometrickou 

rytinou. Objevil také několik ohnišť, okolo nichž ale nedokázal identifikovat žádnou sídelní 

strukturu. Je pravděpodobné, že se zde nějaká nacházela. V roce 1894 narazil na jeden 

z nejvýznamnějších paleolitických objevů vůbec – masový hrob. Vzhledem k jeho významu 

mu bude pozornost věnována níže (Klíma 1990, pp23, 26−32).  
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Význačné nálezy zaujaly M. Kříže natolik, že v září roku 1894 přemluvil manžele 

Chromečkovy a ti mu pronajali část pozemku, kde mohl provádět v následujících letech 

výzkumy. V roce 1897 definitivně ukončil výzkumy, neboť se domníval, že naleziště bylo 

vyčerpáno. Sám je ovšem nevedl, místo něj je vedl J. Galgoszy, jeho pomocník. Pro Mašku to 

rozhodně nemohla být snadná situace. Vedl s Křížem četné rozepře, které vyústily 

i v polemiky v Časopise Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci. Nakonec se ale 

usmířili a Maška některé Křížovy objevy restauroval a také publikoval. Z významných 

Křížových objevů musíme zmínit plastiku mamuta vyřezanou z mamutoviny, stylizovanou 

rytinu ženy na mamutím klu a také ozdobné přívěsky z mamutoviny (Klíma 1990, pp63−67; 

Svoboda 2009a, pp178). 

Těžba spraše zde postupovala i nadále, místní nadšenci shromažďovali nálezy kostí 

a kamennou industrii, ale archeologický záchranný výzkum zahájil Karel Absolon až v roce 

1924. Vzhledem ke svým četným pracovním i soukromým aktivitám vedl výzkum v prvních 

letech Antonín Telička18 s Janem Kniesem19 a poté mimo jiné i Emanuel Dania20. V blízkosti 

hřbitova byla odkryta roku 1926 skládka mamutích kostí, která obsahovala kosti 

z 18 mamutích jedinců, také kosti z vlka a rosomáka. Odkryta byla kulturní vrstva s dvěma 

ohništi a mamutími kostmi, jejichž rozložení signalizovalo půdorys obydlí kruhového tvaru. 

Na rozdíl od Dolních Věstonic nevěnoval Karel Absolon21 žádnou publikaci výzkumům 

v Předmostí. Po jeho smrti byl dokončen a vydán Klímou atlas kamenné industrie 

z Předmostí, kde ovšem chybí jejich nálezové okolnosti. V článku New finds of fossil human 

skeletons in Moravia v periodiku Antropologie poznamenal, že předmostenské 

kjökkenmöddingy se liší od těch v Dolních Věstonicích. Dále uvedl, že výzkumy 

zdokumentoval více než 100 fotografiemi (Absolon 1929, pp80; Klíma 1990, pp89−100; 

Svoboda 2009a, pp180; Drechsler, Hýbl, Mikulík, Peška, Schenk & Svoboda 2010, pp29). 

                                                
18 Antonín Telička byl amatérským archeologem a učitelem. Díky své aktivní a neúnavné výzkumné činnosti, 
vlastnil velkou archeologickou sbírku, které je dnes umístěna v Muzeu Komenského v Přerově. Obětavým 
společníkem mu byl jeho švagr Jan Knies (Drechsler, Hýbl, Mikulík, Peška, Schenk & Svoboda 2010, pp15−17). 
19 Jan Knies (1860–1937) byl venkovským učitelem, který i přes nepřízeň okolních podmínek soustavně bádal o 
moravském paleolitu. Velkou pozornost věnoval jeskyním v Moravském krasu, jemuž zasvětil i své vlastní 
muzeum (Oliva & Kostrhun 2009, pp28). 
20 Emanuel Dania (1901−1974) byl po čtyřicet let (1921−1961) laborantem, preparátorem a fotografem 
v diluviálním oddělení Moravského zemského muzea (www.encyklopedie.brna.cz). 
21 Karel Absolon (1877−1960) byl vnukem Jindřicha Wankla a výraznou postavou české archeologie 
1. Poloviny 20. století. Mimo pavlovienských lokalit se zabýval systematickým výzkumem Moravského krasu, 
také zkoumal jeskyni Pekárnu. Podnikl velké množství studijních cest za účelem komparace s moravským 
paleolitem, také deset výprav na Balkán. Byl opravdu šikovným fotografem a Moravské zemské muzeum 
digitalizovalo na šest tisíc fotografií z cest zahraničních i z domácích výzkumů. Zasloužil se také o propagaci 
archeologických objevů nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Zasloužil se o vybudování pavilonu 
Anthropos (Oliva & Kostrhun 2009, pp36−38). 
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Za války v Předmostí prováděl výzkum Hermann Schwabedissen, v letech 1952−1954 

ho zde vedl geolog Karel Žebera22, Bohuslav Klíma mezi lety 1971–1973, 1975–1976, 1982–

1983 a Jiří Svoboda pak v letech 1989–1992, 2002, 2006. V roce 2006 byla odkryta mamutí 

skládka, nad kterou byl postaven výstavní pavilon Památník lovců mamutů. (Svoboda 2006, 

pp10; Drechsler, Hýbl, Mikulík, Peška, Schenk & Svoboda 2010, pp102; Svoboda 2011b, pp 

276; www.mamutov.eu). 

Samotná terénní situace sídliště, jeho jednotlivé fáze a rozložení není úplně jasné ale: 

„Na základě prvních výkopů bylo zřejmé, že hlavní naleziště leželo v hloubce kolem dvou 

metrů pod povrchem v Chromečkově hliníku, že však zasahovalo i do sousedních, 

v předchozích letech odtěžených ploch a že celé tábořiště lemovalo původně asi po všech 

stranách „Skalku“, u jejíhož úpatí se prolínalo se suťovými polohami vápenců.“ (Klíma 1990, 

pp32−33). Svoboda stručně charakterizuje lokalitu „…v prostoru severně od Skalky měla 

spíše charakter sídliště s pravidelnými ohništi, artefakty a tříděnými kostmi, zatímco západně 

od Skalky byly deponovány skládky mamutích kostí a ve zvlášť vymezeném oválném 

prostoru vznikla ona unikátní akumulace lidských těl“ (Svoboda 2011b, pp276−277). Sídliště 

muselo být osídlováno dlouhodobě (na některých místech až tři kulturní vrstvy, početná 

ohniště a žároviště, velké množství kosterních pozůstatků především z mamuta) a asi také 

celoročně. Přechodně mohlo poskytnout zázemí pro 100 lidí. Datováno bylo k 26 320 +/- 240 

BP a 26 870 +/- 250 BP. Spadá tedy do stejného časového období jako sídliště na svazích 

Pavlovských vrchů. Mladší tedy svrchní vrstva osídlení, typická nalezenými listovými hroty, 

spadá již do fáze willendorfsko-kostěnkovské (Klíma 1990, pp132; Svoboda 2009, pp182; 

Drechsler, Hýbl, Mikulík, Peška, Schenk & Svoboda 2010, pp26). 

Odhad počtu ulovených mamutích jedinců se čítá na jeden tisíc. Jejich průměrný věk 

byl 20 až 30 let, což je pro mamuta mladý věk, obzvláště pak pro samice, které nestihnou 

zplodit potomky. Je tedy pravděpodobné, že mamutí stáda procházející Moravskou bránou 

musela být velmi početná, jinak by si lovci počínali jinak a zdrželi by se lovení mladých 

samic. Také je ale možné, že již v paleolitu se lovci chovali antropocentricky bez ohledu na 

následky, jež jim takové konání přinese. Mezi hojně lovenou zvěř patřil také vlk, liška obecná 

i polární, sob, zajíc, rosomák, medvěd (Klíma 1990, pp122; Oliva 2007, pp89; Svoboda 

2008b, pp28).   

                                                
22 Karel Žebera (1911−1986) byl ředitelem Ústředního ústavu geologického v Praze, přednášející na UK a 
ČVUT. Zabýval se také archeologií, v roce 1947 zkoumal Dolní Věstonice. Zavedl celostní výzkum a sám 
soustavně zkoumal období čtvrtohor. Jeho knižní tvorba byla zasvěcena především nejstaršímu působení člověka 
na území České republiky. Založil časopis Anthropozoikum a zavedl termín bohémien (www.mestobustehrad.cz; 
is.muni.cz). 
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Nejpočetněji zastoupenou kamennou industrií byla rydla, dále pak škrabadla, vrtáky 

a čepele, také kombinace škrabadla-rydla. Velká část kamenné industrie byla hojně 

retušována. Nepočetným, ale zajímavým typem kamenné industrie byla dlátka s kostěnkovou 

retuší a listovité hroty. Ojedinělým jsou disky z vápnitého jílu, při jejichž tvorbě byla využita 

metoda broušení kamene. Jeden ze zachovalých kotoučů má průměr 18−19 cm a průměr 

otvoru v jeho středu je 5−7 cm. Podobné kotouče byly nalezeny v hrobě šamana v Brně II. 

Nejhojněji zastoupenou surovinou byl pazourek a radiolit, dále pak rohovec, výjimečně 

křišťál a obsidián (Oliva 2007, pp95; Svoboda 2009a, pp180−181). 

Kostěná industrie se objevovala nejvíce ve formě šídel, hrotů a různě přiostřených 

žeber. Typické byly lopatkovité nástroje (spatuly), drtiče, parohové kopáče a jedinečným byl 

vidlicovitý nástroj, jehož funkce není zcela jasná (snad mohl být nápomocen při výrobě sítí). 

Časté byly také náčelnické hole a provrtané předměty. Pokud chybělo provrtání, předměty 

byly opatřeny zářezem pro zavěšení, např. závaží neboli skulptury těhotných žen vyřezaných 

z mamutích prstních článků. Za objekty dosud s přesně neurčeným významem byly předměty 

válečkovitého tvaru s ohlazeným obvodem, mnohdy na povrchu otlučené, jindy opatřené 

ouškem (mohl sloužit jako závaží na upevnění kůží při stavbě obydlí, dodnes se na teepee 

takový používá), a také velká lžíce. Do velkých mamutích kostí, především pánevních, byly 

provrtány jamky, které mohly sloužit k ukotvení dřevěných tyčí jako konstrukce pro chýši. 

Nalezené barvivo – okr a žlutka dle Kříže měly sloužit jako barvy na tělo23 (Kříž 1903, 

pp52−54; Klíma 1990, pp77−79; Svoboda 2006, pp38; Oliva 2007, pp102; Svoboda 2009a, 

pp180−181). 

Na území paleolitického sídliště se dnes rozkládá sídliště panelové. Malý pozůstatek 

odtěžené Skalky je porostlý stromy a na něm vybudované dětské hřiště (příloha č. 5). 

V podstatě zde nezůstalo nic viditelného, co by nám mohlo přiblížit dobu lovců mamutů 

(mimo Památníku lovců mamutů). Sevřené a vysoké panelové sídliště znemožňuje jakýkoliv 

výhled do krajiny, dříve nezbytně důležitý.  

 

Masový hrob 

V srpnu roku 1884 objevil Maška masový hrob (příloha č. 6), který sám označil za 

epochální nález. Spočíval v neporušené vrstvě, v hloubce 2,8 metru v prostoru 4 metry 

dlouhém a 2,5 metry širokém. Rozložení hrobu popisu Maška následovně: „Obyčejně ležely 
                                                
23 Některé další Křížovy interpretace funkce barvení těla nám mohou z dnešní perspektivy připadat úsměvné. 
Domníval se, že barvení sloužilo k rozeznání muže a ženy na velkou vzdálenost, neboť nosili stejný oděv; 
vyznačovalo kmenovou příslušnost, přispívalo k posílení sebevědomí a k zastrašení nepřátel (Kříž 1903, pp 54). 
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veškeré součástky každé jednotlivé kostry v přirozené poloze blízko sebe, nezřídka byly však 

některé části stranou pošinuty. Žádná lebka neobjevená celá, všecky byly rozpadnuty v 

jednotlivé části. Mnoho nalezeno také jednotlivých zoubků z čelistí vypadaných.“ (Maška 

1895, pp162). Pro lepší představu musíme uvést ještě popis Klímy: „Jejich kostry ležely z 

větší části ve skrčené poloze vedle, ale někdy i přes sebe, převážně hlavou k severu. Zpravidla 

veškeré dochované kosti jednotlivých koster spočívaly v anatomickém pořádku a blízko 

pohromadě, ale některé jejich části, zvláště kosti končetin a zlomky lebek, byly i častěji 

odděleny od ostatních a posunuty. Ani lebka se nezachovala celá. Všechny ležely již rozpadlé, 

ty pevnější většinou jen podle švů“ (Klíma 1990, pp45−46). 

Dle Mašky bylo v hrobu nalezeno přes deset osob, celkově 11 lebek, většina patřila 

dospělým osobám, třem dětem. Žádná lebka se nedochovala v původním stavu, všechny byly 

kvůli působením tlaku rozpadlé na kousky. Některé kosti nesly známky ohryzání a byly zvěří 

rozneseny dál od většiny ostatků. Celkově byly ale nalezeny pozůstatky z dvaceti osob obou 

pohlaví. Maška se domníval, že zde byla pohřbena patrně jedna rodina, která zemřela nějakou 

katastrofou. Hrob mimo lidských ostatků obsahoval velké množství kostí z polární lišky, 

dokonce neporušenou liščí lebku a dvě mamutí lopatky, jejichž přední stěny nesly známky 

úmyslného poškrábání. Překvapivě ale neobsahoval žádné červené barvivo, které známe 

z ostatních pavlovienských hrobů. Ostatky se ukrývaly v neporušené kulturní vrstvě 

a navršeny na nich byly kameny, jako ochrana před mrchožrouty (Maška 1895, pp161−164; 

Klíma 1990, pp44−45). 

V hrobě byly uloženy kostry tří kojenců, sedmi dětí do deseti let, dvě dívčí mezi 10–

12 a 15–16 lety, tři ženy a čtyři muži, kdy nejstarší spadal do věkové kategorie mezi 40−50 

lety. Předmostenské lovce si můžeme představit jako lidi s dlouhým tvarem lebky 

dolichocefálního typu. Muži měli výrazné nadočnicové oblouky, nízké čelo a vystouplou 

bradu. Byli vysocí až 180 cm, štíhlí a tělesně obratní. Ženy dosahovaly nejvyšší výšky 160 cm 

(Klíma 1990, pp46−47). 

Celková dokumentace hrobu (fotografie nebyla bohužel pořízena, Maškův náčrtek 

hrobu z deníku nemá velkou vypovídající hodnotu) nebyla pojata pečlivě. Vinou mohla být 

Maškova nervozita z velké popularity a návštěvnost zvědavců o výzkum. Také jak se ukazuje, 

jeho záznamy v deníku a publikované články se v některých částech liší. I následné sestavení 

úplných skeletů vzbuzuje otázku, zdali jednotlivé kostry byly složeny ze stejných jedinců. 

Ohledně výkladu, pokud jde o hrob, existuje několik teorií. Matiegka, který sestavil 

osteologický atlas nalezených předmostenských koster pocházejících mimo jiné i z 
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 hromadného hrobu, se domníval, že se jednalo původně o povrchový hrob a ostatky lidí zde 

byly ukládány v časovém rozmezí (Matiegka 1934, pp15, 17; Oliva 2001, pp14). 

Oliva na Matiegku navazuje a domnívá, že se jednalo „o druhotnou depozici 

vybraných lidských pozůstatků, sekundárně možná ještě porušenou.“ (Oliva 2001, pp19). 

Lovci z Předmostí tak cíleně vybírali pouze části těl (této hypotéze nasvědčuje velká absence 

žeber), které do hrobu uložili. Části nebyly ukládány najednou ale postupně (Oliva 2011, 

pp18−19).  

I Svoboda se přiklání k hypotéze postupného ukládání, ale nikoliv do hrobu, nýbrž na 

místo ke skále, mimo hlavní osídlení, kde byla těla ponechána činnosti predátorů a jiným 

přírodním faktorům. Takto každé nové uložení nějakým způsobem poškodilo to předchozí. 

Tomuto tvrzení nasvědčuje fakt, že nejlépe dochovaná kostra patřila muži III., jež byla 

uložena ve svrchní vrstvě hrobu. Vzhledem k absenci jakýchkoliv artefaktů zdůrazňuje 

Svoboda přítomnost slínovcového kotouče a přisuzuje mu symbolickou funkci. Upozorňuje 

přitom i na nepřítomnost červeného barviva (které se ale v jiných částech sídliště 

vyskytovalo) a na jiné směřování hlav koster k severu, oproti pohřbům v Dolních 

Věstonicích, kde byly situovány směrem proti svahu (Svoboda 2008b, pp28−33). 

Bez zajímavosti rozhodně není skutečnost, že všichni dospělí jedinci měli obroušené 

zuby na bukální straně. Aby zuby byly tímto způsobem obroušeny, museli lovci nosit nějaký 

předmět – asi plochý oblázek na daném místě. Takové oblázky byly na sídlišti nalezeny, 

dokonce 42 oblázků na jednom místě. Oblázky v ústech mohly chránit před některými 

nemocemi nebo usnadnit mluvení. Tento zvyk nebyl pouze lokální záležitostí, ale projevil se 

také u jedinců z Dolních Věstonice, Pavlova a Brna II. Z jiných lokalit mladého paleolitu 

tento zvyk neznáme (Matiegka 1933, pp85−89; Trefný 2008, pp110−112). 

