
250 000 - 4000 pred naším letopočtom

pravek - najdlhšia, najmenej známa, 
počiatočná, prehistorická epocha vo 

vývoji ľudstva

PRAVEKÉ UMENIE



Ľudia si začali zhotovovať prvé 
nástroje, ktoré postupne 

zdokonaľovali, čo môžeme považovať 
za prvé prejavy umenia.

Tieto nástroje sa 
nazývajú 

pästné kliny.



Pästný klin
Prvé pästné kliny 
pochádzajú z obdobia 
až 800 000 pred n. l.
– majú tvar kameňa 

/pazúrika/ s hrotom 
upravovaným tlčením 2 
kameňov navzájom

- z obdobia asi 
150 000 pred n. l.
už existovali pästné kliny v 

ušľachtilom mandľovitom
tvare, hrot je  jemný, 
upravený pomocou drevenej 
palice

Remeselník sa stáva umelcom. 



Nájdeme tu stopy nôh, znaky zhotovené 
prstami, ryhy, vodorovné a zvislé čiary, 
vlny, zapĺňanie stien v jaskyniach z hrôzy
pred prázdnotou, neznámymi 
meteorologickými javmi, prejav strachu 
neandertálskeho človeka.

Prvé prejavy umenia 
v jaskyniach 

- z jaskyne v Gargase, 
Španielsko

asi 30 000 p. n. l.



Praveké umenie je zoomorfné umenie –
znázorňuje zvieratá

Človek sa živil lovom mamutov, sobov, bizónov, kozorožcov, 
nosorožcov, koní, preto jeho prvé kresby sú kresby týchto 
zvierat. Mali magický význam s potrebou nájsť a uloviť bohatú 
korisť.
Na skalách jaskýň môžeme vidieť kresby ryté alebo maľované.

Rouffignac, Francúzsko Pechmerle, Francúzsko



Niaux Lascaux

Les Combarelles

Rouffignac

Altamira

La Araňa

Jaskynné umenie
V dôsledku podmienok /doba ľadová/ žil praveký človek v jaskyniach, 
ktoré boli zároveň svätyňami.

Pechmerle

Valtorta

http://www.infoglobe.sk/zaujimavosti/lascaux


Mamuty v Rouffignac

Kresby v jaskyniach sa mnohonásobne prekrývali, ak po 
prvej kresbe za účelom úspešného lovu bol lov ozaj úspešný, 
pribudli ďalšie a ďalšie.



Vznikali vlysy = pásy kresieb zvierat, napr. kone a jelene 
brodiace sa cez rieku v Lascaux /Francúzsko/, Vlys s 
nosorožcami v Rouffignac /Francúzsko/.



Tvorivá mágia sa mení na ničivú – bizóny prebodnuté šípmi 
v Niaux vo Francúzsku.



Pravekí maliari maľovali čerňou z mangánu a zuhoľnateného 
dreva, oker a červeň získavali z nerastov. Tieto farebné 
pigmenty rozotierali s vodou alebo tukom.
Nanášali ju prstom, rákosovými steblami, príp. fúkali cez duté 
dlhé kosti alebo steblá.

Lascaux



Praveké umenie je anonymné.

Avšak môžeme hovoriť o majstroch, napr. 
Majster z Rouffignacu,
ktorý vynikal v kreslení mamutov, 

Majster z Niaux s veľkými obrazami
koní, kozorožcov a bizónov v Čiernej 
sieni.



Znaky:
• zachytenie jednoduchých vizuálnych znakov
• primitívne technické postupy
• len línie – najmä žlté a červené
• striekaná maľba s negatívnymi odtlačkami rúk, možno slúžili ako          
podpis autora
• plocha – nezafarbená
• skrútená perspektíva – zvieratá z profilu, ich rohy spredu

Lascaux

Gargas



Znaky:
• línie sú presné, elegantné
• plochy zvieracích tiel sa pokrývajú farbou a modelujú tvar,  objem
• snaha o anatomicky presný detail /srsť, hriva, kopytá/
• objavuje sa pravá perspektíva - skutočná
• rytmizované a pravidelné usporiadanie zvierat, napr. vlysová kompozícia

bizón z Niaux

bizón z Altamiry



Jaskyňa 
Altamira v Španielsku
bola prvou objavenou 
zdobenou jaskyňou
v roku 1879.
Je aj najkrajšou – s vysoko 
umeleckými kresbami.

Zvieratá sú zvládnuté 
veľmi realisticky a 
proporčne správne, 
praveký maliar dokázal 
využiť aj nerovnosti skaly 
na vyjadrenie objemu a 
kompozície.



Asi 8 000 pred n. l. – začína rozvoj pastierstva /súvisí s oteplovaním/. 
Človek už nie je závislý len na love zvierat, rastie význam zbierania rastlín.
Už nie je nútený obývať jaskyne, preto aj umenie ide von – na skalné 
previsy.

Vážnosť, mágia, náboženstvo z jaskýň 
sa mení na tvorbu všedných výjavov, 
nečakaných príhod, napr. poľovník 
prenasledovaný raneným býkom na 
Remigijskom previse, Zber medu v 
jaskyni La Araňa v Španielsku.

Človek sa častejšie stáva námetom 
kresieb, prejavuje sa metóda 
zobrazenia pohybu- cval letmo.



Zobrazovanie ľudských postáv v praveku nebolo 
oproti zvieratám príliš umelecké, ale neisté, často 
až groteskné.

Valltorta, Španielsko



Venuše

• zveličené -

prehnané tvary

• zanedbané -
jednoduché črty    
tváre, ruky, nohy

• telo znetvorené 
opakovaným 
materstvom

• tieto sošky boli 
domácimi 
výtvormi – späté 
s obydlím, 
domovom Moravianska venuša Vestonická venušaVenuša z Lespuque

Prenosné predmety



Výzbroj

- hroty z pazúrika, kosti, harpúny, kopije, vrhače
oštepov



Abstrakcia
2 spôsoby abstraktnej tvorby:

1. Zjednodušovanie reálnych námetov smerom ku  
geometrickým tvarom = odvodená abstrakcia

2. Čistá abstrakcia

Jaskyňa
v Porto 

Badisco, 
Taliansko

-najskôr sa ľudia snažia napodobniť stopy po vykosťovaní mäsa - vrypy, 
ktoré sa množia a tvoria šrafovanie
- veľa abstraktných ornamentov je z Mizine na Ukrajine – náramky z kostí 

zdobené rovnobežnými šikmými zárezmi

4 postavy sediace u štvorcového stola



Keramika v praveku

1. čistá

2. zdobená: odtlačkami rôznych predmetov /lopatky, hrebene, lastúry -
srdcovky/

- Nádoby mali tvar zvonca alebo pohára

Výzdoba: geometrická, abstraktná

Zvoncovitá nádoba z 
Ciempozuelos, Španielsko

figuratívna, spätá so svetom zvierat

pásová – motívy v pásoch vlnoviek okolo celej nádoby,
často sa používa motív špirály



Architektúra

Okolo roku 4000 p. n. l. sa začali stavať hrobky – vznikajú 
megalitické stavby = stavby z veľkých neopracovaných alebo 
čiastočne upravených kameňov. Mali kultový alebo pohrebný 
účel.

dolmeny – viaceré stojace kamene prekryté jedným alebo   
viacerými kameňmi zhora 

menhiry – zvislo postavený veľký kameň zasadený do zeme 

kromlech – zoskupenie menhirov do tvaru kruhu, elipsy,  
polkruhu, oválu 



menhir v Carnacu, Francúzsko
menhir v Bretónsku, Francúzsko
- najväčší menhir – 23 m vysoký



dolmen
v Carnacu

dolmen de Pedra Gentil, 
Španielsko

- vznik architrávového systému – priečne brvno nad stĺpmi



▪ pochádza z roku 1800 p. n. l.
▪ je zasvätený kultu slnka
▪ jeho pôdorys – spojenie kružnice a 

podkovy
▪ znamená medzník na prechode  

megalitizmu k architektúre
▪ priemer 100 m

Chrám Ggantija, ostrov Gozo pri Malte



Slnečný chrám v Stonehenge, Anglicko



Čo si môžeš na tému Praveké umenie vyskúšať?

Mladší žiaci

Do sypkého materiálu – piesok, múka, nejaké staré mleté 
koreniny alebo káva ... prstom alebo špajdlíkom, 
príborovým nožíkom /na tácke alebo aj na tanieri/ 
nakresli zvieratá z praveku, zvieratá v behu, ktoré utekajú 
pred lovcami so šípmi, lov, let šípov.

Kameňom – akoby pästným klinom – nakresli – teda vyškrabaj
do zhutnenej hliny (príp. do iného materiálu, ktorý nájdete/ srsť 
zvierat, rohy zvieraťa, šípy pravekých lovcov alebo ornamenty z 
pravekej keramiky.

Skús negatívnu stopu vlastnej ruky – posyp si husto piesok okolo 
ruky, ruku odtiahni a stopa ruky je na svete - stopa po tebe. 



Starší žiaci:

Vonku nájdi vhodné kamene, vyskúšaj z nich postaviť architrávový
systém  - stavbu DOLMENU a stavbu KROMLECHU.

Na väčší kameň namaľuj temperovými farbami /zvoľ farby často 
používané v praveku/ ľubovoľné ZVIERA /môže byť zviera z tvojej 
blízkosti, alebo tvoje obľúbené/, či DETAIL ZVIERAŤA /oči, laby, 
kresbu srsti.../

Navrhni šperk inšpirovaný pravekým umením, môžeš využiť 
abstraktné jednoduché ornamenty, charakteristické znaky 

zobrazených zvierat v  jaskyniach alebo tvar pravekej keramiky.
Môžeš kresliť a tieňovať ceruzou, kresliť tenkým fixom 

alebo farebne pastelkami...



Svoje výtvory odfoťte 
a pošlite ich pani učiteľke na 

mail.

Budeme sa tešiť na 
vaše nové dielka. 

Vyberte si ľubovoľnú úlohu alebo vymyslite svoju vlastnú 
z témy pravek.