Lokalita Předmostí II. se nachází 300 metrů od lokality I. na vrchu Hradisko. Mezi 

lety 1989−1992 vedl výzkumy Svoboda. Nezachovaly se zde žádné sídelní struktury, mohlo 

jít pouze o periferní sídliště či tábořiště lovecké hlídky. Stáří na základě opracované mamutí 

kosti bylo určeno na 25 040 +/- 320 BP.  Byl nalezen pouze skromný počet artefaktů a špatně 

zachovalých zvířecích kostí. Místo kolem celého vrchu Hradisko bylo především osídleno 

neandrtálci ve středním paleolitu (Svoboda 2006, pp23; Oliva 2007, pp103−104; Svoboda 

2009a, pp182). 

Lokalita Předmostí III. byla objevena při stavbě sídliště v Teličkově ulici v letech 

1982−1983. Nalezeny zde byly četné uhlíky, které indikovaly možné výraznější osídlení, ale 
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situace byla poměrně narušená předchozími stavebními úpravami. Velmi četným nálezem 

byly mamutí kosti poměrně hojně roztroušené i v okolním terénu, a mikrolitická industrie 

z radiolitu (Svoboda 2006, pp21; Oliva 2007, pp104; Svoboda 2009a, pp182). 

 

4.2. Dolní Věstonice 

 Svahy Pavlovských kopců na jižní Moravě mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem 

(příloha č. 7) byly předěleny několika hlubokými a strmými roklemi, orientovanými ve směru 

spádnice, které vznikly zejména v důsledku sesuvné a erozní činnosti. Z toho důvodu byl břeh 

Dyje v některých místech uzavřen vysokými sprašovými stěnami. Stáda zvěře tak musela 

vystoupat výše nad řeku a překonat tak nepříjemný a v době tání i kluzký terén se třemi 

roklemi, které byli hluboké. Lovci tak mohli využívat terénní situaci ve svůj prospěch, 

pomocí ohňů naháněli lovenou zvěř do roklí, z nichž ale musel být náročný transport 

rozporcovaných mamutů, nebo je lovili přímo ve výhodném terénu v blízkosti sídlišť, odkud 

byl transport rozhodně jednodušší (Jelínek 2006, pp91; Klíma 1987a, pp16−17; Škrdla 1996, 

pp189−190). 

 

Dolní Věstonice I. 

 Tato lokalita leží v místech bývalého úvozu cesty z Dolních Věstonic do Pavlova 

a dělí se na několik sídlišť: ve spodní části stanice, starší ve střední části stanice, mladší ve 

střední části stanice, v horní části stanice a nejsvrchnějšího patra. Jednotlivá sídliště byla 

narušena svahovými pohyby a posouvána po svahu dolů (příloha č. 8). Osídlena byla 

obydlena před 27 000–25 000 BP, a to především sezónně v souvislosti s lovem mamutů (je 

ale pravděpodobný i trvalejší pobyt), kdy tábořiště mohlo obývat až 100 lidí (Klíma 1983, 

pp40−44; Oliva 2007, pp10; Svoboda 2011b, pp273).  

 

Sídliště v horní části patra 

 Zde zahájil své výzkumy roku 1924 Karel Absolon. Impulzem pro něj byl dopis 

J. Bayera, vídeňského prehistorika, ve kterém Absolona informoval o některých nálezech, 

které zde našel Hans Freising24. Dále v dopise uvedl malou plastiku lvíčka z pálené hlíny 

nalezenou v úvoze mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Absolon veškerou nálezovou 

situaci označuje jako aurignacien–kulturu lovců mamutů (starší fáze mladšího paleolitu). Až 

                                                
24 Hans Freising (1905−1977) byl v době prvních Dolnověstonických nálezů teprve studentem elektrotechniky 
na Vysokém učením technickém. V úvozu provedl dvě sondy. Za války byl správcem sbírek Slezského 
zemského muzea, po válce byl odsunut (www.encyklopedie.brna.cz). 
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později byly nálezy začleněny do gravettienu (mladší fáze mladšího paleolitu) a na základě 

zdejších výzkumů vymezen pavlovien (Absolon 1938, pp17−41; Oliva & Kostrhun 2009, 

pp36).  

Výzkumy vedl Absolon společně s V. Čapkem25 a J. Kniesem. Vzhledem 

k Absolonově vytíženosti realizoval výzkumy prakticky E. Dania, laborant, výborný 

preparátor a také fotograf. V prvních dnech nálezy odpovídaly očekávání. Dne 21. 6. 1924 

však odkryl vedoucí dělník Seidl hliněnou figurku medvěda. Svůj údiv nad nálezem vyjádřil 

Karel Absolon v Pracovní zprávě za rok první: „Hloubka, ve které tento předmět byl nalezen, 

nenechávala nejmenší pochyby, že je zde v primární diluviální poloze. Ale hnětení hlíny 

pokládalo se dosud za vymoženost výlučně doby neolitické!“ (Absolon 1938, pp21). 

Přemýšlel také o možnosti intruze, ale plastika byla natolik autentická, že nemohlo být 

pochyb. Jednalo se o jeden z prvních nejvýznamnějších dolnověstonických nálezů. V průběhu 

výzkumu zde byl nalezen také unikátní plátový kyj z mamutoviny, dlouhý 80 cm, torso těla 

a lidská nožička z vypálené hlíny (Absolon 1938, pp17−41; Absolon 1945, pp9−14; Oliva 

& Kostrhun 2009, pp36−48, 78).  

Ve středu sídliště, určeného k letům mezi 26 000–25 000 BP, leželo rozsáhlé 

popeliště, v němž byla objevena v roce 1925 dělníkem J. Seidlem Věstonická venuše. 

Absolon objevu přítomen nebyl, do pracovní zprávy za rok druhý ale poznamenává: „Den 

13. 5. je zapsán zlatým písmem v historii Věstonic, kdy byla vykopána dnes světoznámá 

soška diluviální tělnaté ženy, známé jako „Věstonická Venuše“ (Absolon 1945, pp10). 

Nalezeny zde byly i další hliněné sošky medvěda, sovy sněžné a soba. Po vzoru dánských 

hromad měkkýšů vytvářených mezolitickým lidem v Dánsku, pojmenoval velké hromady 

kostí kjökkenmöddingy. První taková objevená hromada měla rozlohu 50m2 a obsahovala 

neúplné kosti z 12 mamutů. V prvních letech kromě hliněných plastik byla nalezena četná 

kamenná (škrabadla, vrtáčky, rydla, etc.) i kostěná (šídla, hladidla, etc.) industrie, také 

provrtané měkkýší schránky a kosti z koně, soba, tura, medvěda, lva, vlka, rosomáka, lišky, 

zajíce a různého ptactva. V roce 1927 byl odkryt diluviální pramen, okolo něhož ležely 

rozházené kosti. Absolon vyslovil hypotézu, že lovci zde svou kořist čtvrtili a omývali 

(Absolon 1938, pp17−41; Absolon 1945, pp10−12). V témže roce narazili na nečekaný 

a Absolonem velmi ceněný objev: „… jeden z nejpamátnějších nálezů ve Věstonicích: hrob 

diluviálního dítěte, jehož kostra až na lebeční, červeně zbarvené části byla spálena, 

                                                
25 Václav Čapek (1862−1924) byl ornitologem, archeologem a přítelem Karla Absolona (www.rosicko-
oslavansko.cz). 
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s překrásným, unikátním náhrdelníkem ze 42 liščích provrtaných zubů, srovnaných vedle sebe 

v charakteristické poloze (byly zkříženy přes sebe).“ (Absolon 1945, pp13) 

Absolonovi se nepodařilo získat dostatečné množství dokladů, aby prokázal stavbu 

přístřešků. Díky jeho pečlivé fotografické dokumentaci a novým výzkumům mohl Klíma 

vymezit na tomto sídliště pět sídelních objektů (příloha č. 9). V letech 1947−1950 se podařilo 

odkrýt zbytky chýše. Chýše oválného půdorysu měla rozměry 15 x 8 metrů, umístěna byla 

v mírné prohloubenině miskovitého tvaru, a dno měla pokryté vápencovou drtí a povlakem 

uhlíků (dle Klímy to vypovídá o tom, že podlaha byla kryta větvemi a jehličím). Po obvodu 

byla ohraničena nízkými vápencovitými kameny, které mohly být součástí nosné konstrukce. 

Vzhledem k velké rozloze obydlí, byla zaklenuta pouze část. V kulturní vrstvě pozůstatků 

chýše bylo pět ohnišť o průměru 150–200 cm (pravděpodobně neexistovaly všechny 

současně). Kolem každého ohniště byly umístěny ploché kameny, některé z nich mohly 

zastávat funkci sedátka. Početná zde byla kamenná a kostěná industrie, hroty z mamutoviny, 

hrudky barviva a keramiky, ozdobné předměty, a také lebka vlka se zaraženým hrotem 

z pazourku v oblasti čenichu. Z relativně širokého inventáře nálezů můžeme zmínit velké 

množství barevných hrudek, konchylií (třetihorní mušle), provrtaných zvířecích zubů, zlomky 

keramických zvířecích sošek, dvě hrudky pálené hlíny s otisky papilárních linií. Jedno 

z ohnišť muselo být využíváno jako dílna, leželo kolem něj totiž přes 1000 silexů, především 

úštěpů. Naproti objektu v terénní rýze, která byla v pleistocénu zavodněná, začínala rozsáhlá 

hromada mamutích kostí (spojovala horní část s příbytkem kouzelníka), o šířce 12 a délce 45 

metrů. Část tábořiště a mamutí hromady neležely na svém původním místě, kvůli kernému 

posunu poklesly dolů o 40 metrů po svahu (Klíma 1950b, pp264−268; Klíma 1963, pp110, 

118−119). 

V červenci roku 1947 byla nalezena kostra ženy v silně skrčené poloze, pohřbená pod 

dvěma mamutími lopatkami a pánví. Kostra ležela v půdorysu výše zmiňovaného oválného 

obydlí. Ležela na pravém boku a její pravá ruka svírala deset liščích špičáků. Červeným 

barvivem měla posypanou část lebky a stehenní kost. Vedle brady byl uložen pazourkový 

hrot, a mezi kostmi lýtkovými jeden úštěp a čepelka. Žena označená jako DV III. byla gracilní 

postavy, vysoká mezi 156−159,5cm, ve věku kolem 40 let. Celá levá strana lebky, především 

čelist nesla známky deformace. Pravděpodobně jde o důsledky nějakého onemocnění- 

plagiocephlalie či zranění v dětství. Vzhledem k celkově špatnému stavu kostry, byla v bloku 

vyzdvižena, pečlivě konzervována a zkoumána v laboratoři. Klíma si tohoto nálezu velmi 

cenil, považoval ho za malou náhradu osteologického materiálu, který shořel v Mikulovském 
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zámku. Také zdůrazňoval, že tomuto nálezu byla věnována velká péče a pozornost (Klíma 

1950a, pp218, 220, 222, 225; Klíma 1963, pp144−145). 

 

Sídliště nejsvrchnějšího patra 

Toto sídliště leželo ve vzdálenosti 80 m od sídliště v horní části, Klímou bylo 

datováno  26 430 +/- 190 BP. Bylo tvořeno jedním sídelním objektem o průměru pěti metrů, 

který ležel v hloubce čtyř metrů a byl zabudován do mírného svahu (příloha č. 10). Jednalo se 

o přístřešek, který byl upevněn pomocí podpěrných kůlů, mamutích kostí a kamenné zídky. 

Jako stavební materiál byly jistě využity také rozměrné kůže, dřevo, traviny i hlinité zeminy. 

Lze předpokládat, že objekt mohl být obýván pouze jedním člověkem. Ve středu chýše bylo 

zvláštně upravené ohniště pecovitého tvaru o průměru 130cm (příloha č. 11). Uvnitř ohniště 

se nacházela kotlovitá jamka, která vydala přes 2200 hrudek pálené hlíny. Z větší části se 

jednalo o hrudky bez tvaru, ale i o několik zlomků plastik, o medvědí hlavičky, miniaturní 

hlavu lišky, vlka, atd. Pecovitý útvar tedy sloužil jako vypalovací pec pro keramické plastiky. 

Vzhledem k fragmentarizaci hliněných plastik musely odtud být podařené plastiky odnášeny 

nebo byly rovnou ničeny. Vzhledem k četnosti hrudek se druhá verze jeví jako 

pravděpodobnější. Kamenná industrie se nacházela především u vnějšího obvodu obydlí. 

Oproti celku v horní části sídliště se jednalo o malé množství, kolem 7000 silexů. Poskrovnu 

bylo také kostěné industrie. Je pravděpodobné, že tato polozemljanka byla obývána současně 

se zbytkem objektů v horním sídlišti (Klíma 1963, pp122−134; Jelínek 2006, pp56−58). 

V roce 1979 bylo prozkoumáno popeliště, v jehož středu byly odkryty zbytky tzv. 

krbu (příloha č. 12). Krb byl zahlouben 60 cm do terénní rýhy a v průměru dosahoval 100 cm. 

Chráněn byl konstrukcí ze směsi jílu a vápencovité drtě ze tří stran. Z otevřené čtvrté strany 

vybíhaly dva kanálky. Oheň v tomto objektu musel být živen především mamutími kostmi. 

Uvnitř ohniště byla nalezena podobná hlavička, jakou má i Věstonická venuše, se čtyřmi 

vpichy na temeni a také ženské torzo. I zde byl nalezen velký počet keramických hrudek 

(Klíma 1983, pp62−64). 

 

Starší sídliště střední části stanice 

 Absolonovy výzkumy zde započaly roku 1925 v místech, kde v roce 1923 Freising 

vedl svou pokusnou sondu. Tato část byla datována k letům mezi 26 000–27 000 BP stejně tak 

jako mladší sídliště. V roce 1933 objevil hlavičku koně, nosorožce, plastiku mamuta, a další 
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více či méně zřetelné plastiky. Také náhrdelník z provrtaných liščích a vlčích zubů a kyj 

z mamutovin. O rok později byla nalezena unikátní gynekomorfní tyčinka a prsaté závěsky 

z mamutoviny. Spolu s nimi dvě plastiky lvice, třecí destičky, vejčitá a kulovitá drtidla. Za 

protektorátu v Absolonových výzkumech pokračoval A. Bohmers26 a po osvobození krátce 

i J. Bohm (Klíma 1981a, pp7,12; Oliva 2007, pp10). 

 

Mladší sídliště ve střední části 

V roce 1973 musel Klíma zahájit záchranné výzkumy, neboť zde místní JZD 

provádělo rozsáhlé úpravy terénu. Záchranný výzkum se stal v následujících letech 

výzkumem preventivním. Toto sídliště bylo asi nejvíce poničeno kernými sesuvy a soliflukcí, 

v neposlední řadě také zmíněnými úpravami terénu. Klímou je děleno na tři fáze osídlení a, b, 

c, přičemž žádná část neleží na svém původním místě, ale byla posunuta po svahu dolů. Na 

bývalém Kurzovo a Langovo poli ležel střed sídliště, na kterém bylo několik ohnišť 

s miskovitými zahloubeními a jamkami po obvodu (Klíma 1981a, pp13, 26−30; Svoboda 

2009a, pp186). 

Na sídlišti můžeme rozlišit dva typologicky rozdílné okruhy artefaktů, které dělil 

zdvižený val. Pravděpodobně se nacházely na okrajích sídelní plochy. V prvém, kromě běžné 

kulturní vrstvy a hojné kamenné industrie, se nacházely plastiky z pálené hlíny, které 

zobrazovaly výhradně zvířata − koně, mamuta, rosomáka, nosorožce, sovu a pouze jednou 

medvěda. Zcela zde chybí znázornění člověka či lva. Zato v druhém okrsku, na východním 

okraji popeliště, značně dominují plastiky žen. Také zde byla část plastiky muže. Ze zvířat 

převažují plastiky lva a medvěda. Po jednom kuse sova, liška a lidské tělo. Patrně mohlo jít 

o nějaké symbolické vyjádření náboženských představ. Absolon pojmenoval tento prostor 

jako „místo mystického loveckého kultu“, s čímž se ale Klíma neztotožňuje pro nedostatek 

podkladů.  Dále si Absolon všimnul, že jedna plastika lvice měla „poranění“ na hlavě. Jako 

analogii přirovnává malbu medvěda z francouzské jeskyně Les Trois Fréres, kterému z úst 

vychází krev a jeho tělo je pokryto ranami a šípy (Absolon 1945, pp19; Klíma 1981a, 

pp31−32). 

                                                
26 Assien Bohmers (1912−1988) byl holandský archeolog, který postupoval ve výzkumech velmi pečlivě, snažil 
se navázat na Absolonovy výzkumy a zpřehlednit dosavadní poznatky. Absolon ale spolupracovat nechtěl (Oliva 
& Kostrhun 2009, pp58). 
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Možná bychom se zde mohli pokusit uplatnit binární teorii francouzského 

strukturalisty Clauda Levi-Strausse27. První okrsek jako místo přírody, znázorněný lovenou 

zvěří, na které je člověk závislý a plně si to uvědomuje. Druhý okrsek jako představa kultury, 

provázaných sociokulturních systémů, znázorněný lidskými postavami a dvěma silnými 

zástupci světa zvířat. Toto schéma mohlo být i součástí mytologických rituálů. Dva světy, dva 

okrsky, které jsou ve vzájemném vztahu a zároveň protikladu. Lidé s tak svébytnou kulturou 

jako pavlovienci se jistě museli nějakým způsobem vymezit vůči světu přírody.   

Typickou kamennou industrií byla četná škrabadla, rydla, hroty typu la Gravette, nože 

a čepelky s otupeným bokem. Jako surovina převažoval severský pazourek. Ojedinělou 

surovinou byl křišťál, chalcedon a jaspis. Z kostěné industrie to byla šídla, lžícovité nástroje 

hroty a kosti s řeznými rýhami. Z uměleckých artefaktů můžeme také zmínit vidlicovitou 

venuši, provrtané oblázky a různě zdobené kousky mamutoviny (Klíma 1981a, pp41, 47, 50, 

65). 

Výrazné popeliště a malá skládka mamutích kostí byla zachycena výše po svahu. 

U ohniště byla nalezena dvě mamutí žebra a femury, které mohly tvořit konstrukci pro 

jednoduchou zástěnu (Klíma 1981a, pp32, 34). 

 

Sídliště ve spodní části stanice 

 Ze sídliště se bohužel nedochoval žádný koherentní celek, jeho zbytky jsou rozvlečeny 

na břehu řeky Dyje a na svahu nad silnicí (Oliva 2007, pp10). 

 

Dolní Věstonice II. 

Komplex menších sídlišť leží na návrší v místech bývalé cihelny. Sídliště byla 

pravidelně osidlována v období 27 000−22 500 BP. Rozeznáváme sídliště na temeni a na 

západním svahu nad cihelnou, na severním svahu nad cihelnou a pak také nálezy v samotném 

místě bývalé cihelny (Oliva 2007, pp33; Svoboda 2011a, pp274). Autoři literatury, ze které v 

této kapitole vycházíme především (Klíma 1987a, Oliva 2007, Svoboda 2009a), popisují 

lokalitu a rozložení sídlišť v některých bodech rozličně a nepřehledně.   

I přestože je tato lokalita chudá na umělecké artefakty, tak jako první na světě přinesla 

důkazy o úpravě rostlinné stravy. Na kameni jednom z ohnišť byla objevena drcená rostlinná 
                                                
27 Claude Levi-Strauss (1908−2009) byl hlavním reprezentantem strukturální antropologie, domníval se, že život 
společnosti je závislý na univerzálních strukturách, které jsou skryté a usměrňují lidskou společnost (Soukup 
2004, pp459). 
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tkáň (Svoboda 2009b, pp120). Poskytla také po Předmostí velmi bohatý osteologický 

materiál. 

 

Sídliště na severním svahu nad cihelnou 

Bohuslav Klíma v roce 1985 vedl záchranné výzkumy v spraších na severním svahu 

nad cihelnou, neboť kvůli stavbě Novomlýnské přehrady zde byla těžena spraš. V nadmořské 

výšce 215. a hloubce 2−4 metry se táhla souvislá kulturní vrstva. Na některých místech byla 

pokryta roztroušenými uhlíky z ohnišť, které musely být narušeny svahovými pohyby. Tři 

ohniště byla dobře rozpoznatelná, vzdálená od sebe asi dvacet metrů a následně označená A, 

B, C. Typologicky se všechna tři ohniště odlišovala. Majoritní surovinou industrií z ohniště A 

byl medový rohozec západomoravské křídy a valouny karpatských radiolitů. Od druhého 

ohniště byl nejhojněji zastoupenou surovinou rohovec z krumlovského lesa, typickou industrií 

zde byla čepel různých velkostí. Industrie z třetího ohniště je drobnotvará dosahující až 

mikrolitických tvarů. Ohniště A bylo datováno k roku 23 540 +/- 180 BP, B k roku 27 660 BP 

a C datováno nebylo (Klíma 1987b, pp16−17; Svoboda 2009a, pp190). 

Jako LP/ 1-4 (podle Svobody 2009a) či E (podle Olivy 2007) je označován sídelní 

celek ležící výše na severním svahu, datovaný rokem 26 390 +/- 190 BP. Byl tvořen 

ohništěm, které bylo obklopeno jamkami a miskovitými prohlubněmi. Typickou industrii 

tvořila rydla (Oliva 2007, pp34; Svodoba 2009c, pp 190). 

 

Sídliště na temeni a západním svahu nad cihelnou 

Toto sídliště v nadmořské výšce 225–240 metrů je děleno na celky A (zde byl nalezen 

trojhrob), B, C (zde byl nalezena kostra muže), z nichž každý obsahuje několik ohnišť 

a sídelních objektů. Ohniště byla buď povrchová, nebo zahloubená. Některá byla 

nepravidelně obklopena kruhem z kotlovitých jamek, při spodních okrajích byly zahloubeny 

prohlubně miskovitých tvarů. Jak napovídá okolní terén a zbytky kostí, mohla být některá 

ohniště využívána jako kuchyňský a výrobní prostor (Svoboda2009a, pp192). 

Na temeni a západním svahu nad cihelnou probíhaly výzkumy v letech 1986−1988 

vedené Klímou a Svobodou. V květnu 1986 bylo odkryto v hloubce 4−5 metrů sídliště. Jeho 

obvod byl vymezen mamutími kostmi, ve vnitřním prostoru byly nalezeny kosti z vlka, koně, 

soba, lišky, kura, drobných savců. Mezi nimi převládaly kosti zajíce. Vzácným nálezem byla 

úplná lebka medvěda s vylomenými trháky. Kulturní vrstva byla narušena soliflukcí. Sídliště 
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pravděpodobně bylo osídleno pouze krátkodobě či jednorázově. Datováno bylo do 27 660 +/- 

80 BP. Hana Svobodová zde našla krytinu lidské lebky v blízkosti ohniště, později byl 

nalezen zlomek čelní kosti. Obě části patřily témuž asi čtyřicetiletému muži. Za jeho života 

mu musela být způsobena hluboká rána nad pravým nadočnicovým obloukem. Nebyla to ale 

rána smrtelná, a i když mu mohla způsobit nějaké zdravotní následky, tak se vyhojila (Klíma 

1987a, pp241−243). 

 

Trojhrob 

Výzkumy pokračovaly výše ve svahu, kde bylo odkryto několik otevřených ohňů, 

označených jako celek A. Dne 13. 8. 1986 byl výše po svahu odkryt známý trojhrob (příloha 

č. 13) za přítomnosti J. Hály a J. Svobody, datovaný k roku 26 640 +/- 110. Kosti byly 

vyzdviženy a v laboratoři následně důkladně konzervovány a prozkoumány. Trojhrob ležel na 

okraji sídelního okrsku, kde se nacházel větší počet otevřených ohňů. V nich se zachovaly 

zuhelnatělé kusy částí větví, polen či kmenů. Klíma se domnívá, že ohně vedly od hrobu 

cíleně a jejich zapálení bylo součástí pohřebního rituálu (Klíma 1987a, pp244; Klíma 1989, 

pp9; Svoboda 2011a, pp260; www.vesmir.cz). 

Kostry patřily třem adolescentním jedincům ve věku od 16 do 23 let. Dle analýzy 

mtDNA nebyli po mateřské linii příbuzní. Uprostřed ležel nejmladší jedinec (DV XIV.) na 

zádech. Podle Klímy dívka, dnes označováná jako jedinec neurčeného pohlaví. Po levém 

boku prostředního jedince ležel vyšší muž (DV XIII.) na břichu, jeho hlava byla odvrácena do 

strany a ruka spočívala na prostředním jedinci. Druhý muž (DV XV.), ležící na levém 

poloboku byl lehce vzdálen napravo od prostředního jedince. Byl k němu ale nakloněn a jeho 

předloktí dosahovalo oblasti pánve jedince neurčitelného pohlaví. (Klíma 1987a, pp244 −245) 

Lebky pohřbených jedinců byly obaleny kombinací hlíny a červeného barviva. Pouze 

lebka odvráceného muže byla místy i bíle zbarvena. Oba muži museli mít na hlavách čelenky, 

z nichž zbyla pouze červená krusta. V ní byly zatmelené provrtané liščí zuby u odvráceného 

muže (čelenky měl dvě) a vlčí zuby u přikloněného jedince. Okolo všech lebek byly ještě 

rozházeny závěsky z mamutoviny ve tvaru kapky. Celý hrob byl prosypán červeným 

barvivem, nejvíce a nejznatelněji byl nasypán v oblasti klínu prostředního jedince. Klíma se 

domnívá, že prostřední jedinec − dívka zde byla pochována i se svým plodem (který se 

nemohl dochovat) a ruce zde znázorňují přikloněného muže jako porodníka. Každopádně je 

jisté, že jejich uložení do hrobu nebylo náhodné. Prostřední jedinec zde sehrával hlavní roli, 

aktivní roli, stejně jako přikloněný jedinec, zatímco odvrácený jedinec roli pasivní. Prostřední 
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jedinec měl pravou stranu těla kratší, trpěl skoliózou páteře a měl deformované obličejové 

rysy. Jeho zdravotní problémy mohly být důsledkem rachitidy či porencephalie prodělané 

v dětství (Klíma 1987a, pp245, 247, 249). 

V hrobě byly nalezeny také schránky měkkýšů Arianta arbustorum alpicola (Fér), 

ronovcové úštěpy v oblasti pánve prostředního jedince, také zbytky ohořelých dřev a uhlíky. 

Je dokonce možné, že konstrukce ze dřeva tvořila záklop hrobu. Na zakrytém hrobě mohla 

být navršena i malá mohyla. Je velmi pravděpodobné, že všichni tři jedinci zemřeli současně 

nepřirozenou smrtí, přičemž nejblíže k přirozené smrti měl prostřední jedinec (Klíma 1987a, 

pp249). 

Smrt samotných tří jedinců musela být velmi dramatická, stejně tak jako samotný 

průběh pohřebního rituálu a ukládání do hrobu. Kompozice jejich uložení nebyla náhodná 

a měla podat jasnou zprávu o tom, co se odehrálo. Bohužel tuto zprávu dnes již nedokážeme 

s jistotou interpretovat. 

O rok později byla Svobodou prozkoumána skládka mamutích kostí a v dubnu 

objevena skrčená kostra muže (DV XVI.) asi ve věku 40 až 50 let, určená k roku 25 570 +/- 

280 BP. Jedinec byl uložen ve skrčené poloze na pravém boku s hlavou otočenou k východu. 

V kyčelním kloubu měl nohy lehce pokrčené, zatímco v kolenou velmi silně. Horní končetiny 

měl lehce pokrčené v lokti, levou dlaň měl pod pánví a pravou pod levou stehenní kostí. Muž 

byl vysoký 172−174 cm a robustní postavy. Lebka a oblast pánevní mu byla posypána 

červeným barvivem. V oblasti zápěstí a pasu byly uloženy čtyři provrtané liščí špičáky, z toho 

dva byly obalené barvivem. Hrob ležel asi uvnitř obydlí a v blízkosti kostry se nacházelo 

velké ohniště, které mohlo mít souvislost s rituálním ukládáním muže do hrobu (Svoboda 

1989b, pp233, 237, 239; Svoboda 2009a, pp192; Svoboda 2011a, pp260). 

Pod sídlištěm se v úžlabině nacházela skládka mamutích kostí datovaná ke dvěma 

časovým horizontům: okolo 27 000 BP a v intervalu mezi 27 000–25 000 BP. Skládka 

obsahovala také hrubotvaré industrie ze silicitů a ojedinělým byl nález třetihorního měkkýše 

Malanophis, který nesl stopy vrtání (Svoboda 1989a, pp20). 

 

Cihelna 

 Také v samotném hliništi cihelny získával nálezy již Freising. V letech 1956−1960 zde 

vedl vlastní výzkum Klíma. Pochází odsud pouze zlomek mamutího žebra a sobího parohu, 

a 48 silicitových artefaktů. Vzhledem k tomu, že nálezové vrstvy byly narušené a rozvlečené, 
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nebylo možné identifikovat žádnou sídlištní strukturu. Naleziště není spolehlivě datováno, 

došlo asi ke kontaminaci vzorků, podloží kulturní vrstvy bylo ale určeno letům 30 000–

28 000 BP (Oliva 2007, pp37). 

 

Dolní Věstonice III. 

Toto naleziště leží na severovýchodním svahu hřebene, který vybíhá z Dívčích hradů, 

mezi Dolními Věstonicemi I. a Dolními Věstonicemi II. Je dělen na dva samostatné celky na 

3. a 5. terase vinohradu ve výšce 240−250 metrů nad mořem. Záchranné výzkumy zde vedl 

Klíma v letech 1969−1970, terén zde byl totiž upravován těžkými stroji do podoby teras. Od 

roku 1993 do roku 1995 byl výzkum veden Škrdlou (Klíma 1971a, pp5−6; Klíma 1971b, pp7; 

Škrdla, Cílek & Přichystal 1996, pp173; Svoboda 2009a, pp194). 

První celek se nachází na páté terase a je datována do 24 560 + 660/- 610 BP, přičemž 

Klíma ji na základě podobné typologie kamenné industrie přirovnal k staršímu horizontu 

Absolonovy Dolnověstonické stanice I. Druhý celek na třetí terase je rozčleněn do dvou 

vrstev – spodní a horní. Obě jsou shodně datovány kolem roku 26 000 BP – musela tedy 

proběhnout kontaminace vzorků - spodní vrstva je dnes řazena do období aurignacienu. Celá 

lokalita byla silně narušena soliflukcí a část zničena kvůli již zmiňovaným úpravám terénu, 

proto se nemohly dochovat žádné sídlištní struktury. V prvním celku se nálezy kumulovaly 

v centrální části, ve které byly koncentrovány rozvlečené uhlíky z ohniště. V horní vrstvě třetí 

terasy jsou artefakty akumulovány v okolí pěti metrů od vrstvy uhlíků o průměru dva metry. 

Nejhojněji je na lokalitě zastoupena kamenná štípaná industrie, zastoupená především rydly, 

škrabadly a čepelemi. Velká část industrie na páté terase byla přepálena, není proto možné ji 

analyzovat. Jako surovina byl nejvíc využíván severský pazourek a také rohovec 

z Krumlovského lesa. Většina nalezených zlomků kostí, žeber a stoliček pocházela z mamuta. 

Ojedinělým nálezem na této lokalitě byly dvě třetihorní mušle a několik kousků červeného 

okru (Klíma 1971a, pp5−6, Klíma 1971b, pp7; Škrdla, Cílek & Přichystal 1996, pp157, 

173−174, 177−179, 183−184, 186−187; Svoboda 2009a, pp194). 
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4.3. Pavlov 

Pavlov I. 

Mladopaleolitické sídliště Pavlov I. leží severně od obce Pavlov v její těsné blízkosti 

a 500 metrů na jih od Dolních Věstonic I (příloha č. 14, 15). Nachází se ve výšce 190–210 

metrů nad mořem a v hloubce čtyři metry pod dnešním terénem. Výzkumy zde zahájil v roce 

1952 Klíma na základě povrchových sběrů kamenné industrie a s přestávkami je vedl do roku 

1972. Jednalo se o poměrně systematický výzkum, kdy byla zkoumaná plocha rozdělena na 

čtvercové sektory 2 x 2 metry (od roku 1954). Tím mohla být plocha lépe zdokumentována. 

Systematičnost byla zachována i na základě kontinuity bádání, neboť výzkum byl veden 

jedním archeologem v časovém úseku dvaceti let. Odkrývána byla najednou poměrně velká 

plocha, např. v roce 1954 zahrnovala 470 m2 a v roce 1956 315 m2 (Klíma 1954, pp721; 

Klíma 1957, pp145, 145; Klíma 1959b, pp3; Oliva 2007, pp38). 

Na rozdíl od Dolních Věstonic nebyly na sídlišti nalezeny žádné velké mamutí skládky 

ani žádná rozsáhlá popeliště. Jedná se ale o sídliště v mnoha směrech vyspělejší – více 

propracované pracovní nástroje a zbraně (mikrolitické čepelky, pilečky, šipky a hroty), 

zatímco retuš typu la Gravette téměř mizí a objevuje se pouze v mikrolitické formě.  Také 

nástroje z mamutoviny a kostí jsou více inovativní (jehlice, šídla, lžícovité a lopatkovité 

nástroje, harpunovitý hrot a miniaturní kopáč). „Výjimečným nálezem je jistě větší část 

mamutího žebra opatřeného na jedné hraně podélnou rýhou pro zasazení kamenných ostří. 

Předmět je používáním značně ohlazený a zdobený na ploché straně rýhami v příčném směru. 

Stejnou technikou jsou zdobeny i mnohé další nástroje a zbraně z kostí, parohů 

a mamutoviny“ (Klíma 1957, pp150). I ztvárnění uměleckých předmětů se liší – keramické 

plastiky jsou velmi často doplňovány plastikami a řezbami z mamutoviny, např. plastika 

lvice, mamuta, sovy s otvorem uprostřed a prstence (Klíma 1957, pp145, 148−151; Klíma 

2005, pp18, 20; Svoboda 2009a, pp194). 

Na sídlišti se v některých místech překrývá několik sídelních vrstev. Sídliště bylo 

pravidelně a asi i dlouhodobě osidlováno lidem jedné kulturní tradice, neboť typologie 

artefaktů je stejná ve všech vrstvách. Sídelní plocha je tradičně rozdělována na severozápadní 

a jihovýchodní část. Severozápadní část je datována pouze jedním datem 26 170 +/- 450 BP, 

jihovýchodní je datována v rozmezí let 25 020 +/- 150 až 26 730 +/- 250 BP. Střední část, kde 

se SZ a JV překrývají, je datována 26 000 +/- 350 BP (Oliva 2005, pp68; Svoboda 2009a, 

pp195; Svoboda 2011a, pp256).  
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Klímou bylo v jihovýchodní části odkryto několik sídelních objektů, na první narazil 

hned v roce 1952. První objekt byl kruhového zahloubeného půdorysu, na jehož okraji byly 

nalezeny zbytky dřevěných kůlu. Ve středu chýše leželo ohniště o průměru 100 centimetrů 

a jeho půlkruh tvořily mamutí kosti a lebky zpevněné jílovitou půdou. Na širším obvodu 

spočívala ještě tři menší ohniště a hromada kostí, v níž byly mimo jiné uložené skelety sedmi 

vlků v anatomické poloze28 Třetí sídelní objekt byl zahlouben mísovitě do země, osm metrů 

dlouhý a čtyři metry široký. Po obvodu byly umístěny mamutí kosti, vápencové kameny, 

zahloubení a menší jamky. Čtyři ohniště spočívala v ose, kolem níž byl nalezen zvýšený počet 

kamenné industrie, proto se předpokládá, že zde byla dílna na výrobu nástrojů. Čtvrtý objekt 

byl bohatým na umělecké artefakty. V jeho středu leželo ohniště, jež bylo zahloubeno a po 

obvodu obloženo kameny. V jeho okolí bylo zahloubeno několik jamek, které obsahovaly 

kamenné a kostěné nástroje, části koster malých zvířat, sedm prstenců z mamutoviny, osm 

provrtaných zubů z lišky a vlka, zápony (čelenky) dekorované geometrickými ornamenty 

(Klíma 1954, pp722−724; Klíma 1955, pp13; Svoboda 2009a, pp195). 

V roce 1956 se Klímovi podařilo odrýt půdorys páté chaty. Ve středu jejího 

kruhovitého půdorysu o průměru čtyř metrů bylo umístěno ohniště. Na základě četných 

nálezů silexů a úštěpů byl objekt označen jako dílna. Objekty osm a devět byly podobného 

oválného půdorysu zahloubeného do země, dlouhého šest metrů a širokého čtyři metry. 

V každé chatě byla dvě ohniště, ale pouze okolo jednoho spočívaly přepálené zbytky hlíny 

a vápencovitých kamenů. Jedenáctý objekt byl ledvinovitého tvaru sedm metrů dlouhý a tři 

a půl metrů široký, po obvodu se soustředily větší kosti a uvnitř spočívala tři ohniště (Klíma 

1957, pp146–147; Klíma 1959b; pp8; Svoboda 2009a, pp197). 

V severozápadním prostoru sídliště, které bylo zasáhnuto erozí a soliflukcí, se podařilo 

identifikovat sídelní celek 12 a 13. Obvod 13 objektu byl vymezen kly a plochými mamutími 

kostmi. Uvnitř domnělé chaty spočívalo ohniště překryté mamutí lopatkou.  Oba objekty byly 

oválného půdorysu. Dvanáctý objekt lemovaly kameny a větší kosti. Poblíž centrálního 

ohniště v jedné z jamek bylo nalezeno několik jehlic z mamutoviny. Původně mohlo mít 

ohniště podobu pecovitého útvaru, v jeho blízkosti bylo nalezeno více jak tisíc pálených 

hrudek. Významným nálezem byla kostěná (kyj, lopatky a hroty z mamutoviny) a parohová 

(kopáče) industrie. Na vnějším obvodu chaty byla nalezena kostra muže, jež ale kvůli 

svahovým pohybům neležela ve své původní poloze, poničená lebka a některé kosti posunuté 

                                                
28 Všechny kostry nebyly úplné, třetí vlk měl nohy složeny velmi těsně vedle sebe a je tak možné, že byly 
svázány. Mohlo se jednat o rituální místo, kde byli vlci rozčtvrceni a uloženi. Může to být ale také důkaz 
o počátcích domestikace. 
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po svahu. Tělo muže původně leželo na pravém boku ve skrčené poloze. Kostra nebyla 

v dobrém stavu, proto byla zalita do sádry a vyzvednuta i s mamutí lopatkou, která ji 

překrývala. Dolní strana mamutí lopatky je pokryta rýhami. Některé kosti byly chráněny 

lopatkou, a proto se dochovaly v původním uložení. Z osteologického materiálu bylo na 

sídlišti nalezeno také 24 lidských zubů a tři zlomky lidské lebky (Klíma 1957, pp144−147; 

Klíma 1959a, pp309−312; Oliva 2007, pp39; Svoboda 2009a, pp197). 

Poměrně atypickým objektem na sídlišti byla zásobní jáma hluboká 80 centimetrů 

a o průměru 210−235 centimetrů. Jáma obsahovala pět klů, tři rozbité mamutí lebky, lebku 

soba a další kosti, především z mamuta. Na dně jámy byla popelovitá vrstva. Objekt vydal 

také kamennou industrii (škrabadla, rydla, mikrolity, etc.) a deset zlomků hrotů z mamutoviny 

a kousek keramické hrudky (Oliva 2005, pp69; Svoboda 2009a, pp197). 

Zaznamenat můžeme i touhu Klímy po tom, aby pavlovienská kultura byla přímým 

předstupněm kultury neolitické. V roce 1956 byla nalezena kamenná sekyrka z šedého 

rohovce: „… Připomíná neolitické hlazené sekerky lichoběžníkového tvaru či ploché 

motyčky, které se vyskytují běžně v neolitických kulturách. … Sekyrka se připojuje k těm 

vývojově pokročilým prvkům v materiální kultuře paleolitických sídlišť pod Pavlovskými 

vrchy, které pozdní gravettien sbližují s kulturami nejstarších zemědělců“ (Klíma 1959b, 

pp11). 

Mezi zajímavé nálezy z roku 1956 patří čtrnáct drobnějších kopáčů, několik 

provrtaných rybích obratlů používaných jako náhrdelník, destičky z mamutoviny zdobené 

geometrickými motivy opatřené otvory (mohly sloužit k sepínání oděvů či jako čelenky), 

keramické plastiky hlavičky nosorožce, kozorožce, medvěda i mamuta (Klíma 1959b, 

pp12−14) . 

O rok později byly nalezené diskovité terčíky, které byly broušeny. Podobné byly 

nalezeny také ve Francouzské ulici v Brně a na lokalitě Kostěnki IV. – Alexandrovka na 

území dnešní Ukrajiny (Klíma 1959b, pp313−314). 

Největší zastoupení z lovené zvěře měl na jihovýchodní části zajíc, liška polární, liška 

obecná, sob, mamut, vlk a kůň a na severovýchodní to byl sob, zajíc, vlk, liška polární, 

mamut, kůň, liška obecná, medvěd (Musil 1997, pp449; Musil 2005, pp216). 

Nejčetnější štípanou industrií jsou rydla a škrabadla. Typické jsou geometrické 

mikrolity s otupeným bokem a různé druhy čepelek, hrot typu Font –Yves. A také různá 
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dlátka, vrtáky a čepele. Kostěná industrie je zastoupena hrotitými zlomky výsad, kopáči, 

drtiči, zlomky parohů s otvory ve stylu náčelnických holí, parohovými držadly na kamenné 

nástroje. Za výjimečné jsou považovány nálezy broušených kamenů a otisky textilních 

struktur v keramice (Svoboda 2009a, pp 197). 

 

Pavlov II. 

Naleziště Pavlov II. leží jižně od obce Pavlov v trati „Malé záhumenky“. Povrchové 

sběry prováděl již Freising a Dania. Poslední jmenovaný vyzdvihl údajně z přilehlého úvozu 

celou lví lebku. Klíma započal výzkumy v roce 1962 pěti sondami a vedl je do roku 1968. Na 

sídlišti odkryl pět povrchových ohnišť, v jednom ohništi byla umístěna dvě mamutí žebra a lví 

tlapa. Ve vzdálenosti tří metrů byly vzdálené dvě překřížené lebky koně (Klíma 1961a, 

pp461−463; Svoboda 2009a, pp49). 

Ze záchranných výzkumů z let 2007 a 2009 vedených Svobodou vzešly dva letopočty 

– 27 020 +/- 140 BP a 27 190 +/- 140 BP. Jedná se tedy o stanici dřívější než Pavlov I., 

srovnatelná se starším horizontem v Dolních Věstonicích II. Poslední výzkum odkryl pět 

roztroušených ohnišť (Svoboda 2011c, pp13−20). 

Kamenná industrie byla vyráběna především z pazourků a později také z radiolitu. 

Nejpočetněji zastoupeným nástrojem štípané industrie byla rydla, škrabadla a čepelky. Hojně 

se vyskytovalo barvivo, méně zastoupeny byly hrudky pálené hlíny. Umělecké předměty jako 

v předchozím sídlišti nejsou tak četné a rozmanité jako v Pavlově I., jsou pouze provrtané 

třetihorní konchylie, zuby a oblázky (Oliva 2007, pp52; Svoboda 2009a, pp199). 

 

Pavlov III. 

Mezi Pavlovem a Milovicemi na plošině, v dočasně otevřeném hliníku byly nalezeny 

kostry mamuta, horizont s uhlíky a výjimečně nějaké artefakty (Klíma 1981b, pp14−15). 

Pavlov IV. a V. byly určeny pouze na základě povrchových sběrů. Pavlov V. ležel ve 

výšce 360–400 metrů nad mořem, jednalo se patrně o tábořiště lovecké hlídky. Kulturní 

příslušnost nelze jednoznačně určit (Oliva 2007, pp38). 
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Pavlov VI. 

Pavlov VI. je poměrně nová lokalita objevená v červnu 2007. Bylo to v době, kdy byla 

stavěna kanalizace mezi Pavlovem a Milovicemi. Hned téhož měsíce zde započaly záchranné 

výzkumy, jednalo se o plochu 5 x 3 metry. Je datována na základě dvou dat do 25 950 +/- 110 

BP a 26 110 +/- 130 BP. Většina kostí pochází ze dvou mamutích jedinců, dále pak ze tří koní 

a vlků. Většina kamenné industrie pochází z pazourku. Nebyla identifikována žádná sídelní 

jednotka, osídlováno bývalo krátce, ale asi i pravidelně po delší dobu (Svoboda 2011a, pp262; 

Svoboda 2011c, pp23). 

Uprostřed sídliště ležela centrální jáma 1,2 x 0, 8 metru o mocnosti 35 centimetrů, se 

stopami po ohni. Okolo ní byly jamky miskovitého tvaru. Kousek od ohniště se nacházely 

mamutí kosti. Pozoruhodným artefaktem byl kamenný drtič, na kterém zůstaly zbytky 

rostlinných vláken. Umělecké artefakty reprezentují pouze hliněné plastiky sovy a lva, jenž je 

poměrně realistky ztvárněn, jakoby stažený z kůže. Taktéž provrtané a geometricky zdobené 

oblázky, hrudky keramiky a okru, okrem byly zbarveny některé kosti a třetihorní mušle 

(Svoboda 2011c, pp26; Svoboda & Frouz 2011, pp201−205). 

 

4.4. Milovice, Brno II., Petřkovice 

 

 Milovice je obec ležící v blízkosti Mikulova a vodní nádrže Nové Mlýny, vzdálená 

3 km od Pavlova. V jejím okolí se nachází celkem čtyři gravettské lokality, z nichž největší 

a nejpodstatnější jsou Milovice I.  

Milovice I. 

 Při stavbě silnice z Milovic do Mikulova bylo objeveno v roce 1949 několik mamutích 

kostí ve vrstvě popela, jež vyzvedl Klíma. V roce 1986 byly objeveny další kosti při těžbě 

země na Novomlýnské hrázi. Vzhledem ke Klímově zaneprázdněnosti záchranný výzkum 

v Dolních Věstonicích vedl L. Seitl, kterého následně vystřídal Oliva (Oliva et al. 2009, 

pp11−12). 

Lokalita leží v nadmořské výšce 225–240 metrů, bez výhledu na vodní tok. Toto 

sídliště neleželo v koridoru, kudy procházela zvěř, ani zde nemohly být žádné využitelné 

přírodní pasti. Dělí se na několik sektorů. Pod několika z nich ležela aurignacká vrstva. Část 

byla nenávratně zničena při těžbě spraše (Oliva et al. 2009, pp17). 
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Sektor G spadá do období pavlovienu k datům okolo 25 000 BP, i když se v mnoha 

ohledech liší. Vydal poměrně skromné množství kostí, mezi nimi i zdobený mamutí kel. 

Nejpodstatnějším nálezem byla kruhový sídelní objekt z mamutích kostí o průměru 4 až 5 

metrů (příloha č. 16). Nejvíce byly zastoupeny lopatky (15) a pánve (13), kosti 

pravděpodobně byly základy pro upevnění dřevěné konstrukce. Vchod byl situován na sever, 

tedy směrem k údolí vedoucí k Dyji. Uvnitř objektu u vchodu se nacházelo ohniště. Nenašly 

se zde žádné zvláštní artefakty, a jen velmi málo štípané industrie. Překvapivá je i absence 

jamek a vyhloubenin okolo ohnišť, tolik typických pro obydlí z Pavlova a Dolních Věstonic. 

Další zajímavou situací byla mamutí lebka s jedním uraženým a s jedním vytaženým klem. 

Severně od ní ležela mamutí dolní čelist a jižně kel s několika žebry a parohovým kopáčem, 

východně ležel otloukač z klu a část kostí ze lví tlapy (Oliva et al. 2009, pp21, 135−136; 

Svoboda 2009a, pp199). 

V sektorech A+B se našla mohutná akumulace mamutích kostí, která vyplňovala dno 

spádnicové deprese, mezi nimi i lopatka s vyvrtaným otvorem. V jedné části byly samostatně 

koncentrovány mamutí žebra, holenní kosti, články z mamutích tlap, radiolitové škrabadlo, 

a na nich dolní čelist. Celkové uložení napovídá záměrnému uložení. I v sektoru K ležela 

obdobná akumulace kostí jako v A+B (Oliva et al. 2009, pp138−141). 

Lokalita se vyznačuje celkově téměř mizivou produkcí uměleckých artefaktů, z 67 

konchylií bylo pouze 8 opracováno člověkem. Přítomnost keramických hrudek ani sošek 

nebyla zjištěna. Ze sektoru G pochází jediný celek štípané industrie z moravského 

gravettienu, kde převažuje radiolit (55%) nad pazourkem (20%). Neobvyklá je přítomnost 

limnosilicitu z Maďarska nebo Slovenska. Převažují miniaturní hroty s otupeným bokem, 

doplňkovou ventrální retuší na koncích, také drobné hroty s otupeným bokem. Nevyskytují se 

zde výrobky z mamutoviny a kostí, vyskytují se pouze pouzdra z jeleních parohů (Oliva 2005, 

pp71; Oliva et al. 2009, pp263). 

 

Brno II. 

V září roku 1881 při hloubení kanálu na ulici Františka Josefa, dnešní Francouzské, 

v Brně byl objeven hrob muže. Objev byl nahlášen profesorovi Alexandru Makowskému29. 

Hrob byl původně uložen ve zvýšeném břehu řeky. Nejdříve ale byly zachyceny pouze kosti a 

zuby nosorožce, mamutí kly, menší kosti zbarvené červeným barvivem a několik kostěných 

                                                
29 Alexander Makowský (1833-1908) byl německý geolog a profesor na německé univerzitě v Brně. Odborně se 
specializoval na výzkum spraší a jejich fauny (is.muni.cz). 
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a kamenných destiček. Na místo nálezu se Makowsky vrátil dva a půl měsíce po nálezu kostí. 

Byla zde vyhloubena sonda 8 m2 a samotný hrob ležel v hloubce 4,5 metru. Nejdříve byl 

objeven kel dlouhý 1 m, pod ním ležela mamutí lopatka a vedle ní lidská lebka a další lidské 

ostatky, které byly také zbarveny červeným barvivem. Popis v jakém směru kostra ležela, se 

nedochoval. Původně byla lebka nalezena celá, ale v průběhu výzkumu na ni šlápl jeden 

dělník, čímž rozdrtil její obličejovou část. Muž trpěl zánětlivým onemocněním kostí. Byl 

velmi robustní a svalnatý, ve středním věku měl mohutné nadočnicové oblouky. Okolo kostry 

bylo nalezeno na 600 dentálií30, byla nalezena žebra nosorožce, dále pak malé terčíky 

z kamene a mamutoviny. Z kusu mamutoviny byla sekundárně sestavena mužská 

skulptura/marioneta. Dalšími nalezenými artefakty byla palička ze sobího parohu a kotouče 

z opuky (Oliva 1996, pp353−358, 366−367). 

Hrob spadá do rozmezí 23 000−24 000 BP. V Brněnské kotlině nebylo však 

zachyceno  gravettské osídlení, ale pouze aurignacké. Proto se jedná o ojedinělý nález jak 

svého druhu vůbec, tak i kultury v této oblasti (Oliva 1996, pp369). 

 

Kopec Landek v Petřkovicích 

Vrch Landek se nachází ve výhodné poloze u severního východu Moravské Brány, 

nad soutokem Odry a Ostravice. Dnes patří pod městskou část Petřkovice v Ostravě. Tato 

lokalita časově spadá do období mezi 23 000–21 000 BP, tedy do mladšího gravettienu do 

willendorfsko-kostěnkienského horizontu. Lovci se zde usídlili z důvodu strategické polohy 

tohoto místa. Mohli sledovat procházející stáda zvěře a navíc terén nám dnes napovídá, že 

mohl posloužit jako přírodní past (Svoboda 2008a, pp9−11; Svoboda 2009a, pp182−183). 

Jako první lokalitu zaznamenává ve svém deníku Maška pro výskyt několika 

pazourkových nožů v roce 1888. V roce 1924 byla narušena stavbou tenisové kurtu a v roce 

1925 zahájil výzkum Jan Folprecht, který zde vedl výzkum až do roku 1937. Byl zkušeným 

geologem a pečlivě zaznamenával odkrytou plochu. Folprecht odryl síť menších výkopů 

a ustanovil rozlohu a hranice sídliště. V letech 1952−1953 zkoumal sídliště Bohuslav Klíma. 

Ten zde odkryl šest ohnišť, okolo nichž byly malé jamky a prohloubeniny, doprovázené 

kamennou industrií ve třech okrscích. Identifikoval tři obydlí dlouhá 6 až 8 metrů a každé 

s dvěma ohništi. V jednom z ohnišť byly zjištěny zlomky kamenného uhlí, vzdálené 200 

metrů od naleziště. Jedná se o nejstarší doklad o využití ostravského uhlí, otázkou zůstává, 
                                                
30 Dentalium badense Partsch. Neobvyklým je i velký počet fosilních měkkýšů stejného druhu, které mají 
trubičkové schránky. Zvláštní je to, že tito měkkýši se hromadně nikdy nevyskytují. Nashromáždění takového 
množství mohlo trvat i několik generací (Oliva 1996, pp 369). 
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zda−li náhodné či úmyslné. Uvnitř jednoho obydlí, na okraji plochy zbarvené červeným 

barvivem u jednoho z ohnišť byla nalezena pod mamutí stoličkou soška ženy vyřezaná 

z rudohnědého krevele. Objeven byl i nedokončený polotovar vznikající obdobné sošky 

(Klíma 1953, pp441−443; Oliva 2005, pp81; Svoboda 2008a, pp9−14; Svoboda 2009a, 

pp182−183) 

V průběhu dalších let byla lokalita zkoumána Žeberou, J. Homolkou, znovu Klímou, 

a Petrem Nerudou. Výzkumy mezi lety 1994−1995 vedl Svoboda a Lenka Jarošová. Objevena 

byla dvě další ohniště, dále pak jámy a dosud neznáme zóny pokryté červeným barvivem. 

V letech 2007−2008 bylo provedeno revizní vzorkování. Z ohniště H8 byl odebrán vzorek, 

který prokázal, že ohniště bylo používáno opakovaně několik staletí před a po 22 000 BP 

(Svoboda 2008a, pp14−15). 

Během výzkumů bylo na lokalitě nalezeno poměrně málo zvířecích kostí, z nichž 

většina patřila mamutovi, koni a sobu, výjimečné byly mamutí stoličky. Z kamenné industrie 

převažovala rydla nad škrabadly, nápadným typem štípané industrie byly hroty typu Kostěnki 

(Svoboda 2009a, pp182−183). 
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5. Symbolické projevy duchovní kultury 

5.1. Šamanismus 

 Šamanismus je Eliadem31 označován jako technika extáze. Pro Vitebského32 je to 

„forma náboženské zkušenosti a praxe“ (Vitebsky 1996, pp 11). Ačkoliv nepředstavuje 

náboženství, může koexistovat s různými formami magie a náboženství. Rozšířen je 

v různých obdobách po celém světě. Jako analogii k paleolitickému šamanismu si zde bereme 

za vzor šamanismus na území dnešní Sibiře, který byl zachycen etnografickými výzkumy, 

takže naše znalosti jsou ovlivněny jejich subjektivními poznatky. Také samotný šamanismus 

byl ovlivňován i potlačován pravoslavným a buddhistickým náboženstvím, a komunistickou 

ideologií. Obecně lze konstatovat, že šaman hraje důležitou roli nejenom jako léčitel, ale také 

jako prvek sociální – může být zároveň vypravěčem a nositelem znalostí různé povahy. Ve 

společnosti má tedy výjimečné postavení, musí vyzařovat vnitřní sílu, ale nesmí se nad ostatní 

povyšovat a být arogantní. Je tím, který vystupuje na nebesa, sestupuje do podsvětí, mění se 

do prapůvodní zvířecí podoby (Eliade 1997, pp25−26; 41; Walter & Neumann Fridman 2004, 

pp547). 

Existují dvě základní možnosti, jak se stát šamanem. Je to funkce dědičná anebo je 

dotyčný vybrán duchy ve snu. Jako první proběhne iniciační rituál ve snu, kdy je adept 

několik dní „mrtvý“. Ve snu se mu zjevují různé bytosti a duchové, kteří ho zasvěcují 

a poučují. Poté probíhá učení pod vedením zkušených šamanů. Šamanem se také mohou stát 

nemocní lidé, kteří svou nemoc za pomoci čarování vyléčili – skrze sny poznali všechny 

nemoci a mohou pomáhat i ostatním lidem. Také lidé, kteří jsou nějakým způsobem fyzicky 

postižení, mohou být vyvoleni. Nebo se pro šamanské poslání mohou samostatně rozhodnout, 

ale takový jedinci bývají považováni za druhořadé šamany. V každém případě musí 

zasvěceného jedince přijmout celá společnost (Eliade 1997, pp27−43; Podborský 2006, pp53). 

Někdy bývají šamani popisováni jako ti, kteří trpí onemocněním hysterie nebo 

epilepsie. Na rozdíl od takto nemocných lidí, i když nemocní být mohou, se sami dokážou 

                                                
31 Mircea Eliade (1907-1986) byl rumunským religionistou a historikem náboženství. Jeho předmětem zkoumání 
byl především šamanismus, jóga, kosmologické mýty, atd. Přednášel na Sorbonně a École Pratique des Hautes 
Ètudes a v Chicagu, kde se stal profesorem náboženských dějin. Domníval se, že krize dnešní společnosti byla 
zapříčiněna ztrátou smyslu pro sakrálno (is.muni.cz). 
32 Piers Vitebsky je ředitelem Ústavu Antropologie a ruských severských studií ve Výzkumném institutu Scotta 
Polara v Cambridge. Od roku 1988 podniká dlouhodobé terénní výzkumy u Sibiřských kočujících pastevců stád 
sobů, na základě výzkumů vydal knihu The Reindeer people: Living With Animals and Spirits in Siberia, u nás 
vyšla v českém překladu jako Sobí lidé v roce 2009 v nakladatelství SLON (www.spri.cam.ac.uk). 
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uvést do transu, až do extatického stavu, který ale ovládají za pomoci duchů. Je důležité, aby 

znali „mechanismus – či spíše teorii – nemoci“ (Eliade 1997; pp42) Šamani se vyznačují 

velmi dobrou fyzickou kondicí a pružností. Vitebsky zdůrazňuje, že je to velmi nebezpečná 

profese, kdy při nedostatečné odolnosti ducha i těla hrozí pomatení či smrt (Vitebsky 1996, 

pp11; Eliade 1997, pp38−43). 

Naprosto nezbytným šamanovým pomocníkem je duch. Duchem může být zvíře, 

rostlina a dokonce i duše zemřelých šamanů. Pomocník šamana varuje před nebezpečím, 

překážkami, radí mu. Šaman díky němu získává i jeho sílu a znalosti, pokud je duchem zvíře, 

může ho dokonce vozit na svém hřbetu. Zvířecí pomocník má daleko významnější roli než 

pouze pomáhající. Je to šamanův duchovní předek, totemové zvíře celého klanu a prapůvodní 

zdroj (Vitebsky 1996, pp66; Walter & Neumann Fridman 2004, pp549). 

Velmi důležitými šamanskými atributy je oděv, čepec, pás, bubínek a jiné magické 

doplňky, maska a pektorál. Na samotném oděvu mohou být zavěšené předměty, které 

v šamanově pohybu způsobují hluk, kroužky nebo sošky mytologických zvířat. Oděvy 

šamanů některých altajských a sibiřských etnik jsou co nejvíce podobné ptákům – sově či 

orlu. Ptačí oděv pro ně symbolizuje schopnost šamana létat i na onen svět. Jednu 

z nejdůležitějších rolí hraje buben. Ten umožňuje šamanovi létat vzduchem, uvězňovat duchy 

a komunikovat s duchovním světem, ve kterém může tak cestovat. Kůže napnutá na bubnu 

může být pokreslena mytickými motivy. Důležitou byla i velikost bubnu, např. Selkupové33 

věřili, že čím větší buben, tím je šaman mocnější. Pro šamana je důležité, z jakého zvířete 

a z jakého stromu jeho buben pochází. Na držadle bubnu mohou být zavěšeny četné ozdoby 

a cinkátka, které pomáhají umocňovat zvuk bubnu (Eliade 1997, pp137−152; Boukal 2003, 

pp74). 

Vladimír Podborský34 definuje šamanské povolání jako „boj proti všemu co ohrožuje 

lidské společenství“ (Podborský 2006, pp55) a druhým dechem dodává, že jeho důležitou 

funkcí bylo i zaznamenávání času. Nástrojem pro zaznamenávání byly v moravském případě 

tzv. vrubovky a také tyčinka ze slínovce (příloha č. 17). Na počítací hůlce, jak byla nazvána 

Karlem Absolonem, je celkem 55 zářezů, dvěma delšími rýhami jsou rozděleny do dvou částí, 

                                                
33 Selkupové jsou etnikum, žijící na západní Sibiři konkrétně v oblastech Ťumenské a Tomské, čítající kolem 
4200 příslušníků. Mají stejný etnogenetický původ s Něnci, se kterými jsou po stránce jazykové a etnické 
příbuzní. Po stránce materiální mají blízko ke Ketům. V 18. století byli masově křtěni a formálně obráceni na 
pravoslavnou víru, do konce 20. století přetrvával ale šamanismus (is.muni.cz). 
34 Vladimír Podhorský (1932) je profesorem prehistorické archeologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá 
se pravěkem střední Evropy, historií náboženství předliterárních společností a je objevitelem prvního 
neolitického rondelu ve střední Evropě u Těšetic-Kyjovic (www.databazeknih.cz). 
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do spodní, kde je 25 zářezů a svrchní s 30 zářezy. Tato vrubovka byla nalezena při výzkumu 

Absolona v roce 1935 a označena za počítadlo. Z trojhrobu pochází tyčinka ze slínovce, která 

byla záměrně rozlámána a vhozena do hrobu. Je na ní celkem 29 krátkých zářezů, které jsou 

rozděleny do pěti částí, což je počet dní mezi stejnými fázemi Měsíce. Jednotky jsou děleny 

do skupin po 5,7,7,5 a 5 zářezech, posledních 5 zářezů by mohlo zobrazovat změny v jasnosti 

měsíce. Oba artefakty by podle Alexandra Marshacka35 i Bohuslava Klímy měly 

symbolizovat lunární kalendář. Marshack díky mikroskopickému výzkumu zastává tvrzení, že 

zářezy byly vytvářeny v časovém odstupu a pokaždé jiným nástrojem. Analogie k těmto 

věstonickým kalendářům je například kost z abri Blanchard. Na kosti jsou točité zářezy, které 

dle Marshaka symbolizují dorůstající a ubývající měsíc. Jedná se tedy o kalendář, který 

zachycuje období dvou měsíců. Se zachycováním času souvisí i vědomé plánování času 

budoucího a uvědomování si konečnosti vlastního života. Musíme si uvědomit, že tyto 

interpretace jsou pouze možnými scénáři, i když se nám zdají pravděpodobné (Klíma 1997, 

pp312; Folta 1997, pp310−311; Svoboda 2002, pp18; Ruggles 2005, pp5−7; Podboborský 

2006, pp53). 

Když šaman zemřel, jeho ostatky byly uloženy na posvátné místo a do hrobu mu byly 

vloženy bubny a jeho vyobrazení ze dřeva. Jeho nástupce si jedno z vyobrazení nechával, aby 

mu pomáhal jako pomocný duch, a také dědil jeho oděv (Boukal 2003, pp75). 

 Muž z Brna II. měl zánětlivé onemocnění kostí, musel tedy umět zvládat bolest. 

Zvířecí kosti zastupovaly zvířecí velikány doby. Soška, která se v hrobě nalezla, mohla být 

jeho vyobrazením nebo sloužit k lapání duchů. Sobí palička pravděpodobně patřila k bubnu, 

který se ale nemohl dochovat. Dva kamenné kotouče mohly být zavěšeny na oděvu a 

symbolizovat kosmologická tělesa (příloha č. 18). Tyto kotouče byly nalezeny také 

v Předmostí po dvou kusech a v Pavlově po jednom kuse. Terčíky z různých surovin 

okrouhlých tvarů s hlubokými rýhami, také mohly zobrazovat kosmologické jevy, pohlavní 

znaky, a sloužit k magickým rituálům. Na základě analogie k výše popsanému je 

pravděpodobné, že muž zastával ve své společnosti funkci šamana (Oliva 2005, pp78). 

 

 

                                                
35 Alexander Marshack (1918-2004) byl americký archeolog a antropolog, který se zabýval paleolitickým 
uměním. Zavedl novou výzkumnou mikroskopickou metodu zkoumání uměleckých artefaktů. Paleolitického 
lovce považoval za člověka s hlubokým a symbolickým myšlením. Za jeho nejvýznamnější knihu v tomto směru 
je považována The Roots of Civilization: The Cognitive Beginnings of Man´s Firs Art, Symbol and Notation 
(www.is.muni.cz). 
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5.2. Medvědí svátek 

 Oslavy medvědího svátku patří mezi nejrozšířenější a nejznámější mezi sibiřskými 

etniky. Pavlovinenští lovci jistě také měli síť složitých rituálů a oslav. A proto zde nastíníme 

alespoň pro představu, jaký průběh tyto oslavy měly (Boukal 2003, pp85). 

 Medvěd se těšil mezi sibiřskými i severoamerickými etniky velké úctě. Je to silný 

a nebezpečný predátor, který když stojí vzpřímeně, připomíná člověka, jehož se nebojí. 

Mytologických příběhů o medvědech/medvědicích, ze kterých kmeny odvozují svůj původ, 

existuje nepřeberné množství. Medvěda mnohdy považují za chytřejšího než je člověk. 

Například Ketové36 mají svého medvědího šamana, který má oblek z medvědí kůže a místo 

bubnu používá medvědí pracky. U jiných etnik má pomocný duch šamana podobu medvěda 

(Boukal 2003, pp87−89). 

 Lov medvěda i následný průběh svátku má jasně daná pravidla. Při lovu je důležité 

přesvědčit medvěda, že lidé nenesou na jeho zabití žádnou vinu, omlouvají se mu a zvou ho 

k sobě na návštěvu. Příchod s uloveným medvědem do vesnice doprovází všeobecné veselí 

a různé symbolické úkony. Ulovenému medvědímu samci je u Něnců37 obětován sobí samec, 

medvědí samici sobí samice a medvíděti sobí tele. Samotné oslavy svátku v případě 

uloveného medvěda trvají pět dnů, v případě samice dny čtyři. Po celou dobu oslav se 

k mrtvému zvířeti chovají uctivě, nosí mu dárky a jídlo. V noci se konají bujaré oslavy 

spojené s různými podobami medvědího tance, mytologickými představeními a humornými 

vystoupeními v maskách doprovázené jídlem a pitím. Medvěd je ale po celou dobu svátku 

stále hlavním aktérem, ke kterému se vztahuje většina proslovů a představení. I s jeho kostmi 

je zacházeno s úctou, bývají například zahrabány rituálně do země nebo lebka uložena na 

stromě. Na svátek se sjíždějí i hosté z okolních vesnic, takže má funkci nejenom 

náboženskou, ale i sociální (Boukal 2003, pp90−98). 

                                                
36 Ketové jsou etnikum čítající 1494 osob žijící v Krásnojarském kraji podél středního toku Jeniseje. Původně se 
zabývali lovem a rybolovem, na některých místech se rozvinul v chov sobů a zemědělství. Stejně jako většina 
sibiřských etnik byli obráceni na pravoslaví, ale šamanismus hrál důležitou roli (www.is.muni.cz). 
37 Něnci jsou na poměry sibiřských etniky poměrně velkým národem čítající 41 302 osob, obývají velké území 
evropské a západosibiřské tundry a lesotundry. Konkrétně od Kaninské tundry na západě až po řeku Jenisej a na 
východě část poloostrova Tajmyr. Na severu kočují na ostrovech Kolgujev a Nová země. Rozděleni jsou na 
Něnce lesní, kteří jsou lovci a rybáři a na Něnce tundrové, kteří kočují a chovají stáda sobů. Stejně jako ostatní 
sibiřská etnika žili původně v čumech, v létě pokrytých březovou kúrou a v zimě sobí kůží. Na rozdíl od 
ostatních zde zmíněných etnik si až do počátku dvacátého století udrželi svou kulturu (šamanismus, kult 
medvěda) a rodové zřízení (Boukal 2003, pp 12−15; www.is.muni.cz). 
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5.3. Magie a rituál 

Magie 

 Pavlovienské keramické figurky i paleolitické nástěnné malby obecně bývají 

vykládány ve spojení s magií. Četné vpichy na keramických plastikách jsou interpretovány 

jako praktikování lovecké magie, tzv. magie homeopatické, kdy lidé věří, že prostřednictvím 

nápodoby mohou ovládat vnější svět. Talismany a figurky také mohou pomáhat lovcům při 

lovu. Zobrazení žen jsou zase dávány do souvislosti s magií plodnosti. Jako 

nejreprezentativnější příklad zmiňuje Vladimír Podborský vápencovou stélu s basreliéfem 

ženy z Lausell38 (Soukup 2005, pp302; Podborský 2006, pp110). 

 

Rituál „explodujícího života“ 

 Clive Gamble39 se domnívá, že pavlovienská společnost byla spojována srze rituál, 

kdy se do ohně vhazovaly vymodelované plastiky z vlhké hlíny. Plastiky v ohni praskaly a 

syčely, obzvláště pak za tmy musely jejich explodující těla vytvářet světelné efekty. Proto 

byly pavlovské vrchy pro pavlovience tolik důležité, bylo to místo, kde se odehrával tento 

stmelující rituál (Gamble 2002, pp412−413). 

Touto hypotézou nám Gamble otevřel prostor pro rozvinutí myšlenky, proč pouze 

v Dolních Věstonicích a Pavlově se vyskytuje pálená keramika40. Je možné, že pouze tato dvě 

místa mohla být sociokulturními regulativy určená pro tvorbu keramiky, která mohla mít 

velmi specifické až posvátné postavení v pavlovienské společnosti.  

 

5.4. Pohřbívání 

 Abychom prohlásili nějakou společnost za civilizovanou, musí mimo jiné splňovat i 

správné pohřební postupy, tedy pochovávat své zemřelé do země a vykazovat jim náležitou 

úctu. Vzhledem k nedostatečnému počtu hrobů a kosterních pozůstatků můžeme těžko určit, 

                                                
38 Také známá jako dáma s rohem, v pravé ruce drží roh a levou má položenou na břiše, kterým upozorňuje na 
možné těhotenství nebo menstruaci. Na rohu je třináct zářezů, které mohou symbolizovat nějaký časový úsek – 
od lunárního kalendáře po období těhotenství. Roh sám o sobě může zastávat roli hojnosti, půlměsíce, číši na 
nápoj nebo hudební nástroj (Půtová & Soukup 2012, pp 20). 
39 Clive Gamble (1951) je britský archeolog, profesor na univerzitě v Southamptonu, zabývající se původem 
člověka, sociálním životem prvních společností a kolonizací světa (www.southampton.ac.uk; is.muni.cz). 
40 Jsme si vědomi, že keramické části a figurka Rosomáka se našli i v Předmostí, ale v porovnání Pálavskými 
stanicemi se jedná o zanedbatelné množství. 
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jaký pohřební ritus v gravettienu, v našem případě pavlovienu, převládal. Důležité je si 

uvědomit že pohřeb je jakýkoli rituál, který mrtvého vyprovází do světa mrtvých. Tělo 

zemřelého mohlo být uloženo povrchově, např. na stromy, ponecháno na nějakém 

symbolickém místě a zanecháno svému osudu. Části z povrchově pohřbených jedinců pak 

mohly být znovu pohřbívány do země. Z podzemních pohřbů zase mohly být vyjímány 

některé části kostry a uloženy na jiné místo. V obou případech by se jednalo o tzv. sekundární 

pohřby. Ostatky také mohly být spalovány, kdy zbylé ostatky mohly být ponechány na místě 

nebo uloženy do podzemního hrobu či jinak přesunuty. Zmínit musíme ještě antropofágii, 

která i když na gravettských lokalitách nebyla prokázána, mohla být také provozována (Oliva 

2005, pp72). 

 Z dochovaných pavlovienských hrobů převládá pohřební ritus uložení do hrobu. Dále 

se našlo velké množství jednotlivých kostí v kulturní vrstvě. Jejich volné rozprostření 

v prostoru sídlišť mohly způsobit geologické procesy, omnivorové, nebo jsou pozůstatkem 

nadzemního pohřbívání. Také mohou být dokladem sociální stratifikace, kdy do hrobu byli 

ukládáni pouze významní jedinci (Svoboda 2009b, pp140). 

 Pohřbení jedinci bývají uloženi ve skrčené poloze (DVIII., DVXVI.) nebo jsou jejich 

těla nějak stylizována (DVXIII., DVIV, DVX), části jejich těl jsou potřísněny barvivem, 

především oblast pánve a hlavy, doprovázejí je provrtané špičáky, ve většině případů z lišky, 

které mohou být ale součástí oděvu. Kostry nejsou zasypány rovnou zemí, nýbrž jsou 

překryty většinou mamutí lopatkou, dřevěnou konstrukcí, kameny, anebo jsou uloženy 

v příbytku. Všechny hroby se nacházejí na sídlišti, výjimkou je hrob šamana z Brna, který se 

nacházel osamoceně. Do této typologie zcela nezapadá masový hrob z Předmostí, který je 

zcela ojedinělým. Bližší nálezové okolnosti jednotlivých hrobů jsou popsány v příslušných 

kapitolách. 

 Na velký význam okrového barviva, symbolů ohně a místo uložení upozorňuje Clive 

Gamble. Domnívá se, že rituál „explodujícího života“ se odrážel i v uložení mrtvých. Tento 

rituál má symbolizovat přítomnost uhlíků v hrobech zemřelých jedinců, jako je tomu 

například u trojhrobu. Muži z Pavlova v hrobě uhlíky chybí, ale za to je uložen směrem 

k ohništi. Zasypání částí těla červeným barvivem symbolizuje hned několik věcí. Hlava 

symbolizuje primární zdroj jazyka a společenského jednání. Společně s třísly jsou důležitými 

částmi pro koloběh života, okr na nich značí krev a narození – symboly příchodu a odchodu 

ze společenského života. Pozůstatky byly pohřbívány na sídlišti a zakryty tak, aby nebyly 
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porušeny právě proto, aby i po smrti zůstaly nadále součástí společenského života. (Gamble 

2002, pp412−414). 

 Zcela unikátním je nedávný objev (v roce 2005 a 2006) třech pavlovienských koster 

na sídlišti Kremsu–Wachtbergu, datovanému k roku 26.580 +/- 160 BP. Objeveny byly dvě 

jámy metr od sebe v okrajovém prostoru jižně od prostoru s nejvyšší koncentrací artefaktů, 

z nichž jedna obsahovala pohřeb dvou kojenců ve věku 9 až 10 měsíců měřících 40 cm, 

pravděpodobně dvojčat v silně skrčené pozici, bohatě zasypaných červeným barvivem 

a přikryté mamutí lopatkou (příloha č. 19). Více než třicet korálků z mamutoviny leželo 

v blízkosti pánve jednoho z domnělých dvojčat. Osamělá kostra novorozence nebyla překryta 

mamutí lopatkou a obsahovala pouze jehlu z mamutoviny. Všechny tři kostry byly ve velmi 

dobrém stavu zachovalosti. Jejich hrobová výbava také svědčí o tom, že jejich pozůstalí je 

měli v úctě. Hroby ležely mezi řekami Krems a Dunaj v hloubce 5,5 metru pod dnešním 

terénem. Hroby ještě nebyly datovány, ale předpokládá se, že kojenci byli pohřbeni na 

počátku existence sídliště. Jedná se o zcela ojedinělé hroby, neboť kostry takto malých 

jedinců se nezachovaly na žádné lokalitě mladého paleolitu (Einwögerer et al. 2008, pp15−19; 

www.donsmaps.com; www.scientificamerican.com). 

 Z jiných  gravettských lokalit zde musíme zmínit dva hroby ze Sungiru. V prvním byl 

pochován muž ve věku 50−60 let, jenž měl okolo lebky tři pásy kostěných perel, jež zbyly 

z nějaké pokrývky hlavy. Další kostěné perly, celkem 3 500, měl rozprostřené po celém těle – 

musely být našity na oděvu, dokonce i na obuvi. Na hrudi mu spočíval provrtaný destičkovitý 

přívěsek. Mrtvý ležel v jámě, která byla pokryta uhlíky, nad kostrou leželo několik vrstev 

červeného barviva. Datovaný je k roku 22 900 BP. K roku 24 100 BP je určen dvojhrob 

mladého chlapce a dívky. Uloženi byli v jedné ose hlavami k sobě. S jejich hrobem je dávána 

do souvislosti řezba dvou postav z Gagarina. Oba jedinci byli vybaveni napřímeným 

mamutím klem, kostěnými holemi, dýkami, jehlicemi a dvěma provrtanými disky. Jejich těla 

byla pokryta 6 000–8 000 provrtanými perlami, stejně jako v případě muže našitými na oděv. 

V hrobě byly uloženy také umělecké artefakty, za zmínku stojí figurky antilopa, bizona 

a mamuta vyřezané z mamutoviny (Svoboda 2003, pp51−52). 
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6. Pavlovienské umění 

 Paleolitické umění je obecně rozdělováno na parietální (nástěnné) a mobilní 

(přenosné). Na našem území žádné pavlovienské parietální umění neznáme. Nástěnné umění 

se uplatnilo především na území dnešní Francie, kde bylo vytvářené technikou malby a rytiny. 

Teprve před třinácti lety objevená jeskyně Cussac ukrývala rytiny zvířat (mamutů, 

nosorožců,…) a hypertrofických žen. V jeskyni Gargas zanechali paleolitičtí lidé, včetně 

maleb a rytin, na 231 negativních otisků rukou, včetně dětských. Jednalo se pravděpodobně o 

svatyni, kam lidé chodili, aby vyléčili své nemoci. Nemocný jedinec přitiskl svou ruku na zeď 

jeskyně a z úst vystříkl rozředěné barvivo (Svoboda 2011, pp50−51, 268−271; Clottes, Půtová 

& Soukup, pp156−160). 

 Nevýhodou mobilního umění je fakt, že nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit, na jakém 

místě bylo vytvořeno. Nacházíme ho tam, kde bylo svým tvůrcem či majitelem ponecháno 

(Svoboda 2011, pp50−55). 

 Svoboda umění dále dělí na krátkodobé a dlouhodobé umění. Krátkodobé umění se 

používalo při jednorázových akcích, obřadech. Takovým příkladem mohou být keramické 

plastiky. Ty byly cíleně ukládány do pece/ohně ještě v nevysušeném stavu, aby při výpalu 

mohly explodovat. Dlouhodobým mohly být ochranné amulety či ozdoby. Také musíme vzít 

v úvahu, že jako dnes mohlo umění podléhat jednotlivému trendu, ale i vkusu jedince (Neruda 

1993, pp216; Svoboda 2011, pp47; www.sciencemag.org). 

 Otázkou zůstává, co paleolitické lovce vedlo k vytváření umění. Je jisté, že 

pavlovienská společnosti musela žít v poměrné hojnosti, neboť taková díla by nemohla 

vzniknout v dobách nedostatku.  

 

6.1. Materiál 

 Kámen – k tvorbě skulptur byly používány měkké kameny jako krevel a vápenec. 

Oblázky byly provrtávány a jejich povrch dekorován geometrickými vzory. Relativně velké a 

těžké  kotouče/kruhy byly řezané ze slínovce a provrtané uprostřed, také ze slínovce a krevele 

byly vyřezané malé zdobené terčíky (Lázničková-Galetová 2009, pp57, 83; Svoboda 2011b, 

pp64, 243−244). 
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 Mamutovina – mamutovina byla velmi žádaný a poměrně univerzální materiál pro 

výrobu uměleckých i užitých artefaktů. Manipulace s mamutovinou nebyla jednoduchou 

procedurou a vyžadovala vyspělejší znalosti, nežli používání kostí. Po vylomení či odřezání 

klu z mamuta musel být kel namáčen a narovnán v lázni z rostlinných změkčovadel. Poté byl 

kel rozštěpen řezán nebo lámán. Podle Genadije Chlopačeva byla nejoptimálnější teplota pro 

tyto postupy pod – 250C (Svoboda 2011, pp144). 

 Mamutí kel − využíván byl pro tvorbu venuší, stylizovaných ženských postav, sošku 

muže – marionetu, řezeb a sošek se zvířecími motivy, různých zápon či čelenek, 

prstýnků/prstenců, přívěšků, válečků, nebo také k rytí rozmanitých ornamentů a možná i map 

(Lázničková-Galetová 2009, pp75−101). 

 Paroh – je ještě méně poddajný než mamutí kel. Stejně jako kel musel být měkčen 

a následně podobně opracováván. Jeho umělecké využití, geometrická dekorace se nám 

dochovalo v omezeném počtu (Svoboda 2011, pp144; Lázničková-Galetová 2009, pp100). 

 Kost – k umělecké produkci byly hojně využívány lidské a zvířecí zuby, které byly 

provrtané a mohly tak tvořit náhrdelník nebo různě zdobené terčíky. Zvířecí kosti musely být 

před zahájením umělecké činnosti důkladně zbaveny zbytků masa a tuku. Dekorovány mohly 

být různé části zvířecí těl, z mamutů to byly nejčastěji lopatky a žebra (Lázničková-Galetová 

2009, pp83, 98−100). 

 Hlína – volně dostupný materiál na většině pavlovienských sídlišť. Na rozdíl od 

předchozích materiálů hlína byla přidávána nikoliv odebírána. K modulaci není zapotřebí 

jiných nástrojů než, jsou lidské ruce. Nějaké nástroje na dotvoření detailů použity být ale 

musely. Hlína mohla být modelována v mokrém či vysušeném stavu. Svou roli na tomto 

materiálu jistě hrál fakt, že se jedná o taktilní způsob zpracovávání suroviny. Hlína byla 

vypalována v píckách, které byly nalezené v Dolních Věstonicích I. (Lázničková-Galetová 

2009, pp56). 

 Mezi hlavní kulturní centra produkce keramických artefaktů patřily Dolní Věstonice 

a Pavlov. Přesné složení keramických figurek zjistila Pamela Vandiver41, která prokázala, že 

se skládají pouze z vody a spraše. Tím vyvrátila domněnku Absolona, že mimo spraše 

obsahovaly zbytky mamutích kostí mamutoviny a tuku (Neruda 1993, pp214−216).  

                                                
41 Pamela B. Vandiver je profesorkou antropologie na Univerzitě v Arizoně. Dlouhodobě se zabývá původem 
materiálu uměleckých a archeologických artefaktů. Společně s O. Sofferovou, B. Klímou a J. Svobodou 
publikovala v roce 1989 článek The Origins of Ceramic Technology at Dolní Věstonice, Czechoslovakia 
(www.sciencemag.org; www.anthropology.arizona.edu). 
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 Schránky plžů a mlžů – byly lovci sbírány, různě provrtávány a navlékány jako 

náhrdelníky. Jistě také mohly být jinak upravovány a barveny (Lázničková-Galetová 2009, 

pp57). 

 Lidské tělo – některé keramické plastiky dokládají, že mohlo sloužit jako umělecké 

plátno. Lovci si svá těla mohli pomalovávat červeným barvivem a okrem, tetovat nebo 

skarifikovat se.  

 Dřevo – patří mezi nedochované materiály, muselo být však bohatě využíváno pro své 

dobré vlastnosti. Uvést zde můžeme Klímou předpokládanou dřevěnou konstrukci nad 

trojhrobem z Dolních Věstonice II. 

 

6.2. Umělecké artefakty 

 Vzhledem k poměrně velkému počtu uměleckých pavlovienských artefaktů, jsou zde 

popsány pouze nejreprezentativnější z nich. 

 Venuše − celou kulturou gravettienu a pavlovienu nevyjímaje charakterizují zaoblené 

venuše (výjimku tvoří venuše z nalezišť Mal´ta a Avdějevo) vyráběné z mamutoviny či 

kamene. Pouze na Moravě byly venuše modelovány z hlíny a vypalovány. Mimo Věstonické 

venuše byl nalezen velký počet keramických torz, z nichž některé byly podobně stylizované 

jako Věstonická venuše. Její podoba tedy nebyla ojedinělou a mohli bychom ji možná označit 

jako převládající dobový trend. Nejvíce se dochovalo zobrazení žen, ale i muži byli patrně 

zobrazováni. Nasvědčuje tomu mužské torzo s naznačeným pohlavím a mužská marioneta. 

 

Věstonická neboli Černá venuše 

 Nalezená byla při výzkumu Karla Absolon v Dolních Věstonicích I. v horní části 

sídliště 13. 5. 1925 dělníkem J. Seidlem. Ležela rozlomená na dvě části – část boku s nohou a 

zbytek těla deset centimetrů od sebe. Vysoká je 11,5 cm a v bocích široká 4,3 cm. 

Vymodelována byla z hlíny s příměsí vysráženého vápence, který se na povrchu sošky 

projevuje jako miniaturní bílé tečky. Venušin obličej tvoří pouze dvě rýhy zastupující oči. 

Ramena má úzká, detailně vykreslené klíční kosti a prsa nesourodě veliká ve tvaru bochníku 

chleba. Pod vyznačeným pupíkem má rýhu kolem obvodu těla, pravděpodobně sloužila jako 

místo pro uvázání šňůry a mohla být tak zavěšena v obydlí. Pod pomyslnou levou lopatkou je 

obtisknuta špička prstu dítěte nebo dospívajícího jedince ve věku mezi 7 až 15 lety, patrně 

ženského pohlaví. Obtisk byl poprvé zaznamenán E. Daniou, jeho přesná poloha byla 
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upřesněna M. Králíkem42, V. Novotným43 a Olivou za pomoci mikroskopu. Otázkou ale stále 

zůstává, jestli majitel otisku byl i tvůrcem samotné venuše. Je těžké uvěřit, že by dítě nebo 

dospívající jedinec byl schopen vymodelovat tak sofistikované dílo. Co však můžeme 

formulovat na základě otisku je to, že modelace keramiky nebyla tabuizovaná a byla 

pravděpodobně přístupná všem členům pavlovienské společnosti. V místě bederní páteře má 

venuše čtyři tukové zářezy44. Na temeni hlavy má venuše čtyři vpichy. Předpokládá se, že do 

nich mohly být upevňovány vlasy nebo nějaké ozdoby, jako květiny či pera. Svoboda 

považuje venuši (ale i jiné artefakty) také jako symbol mužského pohlaví (příloha č. 20). 

Tvůrce tím mohl chtít vyjádřit kosmologickou jednotu nebo hru s tvary. S tímto postojem se 

ovšem v této práci v případě Černé Venuše neztotožňujeme. Uložena je v AÚ MZM v Brně 

(Absolon 1945, pp9−14; Králík, Novotný & Oliva 2002, pp107−113; Svoboda 2009c, pp43; 

Svoboda 2011b, pp236; Clottes, Půtová & Soukup 2011, 142−143; Valoch & Lázničková-

Galetová 2009, pp77). 
 

Stylizovaná postava ženy 

 Tato soška, označovaná také jako tyčinkovitá venuše, byla objevena 30. 9. 1937 

týmem Absolona. Je dlouhá 8,7 cm, široká 1,7 cm, vyřezaná z mamutoviny a v první třetině je 

opatřena dvěma ňadry nebo varlaty. Dle Svobody se jedná o znázornění mužského údu. Oliva 

s tímto názorem nesouhlasí a argumentuje drobností potencionálních varlat a také absencí 

jakéhokoliv znázornění žaludu. Upozorňuje také, že má venuše na zádech „útvar“, který by 

mohl být součástí zapínání podprsenky. Navíc se domnívá, že horní část figurky byla opatřena 

háčkem a mohla být tak zavěšena obdobně jako vidlicovitá venuše. Tato venuše podobná 

vidličce má uprostřed spodní části znázorněnou vulvu pomocí jednoduchého vrypu. Je 

vyřezána z mamutoviny, měří 8,6 cm a široká je 2,2 cm. Obě venuše jsou uschovány v AÚ 

MZM v Brně (Valoch & Lázníčková-Galetová 2009, pp75; Oliva 2009, pp 20; Clottes, Půtová 

& Soukup 2011, pp143; Svoboda 2011, pp236). 

 

 

 

                                                
42 Miroslav Králík (1973) je docentem Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Dlouhodobě rozvíjí metody analýzy stop na pravěkých a historických keramických artefaktech a zabývá 
se antropologií sexuality (www.is.muni.cz). 
43 Vladimír Novotný (1939) je anatom, antropolog, morfolog a také emeritní docent Ústavu antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Rozsah jeho vědecké práce je velmi široký, od 
paleoantropologie po morfologii (www.is.muni.cz). 
44 Tyto zářezy mívají ženy, které trpí osteoporózou. Je tedy pravděpodobné, že už i paleolitické ženy trpěly tímto 
onemocněním. 
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Venuše Da Vinci 

 Nalezená byla 28. 8. 1936 ve výzkumu Absolona. Jedná se o nejstarší paleolitický 

portrét konkrétní ženy nebo muže, neboť hrbol pod nosem bývá vykládán také jako knír. Tato 

hlavička ženy o výšce 4,8 cm má vlasy stočené do drdolu nebo turbanu. Její zadní část je 

zploštělá, tudíž na ni byla pravděpodobně pokládána. Její oči jsou nestejně veliké a nos má 

zploštělý, ústa má křivá jakoby v tajemném úsměvu. Tento portrét bývá často dáván do 

souvislosti s pohřbem ženy z Dolních Věstonic z mladšího sídliště ve střední části, která měla 

taktéž deformovaný obličej a byla rituálně pohřebena. Ovšem venuše byla nalezena ve starším 

sídlišti střední části. I když by vysvětlení, že se jedná o tutéž ženu, bylo velmi lákavé, v této 

práci se k němu nekloníme. Venuše je v držení ÚA MZM v Brně (Valoch & Lázničková-

Galetová 2009, pp80; Clottes, Půtová & Soukup 2011, pp143−144).  

 

Lidský obli čej 

 Dalším ojedinělým zobrazením člověka je plátek mamutoviny, kde je lidský obličej 

naznačen čtyřmi rýhami, znázorňující oči, nos a ústa v jemném úsměvu. Dlouhý je 4 cm, 

široký 3 cm a na tloušťku je to 1,2 cm. Nalezen byl v roce 1948 během výzkumu Klímy, dnes 

je uschován v ÚA MZM v Brně (Klíma 1983, pp88; Valoch & Lázničková-Galetová 2009, 

pp80). 

 

Prsaté závěsky 

 Tyto závěsky, které asi původně tvořily náhrdelník, byly vyřezány z mamutoviny. 

Jejich celkový počet je osm, na zadní straně měli ouško pro navléknutí, a dlouhé jsou od 0,9 

do 3,2 cm a široké 0,5 až 1,5 cm. Druhý největší závěsek bývá vykládán i jako symbol 

mužského pohlaví. Oliva se domnívá, že mezi prsy je dvěma rýhami znázorněn pubický 

trojúhelník. Jednalo by se tak o syntézu pohlavních znaků ženy. Domníváme se, že v tomto 

případě je možná syntéza jak ženských tak, i mužských pohlavních znaků. Nalezeny byly 

v Dolních Věstonicích I. při výzkumu K. Absolona v roce 1937 (Oliva 1997, pp23; Valoch 

& Lázničková-Galetová 2009, pp96). 

 

Stylizované hlavičky 

 Tyto keramické hlavičky vysoké 2 a 4 cm byly nalezeny při výzkumech Klímy. 

Uloženy jsou v ArÚ AV ČR v Brně. Hlavičky mohou znázorňovat druhy klobouků nebo 

pokrývek hlavy. Jedna je stylizována do bionického tvaru, další dvě mají pomyslný klobouk 

ukončen výraznou lištou a poslední má kulovitý tvar, který je poset vpichy (Valoch 
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& Lázničková-Galetová 2009, pp80; Svoboda 2012, pp206). 

 

Pavlovská Venuše 

 Tato venuše, vyřezaná z mamutoviny, byla nalezena na úpatí Děvína v Pavlově při 

výzkumech Klímy. Je vysoká 4,5 cm, vertikálně je protnuta vyřezanou čárou a zhruba 

v polovině délky má znázorněná prsa. Podle jiné interpretace se jedná o znázornění vulvy. 

V oblasti pasu je opět veden zářez pro přivázání a pověšení sošky v chatě. Originál je 

uchováván v AVČR v Brně (Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp78; Clottes, Půtová 

& Soukup 2011, pp144). 

 

Ženské postavy/Závaží z mamutoviny 

 Z mamutích prstních článků bylo vyřezáno sedm skulptur se zvýrazněnými hlavami, 

které svým tvarem připomínají sedící a těhotné ženské postavy.  Svým tvarem naznačují, že 

mohly být používány jako závaží – v místech pomyslného krku mohl být obmotán provaz. 

Nalezeny byly při výzkumech Mašky a Kříže v 90. letech 19. století. Největší ze sošek měří 

14,1 cm a nejširší 6,6 cm. Uloženy jsou v ÚA MZM v Brně (Valoch & Lázničková-Galetová 

2009, pp79; Clottes, Půtová & Soukup 2011, pp144). 

 

Stylizovaná rytina ženy 

 Geometrická rytina ženy byla vytvořena na části mamutího klu dlouhého 28 cm, levá 

část se ale nezachovala (příloha č. 21). Její hlava je tvořena trojúhelníkem, jenž je uzavřen 

jakousi čelenkou. Prsa, břicho a spodní část jsou tvořeny oválnými tvary. Rytina je dlouhá 

10,3 cm a široká 4,5 cm. Nalezl ji Kříž roku 1895, ale nesprávně ji interpretoval. Domníval 

se, že její břicho je hlava a boky jsou turban. Navíc ji nevnímal jako ženskou, nýbrž figurální 

postavu. Až roku 1907 ji M. Much obrátil a v roce 1912 ji H. Obermaier45 označil jako ženu. 

Podle některých teorií znázorňuje terioantropomorfní bytost. V každém případě se jedná 

o jasný důkaz toho, že pavlovienští lovci vládli abstraktním myšlením, přinejmenším alespoň 

tvůrce této rytiny. Na jiném klu také z Předmostí rozpoznal Klíma jednodušší řezbu ženské 

postavy, o které se domníval, že by rytině geometrické venuše mohla předcházet (Kříž 1903, 

pp55−56; Klíma 1990, pp69−70; Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp81; Clottes, Půtová 

& Soukup 2011, pp145). 

 

                                                
45 Hugo Obermaier (1877−1946) byl německý profesor prehistorie a antropologie, který postupně pracoval ve 
vědeckých institucích ve Vídni, Paříži a Madridu. Společně s H. Breuilem zkoumal jeskyně El Castillo a La 
Pasiega, samostatně vedl výzkum v Altamiře (www.tutorgigpedia.com). 
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Skulptura muže/marioneta 

 Tato soška vyřezaná z mamutoviny byla nalezena A. Makowským při záchranném 

výzkumu hrobu muže ve Francouzské ulici v Brně (hrob byl objeven při stavbě kanalizace) 

v roce 1891. Soška ale nebyla kompletní, zachovala se pouze hlava vysoká 6,7 cm, tělo měřící 

na délku 13,5 cm a levá ruka. Hlava i ruka musela být propojena nějakou dřevěnou tyčkou 

nebo koženým páskem, neboť oběma částmi prochází dutina. Na hlavě jsou vyznačené oči se 

zbytky okrového barviva a nos, na trupu se dochovala jedna bradavka, pupík a pohlaví, vedle 

kterého se patrně napojovaly nohy. Také ruce se nějakým způsobem musely připevňovat, 

neboť na spodní části byla paže zploštěna. Jedná se tedy o nejstarší dochovanou loutku na 

světě, která je uložena v ÚÁ MZM v Brně (Oliva 1996, pp362, 364; Valoch & Lázničková-

Galetová 2009, pp82). 

 

Zoomorfní skulptury a řezby  

 Zobrazována byla zejména velká, nebezpečná a v lovu prestižní zvířata jako byl 

mamut, lev, medvěd a nosorožec. Sošky dosahují většinou pouze několik centimetrů a jejich 

tvůrci nekladli většinou velký důraz na detail. Některá keramická zvířátka mají v různých 

částech vpichy, které se kladly do souvislosti s loveckou magií. Dnes se předpokládá, že 

figurky byly součástí mnohem komplexnějšího systému idejí (Svoboda 2009b, pp43−44). 

 

Soška mamuta 

 Soška vyřezaná z mamutího klu s jemně naznačeným chobotem je dlouhá 11,6 cm a 

široká 10 cm (příloha č. 22). Přes levé stehno má přehozen ocas, srst a dlouhé chlupy jsou 

tvořeny různě dlouhými čárami. Nalezena byla Křížem roku 1895 a konzervována jím byla 

tak, že ji ponořil do klihu – sošce to dodalo na lesku, ale zřetelnost ryteb na povrchu tím byla 

poškozena. Maška se jí pokoušel lépe konzervovat, ale před úpravou soška měřila 12,5 cm a 

po úpravě 11,6 cm. Při srovnávání s malovanými mamuty z jeskyní ve Francii si povšiml, že 

mamut byl ztvárněn bez klu. Soška byla pro Mašku i důkazem toho, že člověk byl 

současníkem mamuta. Dnes je uschována v ÚA MZM V Brně (Maška 1912, pp5−9; 10−12; 

Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp87). 

 

Řezba mamuta 

 Tato řezba z mamutoviny je dlouhá 6,9 cm a vysoká 4,4 cm. Má zploštělé čelo a dobře 

znatelný chobot, výrazně oddělené má také nohy. Nalezena byla v Pavlově během výzkumu 

Klímy a je uložena v ArÚ AV ČR v Brně (Valoch & Lázničková-Galetová, pp87). 
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Hlavička lva 

 Miniaturní, ale za to velmi detailní hlavička lva pochází z Pavlova. Dlouhá je 2,2 cm a 

je vymodelována z hlíny. Nalezena byla týmem Klímy a je uložena v ArÚ AV ČR v Brně 

(Svoboda 2011b, pp22). 

 

Lvice ve skoku 

 Tato plastika byla vyřezána z mamutoviny, je dlouhá 21,4 cm, vysoká 5,5 cm, 

v maximální šířce je 1,1 cm a váží 70 g (příloha č. 23). Je poměrně zploštělá, v maximální 

šířce dosahuje 1,1 cm. Lvice je zobrazena v dynamickém, snad útočném skoku. Na její hlavě 

jsou jemně naznačené čelisti a čenich. Její realistické ztvárnění svědčí o výborné schopnosti 

paleolitických lovců pozorovat okolí. Nalezena byla ve výzkumu Klímy v roce 1954 

v Pavlově, kde ležela patrně na okraji sídlištního objektu VII. Uložena je v ArÚ AVČR v Brně 

(Klíma 1964, pp82−84, 88; Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp 37). 

 

Plastika rosomáka 

 Jde o jedinou keramickou figurku, která pochází z Předmostí u Přerova. Nalezená byla 

při výzkumu Absolona a také je jediným zobrazením rosomáka vůbec. Poměrně věrně 

napodobuje podobu živého zvířete v pohybu. Plastika je dlouhá 4,6 cm a široká 0,9 cm, 

uložená je v ÚA MZM v Brně. I když se dnes na území Evropy rosomák již nevyskytuje, 

v období pleistocénu byl silně početně zastoupen (Klíma 1990, pp95; Valoch & Lázničková-

Galetová 2009, pp91). 

 

Dekorativní vzory 

 Různě dekorované byly zápony, čelenky, zápony, přívěsky či jednotlivě zdobená 

mamutí žebra a kly. Převažujícím je větvičkový ornament, šrafované trojúhelníky a oblouky, 

ale jednotlivé dekory se od sebe navzájem liší v závislosti na lokalitě. Proto rozlišujeme 

„pavlovský styl“, kdy je tvar linií mírně zakřiven, a „předmostenský styl“, kde jsou linie spíše 

přímé (příloha č. 24). Jedním z dekorativně ozdobených předmětů je i přívěsek z mamutoviny 

pocházející z Předmostí. Je ozdoben ovály a řadami krátkých rýžek o velikosti 10 cm, uložen 

je v ÚA MZM (Valoch & Lázničková- Galetová 2009, pp98; Svoboda 2011b, pp59). 
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Mapa 

 „Zdánlivě jednoduchá, avšak hluboce promyšlená stylizace vyvěrala ze vztahu lovců k 

místu jejich trvalého pobytu, k jejich domovu, a tedy ze zcela podobné vazby, kterou k 

Pavlovským kopcům cítíme i dnes.“ (Klíma 1988, pp120) 

 Rytina na mamutím klu byla nalezena v Pavlově. Klíma ji interpretoval jako mapu 

Pavlovských vrchů, řeky Dyje, Svratky, Klentnického potůčku a tábořiště. Pokud je tomu 

skutečně tak, pak by se jednalo o nejstarší dochovanou mapu. Vzbuzuje dojem jediné ryté 

linie, jakési plynulosti obrazu. Dlouhá je 37 cm a tvoří ji čtyři geometrické linie. Mapa je 

uložená v ArÚ AVČR V Brně (Klíma 1988, pp118, 112−113; Valoch & Lázničková-Galetová 

2009, pp94; Svoboda 2011b, pp223). 

 Jako možnou mapu označil také J. Svoboda schematickou rytinu ženy na mamutím klu 

z Předmostí I. Na mezeru mezi prsy pohlíží jako na průchod Moravské Brány, zářezy na 

bocích jako svahy kopců a konečně kulovitý tvar jako sídliště (Drechsler, Hýbl, Mikulík, 

Peška, Schenk & Svoboda 2010, pp102). 

 

Údajné sošky z mamutoviny 

 

Mužská hlavička z mamutoviny 

 Na obálce National Geographic v roce 1988 byla fotka mužské hlavičky údajně 

pocházející z Dolních Věstonic. O její novodobé objevení se zasloužil Alexander Marshack44 

a přiřazena k ní byla data 26 000 BP 200 000−400 000 BP. Jedná se o portrét muže se silnými 

nadočnicovými oblouky a rozšířeným nosem, vzezření kultivovaného neandrtálce, vysoký 

6,5 cm. V roce 1990 přivezl Marshack sošku do Brna, kde byla poskytnuta odborníkům ČSAV 

pro odborné zkoumání. Ti v komparaci s ostatními paleolitickými soškami shledali, že se 

pravděpodobně o originál nejedná. Dle svých vlastních slov byl Valoch jediný, který si všiml, 

že hlavička byla pravděpodobně odlomena z větší sošky. Soška měla být nalezena na poli u 

Dolních Věstonice v roce 1890 a dnes se nachází v Austrálii v držení neznámé osoby (Klíma 

1991, pp593−595, Valoch 2008, pp105−110; Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp102).  

 

Ženská figurka z mamutoviny – DV II. 

 Originál této sošky byl ztracen, dnes disponujeme pouze jejím odlitkem, tudíž není 

možné použít pro ověření pravosti přírodovědné metody. Nalezena měla být neznámým 

rolníkem na poli v Horních Věstonicích ve 30. letech 20. století. Absolonem byla odmítnuta 
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jako falzifikát. Je vysoká 13 cm a měla být vyřezána z mamutoviny. Hlavu má kulatou a 

mírně natočenou, oči jsou znázorněny jako dva důlky, nos a ústa dvěma vrypy. Prsa má 

nesourodě veliká a pupík má výrazně znázorněn. Nohy jsou odděleny znatelnou rýhou. 

Proporční analýzou bylo zjištěno, že do kategorie paleolitických sošek zapadá (Valoch 2008, 

pp102 −105; Wolf 2008, pp 69−97; Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp102). 

 

Ženská figurka z mamutoviny – DV III. 

 Jedná se o sošku údajně nalezenou v Dolních Věstonicích při výzkumech Absolona 

nebo Bohmerse. Venuše je znázorněna nahá, s hlavou mírně otočenou a rozeznatelnými rysy 

v obličeji. Svou postavou není zcela typickou pavlovienskou venuší. Má dlouhé svislé ruce, 

úzká ramena, vypouklé břicho ve tvaru vejce a prsa jsou oválná a stejně veliká. Záda má 

zploštělá, nohy rozdělené rýhou a u pomyslných chodidel je figurka rozšířena. Celý povrch je 

pokryt různě dlouhými zářezy, na rozdíl od ostatních výrobků z mamutoviny je povrch 

zbarven tmavohnědě.  Znázorněná žena je buď mladá a těhotná nebo stará a ochablá. Dlouhá 

je 7,5 cm a široká 24,5 cm. Figurka byla podrobena analýze a srovnána s 54 paleolitickými 

venušemi, přičemž bylo zjištěno, že nijak zvlášť nevyniká. S venuší DV II. jsou si podobné – 

stejně pootočená hlava, podobně rozpoznatelný obličej a svislé ruce, znázorněné ruce. Navíc 

byla obalena sedimentem, který pochází z Dolních Věstonic. Může se jednat o originál. Dnes 

je uložena v Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Valoch 2008, pp99−105; Wolf 

2008, pp92−97; Valoch & Lázničková-Galetová 2009, pp102). 

 Karel Valoch se domníval, že se všechny tři figurky v rysech shodují. Mohly být proto 

vyrobeny zkušeným falzifikátorem v 1. polovině 20. století, který si k nim vymyslel 

uvěřitelný příběh. Také mohou být všechny autentické z doby 26 000 BP, ale pro prokázání 

jejich pravosti je příliš mnoho nesrovnalostí a nejasností (Valoch 2008, pp102−108). 
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Závěr 

 Bakalářská práce nás uvedla do problematiky první komplexní mladopaleolitické 

společnosti na našem území. První kapitola je věnována původu anatomicky moderních lidí 

a neandrtálcům, kteří byli původními obyvateli Evropy, když ji homo sapiens sapiens začal 

kolonizovat. Předpokládá se, že tito dva zástupci rodu homo spolu přicházeli do kontaktu. 

V průběhu kolonizace a adaptace na nové ekosystémy Evropy se vyvinula kultura 

Aurignacienu, ze které se nám dochovaly nejreprezentativnější parietální malby z jeskyně 

Chauvet a mobilní umění z jeskyně Vogelherd, Geissenklösterle, Hohle Fels a Hohlenstein-

Stadel. Následující kultura gravettienu se specificky projevila ve střední Evropě na území 

dnešní Moravy a Dolního Rakouska. Na základě specifik odlišujících tuto lokální kulturu od 

majoritní byl vymezen termín Pavlovien. Nositeli této kultury byli vysocí a štíhlý muži 

a středně vysoké, spíše robustnější ženy. 

Druhá kapitola popisuje přírodní podmínky, které pavlovience obklopovaly, zdroje 

kamenných surovin, jejichž původ dokládá, jak rozvinutá společnost musela být. Import 

suroviny na vzdálenosti až 200 km vyžaduje vysokou úroveň sociální infrastruktury. 

I následné zpracování kamenné suroviny zaznamenalo vývojově vyspělejší techniky, než 

u kultury předcházející. Ta se projevila v mikrolitických tvarech štípané industrie a nové 

techniky broušení kamene a zhotovování otvorů v kameni. I přestože tyto techniky nebyly 

využívány utilitárním způsobem, drží pavlovineci prvenství v jejich využívání. I v rámci 

kostěné industrie se její tvůrci odlišují od ostatních kultur. Využívali jí velice hojně a objevují 

se takové tvary jako parohové kopáče, lžícovité nástroje, jehly, atd. Konkrétně v Pavlově byl 

nalezen soubor parohovitých kopáčů. Druhým světovým prvenstvím byla výroba 

keramických plastik. I přestože nebyla hlína vypalována za účelem zhotovování nádob, jedná 

se o její nejstarší dochované využívání. Dalším prvenstvím je doposud ne zcela ověřená 

výroba textilu, sítí, košíků a provazů. Tento nedávný objev rozvířil vědecké vody. Stejně jako 

představa lovu mamutů více jak před sto lety, i znalost této techniky se zdá být neuvěřitelnou. 

Jak mohli pavlovienci tkát jemná vlákna, jejichž otisky nejsme schopni vidět bez použití 

mikroskopu? Toto je hlavní argument odpůrců této technologie. Experimentální pokusy ale 

možnou výrobu jemných vláken potvrdily, že i když pro nás nejsou pouhým okem viditelná 

v otiscích keramických hrudek, mohli lovci tkát velmi jemná vlákna a byli zručnější, než jsme 

dnes my. 
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S otázkou lovu mamutů ve třetí kapitole je spojen i vývoj bádání v této oblasti, jenž se 

proměňoval v závislosti na paradigmatu dané doby a archeologických poznatcích. 

Z původního mrchožrouta a neotesance se vyvinul v látce a kožešině oděný lovec, který 

v sezóně sofistikovaně lovil mamuty a využíval při tom výhody, které mu umožňoval daný 

terén. Podstatnou složkou lovu byl lov menších savců, který mohly zajišťovat ženy a děti, 

například lov za pomocí sítí. V době nedostatku nebyli odsouzeni k hladovění, ale mohli si ze 

svých zásob mouky z rozdrcených žaludů péct placky nebo dělat kaše. Stavěli si dočasná, ale 

i konstrukčně bytelná obydlí a na svá trvalá sídliště se vraceli generace pavlovineců stejné 

kulturní tradice. 

Každé sídliště popsané ve čtvrté kapitole má jinak koncipovanou strukturu, neboť 

každé se odlišovalo už od počátku, kdy bylo osidlováno paleolitickými lovci ale i způsobem, 

jakým bylo o několik tisíc let později zkoumáno. Především první výzkumy v Předmostí byly 

poznamenány tím, že archeologie jako vědní disciplína byla teprve v počátcích. I přestože 

nebyly uplatňovány dnešní metody výzkumu, velká část materiálů byla odtěžena společně 

s vápencem a další část byla zničena při požáru Mikulovského zámku, máme o Předmostí 

představu jako o velkém sídlišti, které se specializovalo na lov mamutů. Dosud 

nejednoznačně vyřešenou otázkou je původ tzv. masového hrobu. Symbolické a abstraktní 

myšlení obyvatel předmostenského sídliště se promítlo v geometrizované rytině ženy na 

mamutím klu. Dolní Věstonice proslavené svými keramickými plastikami po celé euro-

asijské civilizaci, jsou oproti Předmostí poměrně dobře zdokumentované. Poskytly také 

bohatý osteologický materiál a významný hrob tří jedinců. Pozornost v této podkapitole byla 

věnována především strukturám jednotlivých sídlišť a sídlištním objektům. Stanice na 

Pavlovských svazích byly osidlovány variantami jedné kulturní tradice po delší časový úsek 

než doba, která uběhla od ukřižování Ježíše Krista. Sídliště v Pavlově se totiž některými 

svými hmotnými projevy odlišovala od blízkých Dolních Věstonic. Bez zajímavosti rozhodně 

není fakt, že sídliště v Dolních Věstonicích I. a v Pavlově I. byla obývána současně. Jejich 

artefaktovou rozličnost si můžeme vyložit tak, že sídliště obývala dvě různá společenství, 

snad dva klany, které sdílela majoritní kulturu, ale vyznačovala se vlastními kulturními 

specifiky. Milovice, i když leží nedaleko od hlavních dolnověstonických stanic a spadají také 

do vrcholného pavlovienu, neukrývaly žádné výjimečné artefakty. Jejich významným 

přínosem pro dotvoření naší představy o životě v pavlovienu je zbytek konstrukce 

paleolitického obydlí. Zcela atypickým v našem paleolitu byl pohřeb šamana z Brna II. 

Nositel pavlovienské kulturní tradice byl pochován v místech bez jakékoli kulturní 

návaznosti. I kdyby nezastával post šamana, musel být za života nesmírně důležitým členem 



71 

společnosti. Posledním sídlištěm, kterému je věnována pozornost, jsou Petřkovice. Toto 

sídliště umístěné na strategické pozici u východu z Moravské brány spadá již do mladšího 

gravettienu. Přineslo nám doklad o nejstarším dochovaném využití ostravského uhlí jako 

paliva.  

Pátá kapitola nám podává ucelený přehled o symbolických projevech pavlovienců 

založený na archeologických nálezech, sibiřských analogiích a teoretických interpretacích. 

Jako důležitý prvek ve společnosti mladopaleolitických lovců mamutů si představujeme 

šamana. Zastával jak roli učence a lékaře, tak i strážce zaznamenávání času a cestovatele do 

jiných dimenzí. Mohl provádět také obřady spojené s magií. Četné vpichy na zvířecích 

plastikách podporují hypotézu o homeopatické magii. Významnou součástí rituálů, které 

mohly udržovat a utužovat sociální pouta ve společnosti, bylo vhazování vlhkých 

keramických plastik do ohně a jejich následné reakce na tepelný šok. Je možné, že tyto rituály 

se mohly provádět pouze na sídlištích k něm povoleným – a mezi ně mohly patřit právě Dolní 

Věstonice a Pavlov. Své významné představitele pavlovienci ukládali do podzemních hrobů. 

Nezastupitelnou důležitost při pohřebním rituálu mělo červené barvivo, které bylo symbolem 

zrození i smrti. Dochované podzemní hroby byly konstruovány tak, aby zemřelého zachovaly 

v poloze, v jaké byl do hrobu uložen a také, aby se nestal kořistí mrchožroutů. Otázkou ale 

stále zůstává, proč se našlo tolik částí lidských ostatků v kulturní vrstvě. Pavlovienci museli 

mít bohatě rozvinuté představy o duchovním i posmrtném životě, alespoň tomu nasvědčují 

všechny dosavadní poznatky.  

Důkazem o jejich vnímání skutečného světa a abstraktním myšlení jsou umělecké 

artefakty. Pokud dokázaly mistrně ovládat techniky rytí a řezby do těžko upravitelné 

mamutoviny, modelaci a náročné vypalovaní keramických plastik, jaké výtvory museli 

vyřezávat z lehko dostupného a opracovatelného materiálu? Dnes považujeme pavlovienské 

umění za jeden z vrcholů paleolitického umění vůbec. Díváme se na něj stále s užaslým 

pohledem neboť i přes poznatky, kterými disponujeme, vnímáme paleolitického člověka stále 

jako divocha z Burianových obrazů. Jako bychom se báli uvěřit v to, že lidé už před 

25 000 lety mohli být civilizovaní a že kultivovanost není pouze výsadou naší evropské 

civilizace vystavěné na židovsko-křesťanských kořenech. Je těžké zhodnotit, jak 

reprezentativní vzorek umění se nám dochoval. Jedná se o to nejlepší, co lovci vytvářeli? 

Nebo se jednalo o průměrnou produkci? Opravdu byly v umění více zobrazovány ženy než 

muži?  Často jsme si také pokládali otázku, proč v mobilním umění zcela chybí ztvárnění 

lišky a vlka, když jejich řezáky byly součástí hrobových milodarů či ozdob na oblečení. Mohli 
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být zvířaty, na které bylo uvaleno tabu zobrazování? Nebo se nám jenom jejich zobrazení 

nedochovala? Při utváření závěrů si musíme být vědomi, že naše poznaní je limitováno 

nejenom úrovní bádání, ale i námi samotnými.  
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Diskuze 

 Mohlo by se zdát, že touto prací otevíráme více otázek, než na které odpovídáme. 

Nastínili jsme zde hypotetickou představu pavlovienské společnosti jako vyspělé paleolitické 

kultury, která v mnoha směrech předběhla neolitickou revoluci, i když nevyužívala keramiku 

a broušení kamene k praktickým účelům. Snad se můžeme i domnívat, že je takto využívat 

ani nepotřebovala. Byla natolik soběstačnou, že mohla rozvíjet tyto techniky pouze 

k symbolickým účelům.  

Vzhledem k tomu, že jsme se nemohli zúčastnit žádných výzkumů na pavlovienských 

lokalitách, podnikli jsme alespoň pár cest na Moravu, abychom nečerpali pouze z literatury 

a obrázků, ale z trojrozměrných artefaktů v muzeích a genia loci na jednotlivých sídlištích. 

Navštívili jsme tedy pavilon Anthropos, muzeum v Dolních Věstonicích a muzeum 

a Památník lovců mamutů v Přerově. V Přerově jsme prošli místy odtěžené Skalky a Hradiště, 

kde se na místě paleolitického sídliště rozkládá sídliště panelové, které ale naprosto 

znemožňuje jakýkoliv výhled do krajiny. Proto jsme vyšli na zámeckou věž, ze které se nám 

rozprostřel výhled na Moravskou bránu, významný krajinný útvar nejenom po celý paleolit. 

I svahy dnešních Pavlovských kopců se od doby lovců mamutů výrazně změnily. Přesto si lze 

na místě sídlišť představit, jak významnou polohu v krajině měly. Pro porovnání jsme také 

navštívili expozici věnovanou paleolitickým sbírkám v Ermitáži v Petrohradě a také expozici 

O původu člověka v Muzeu přírodní historie v New Yorku. 

Rádi bychom tuto práci zakončili citátem, kterým zakončuje Tyler svou knihu Úvod 

do studia člověka a civilisace a my se s ním ztotožňujeme: „… studium člověka a civilisace 

není jen věcí vědeckého zájmu, nýbrž že zároveň stává se praktickou záležitostí životní. My 

máme v něm prostředek porozuměti svému vlastnímu životu a svému postavení ve světě, 

pravda, jen neurčitě a nedokonale, avšak přece každým způsobem jasněji než kterákoliv 

generace předešlá. Poznání běhu života lidstva, jaký byl od vzdálené minulosti až do doby 

přítomné, pomůže nám nejen předvídati budoucnost, nýbrž může nám býti vodítkem v naší 

povinnosti, abychom zanechali svět lepším, než jsme jej sami nalezli.“ (Tylor 1897, pp488) 
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Přílohy 
Příloha č. 1 Pohled na Pavlovské vrchy ze Stolové hory. 

(foto autor) 

Příloha č. 2 Typologické srovnání staršího pavlovienu, vyvinutého pavlovienu a fáze 
Willendorfsko-Kostěnské. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(J. Svoboda, 2009b, p.103) 
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Příloha č.3 Sedm typů otisků textilu v keramických hrudkách a detail struktury z Pavlova. 

(J.Svoboda, 2009b, p.127) 

 

 

 

 

 

 

(J. Svoboda, 2009b, p.126) 
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Příloha č.4 Plánek prvních výzkumů v Předmostí v druhé polovině 19. století 

(B. Klíma, 1990, p. 35) 
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Příloha č.5 Pozůstatek odtěžené Skalky a balvan s pamětní deskou, který je pozůstkem 
původního terénu. 

(foto autor) 

(foto autor) 
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Příloha č.6 Maškův pokus o rekonstrukci masového hrobu. 

 

(B. Klíma, 1990, p.57) 
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Příloha č. 7 Rozložení sídlišť na svazích Pavlovských kopců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(J. Svoboda, 2009a, p.185) 
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Příloha č.  8 Plánek jednotlivých sídlišť Dolních Věstonic I. s vyznačenými okraji sesuvů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Klíma, 1983, p.40)
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Příloha č. 9 Náčrtek pěti sídelních objektů na sídlišti v horní části a sídliště nejsvrchnějšího 
patra v  v Dolních Věstonicích I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Klíma, 1983, p.81) 
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Příloha č. 10 Plánek příbytku kouzelníka na sídlišti nejvrchnějšího patra. 

(B. Klíma, 1983, p.76) 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Příloha č. 11 Rekonstrukce pecovitého útvaru v příbytku kouzelníka. 

(B. Klíma, 1983, p.77) 

 

Příloha č. 12 Rekonstrukce krbu pocházejícího z rozsáhlého popeliště v sídliště 
nejsvrchnějšího patra. 

(B. Klíma, 1983, p.63) 
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Příloha č. 13 Rekonstrukce trojhrobu z Dolních Věstonic II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Klíma, p.248) 
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Příloha č. 14 Půdorys sídliště Pavlov I. s nalezenými artefakty.  

 

(M. Oliva, 2007, p.40) 
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Příloha č. 15 Takový je pohled na místo, kde se nacházelo sídliště Pavlov I. dnes. 

(foto autor) 

Příloha č. 16 Půdorys chýše z Milovic I. ze sektoru G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M. Oliva et al., 2009, p.138) 
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Příloha č. 17  Rekonstrukce vrubovky a tyčinky ze slínovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V. Podborský, 2006, p. 54, upraveno) 
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Příloha č. 18 Kotouč z křídové opuky a marioneta z hrobu šamana Brno II. 

 

(M. Oliva, 1996, p. 360)                                   (K. Valoch & M. Lazničková-Galetová 2009, p.) 

 

Příloha č. 19 Fotografie koster dvou kojenců, pravěpodobně dvojčat z Krems-Wachtberg. 

 

(www.nbc.news.com; foto Natural History Museum Vienna) 
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Příloha č. 20 Šedou barvou jsou podle Svobody vyplněné falické symboly. 

 

(J. Svoboda, 2009b, p.135) 

 

Příloha č. 21 Geometrická rytina ženy na mamutím klu pocházející z Předmostí u Přerova. 

 

(K. Valoch & M. Lazničková-Galetová, 2009, p.81) 
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Příloha č. 22 Soška mamuta z Předmostí u Přerova. 

 

(K. Valoch & M. Lazničková-Galetová, 2009, p.87) 

 

 

 

Příloha č. 23 Řezba lvice ve skoku z Pavlova 

 

(K. Valoch & M. Lazničková-Galetová, 2009, p.89) 

 


