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5 žádoucích atributů pro přežití v pravěku



Prvobytně pospolná společnost
• Homo sapiens – první státní útvary 

(pouhých 5000 let lze zmapovat díky písemným záznamům)

• Předstupeň otrokářské společnosti

• Pokrevní tlupy, rodové společnosti, patriarchát (vláda otce/mužů)

(psychomotorická zdatnost jako základní selekční kritérium = 
zdatnější jedinci se snáze dostávali k potravě a reprodukčním 
příležitostem)

*Hlavním smyslem života bylo přežít -> dominantní životní náplň tvořilo shánění 
potravy. K zvýšení šancí na přežití mobilizoval člověk fyzické i duševní síly a 
zdokonaloval nástroje, které mu k dosažení cíle pomáhaly: vor, loď, sněžnice



Skála Solutré,
mylná teorie vysoké koncentrace koňských kostí



Život v pravěku
• PUD SEBEZÁCHOVY = cílený rozvoj chůze a obratnosti ruky

(schopnosti odlišující člověka od zbytku živočišné říše)

• SPOLEČENSKÉ USPOŘÁDÁNÍ = postavení ve skupině odvislé od 
loveckých/válečnických úspěchů (ekonomické prospěšnosti)

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ („Doba učení je tím delší, čím větší je 
mistrovství, které příroda od živočichů očekává.“)

0-3 roky: učení nápodobou, pohybové činnosti (stimulující rozum)

3-cca 12 let: osvojení způsobů společenstva, rozvoj vlastní fyzické 
zdatnosti v zájmu fungování v žitém světě
*Schiller-Spencerova teorie her – hra jako uvolňování přebytku energie + reakce na akční vakuum  



Fyzická dospělost, pohlavní zralost
• Přechodové rituály (iniciační zkoušky) dokazující kapacitu jedince a 

jeho kompetence pro uspokojování potřeb života

• Důkaz sebekontroly, síly, schopnosti snášet námahu a fyzickou 
bolest

• Součástí často zápasy a hry

• Vnější pozůstatky jako potvrzení statusu plnohodnotného člena 
společnosti

https://www.youtube.com/watch?v=XwvIFO9srUw



Rituály a magické obřady
• Člověk denně vystaven mnohým nebezpečím a nevysvětlitelným ohrožením (kalamity, 

predátoři, hlad, nepřátelské skupiny) -> reakce permanentní úzkostí 

= Snižování nepříjemného prostřednictvím mýtů spojených s magickým myšlením (opakující se 
obřady)

• Otázky spojené s lidskou existencí – podstata, význam a smysl života 

= vysvětlení prostřednictvím neviditelných bytostí ovládajících dění na Zemi

Mocné bytosti jako ztělesnění rizika, které nelze ovládnout a je třeba hledat způsoby vzájemné 
koexistence

-> vzácné dary dle vlastního uvážení (jídlo, pití, mladí příslušníci kmene a předvedená fyzická 
obratnost)

• Mnohdy uměle navozená extáze jako domnělý důkaz o náklonnosti vyšších bytostí

https://www.youtube.com/watch?v=wYbCNfC0iuM



Festivita pravěku
• Vybočení z každodenní rutiny (svátky, slavnosti)

• Zdokonalující se technika zajištění potravy

-> přebytky potravy a vnik volného času  -> slavnost jako důkaz dosažení určité ekonomické 
úrovně daného společenství 

Oddech uspokojující pudy a instinkty = základní libidostní okruh (jídlo, pití, masový sex)

Kolektivní tanec, pohyby a zvuky dávající průchod lidským emocím (moderovaná ventilace)

Vyjádření prostřednictvím herní podoby

(přetahování lanem, houpání= sexuální síla, zápas=připomínka hrdinských činů dramatizací)

Lovci a válečníci demonstrující manipulaci se zbraněmi-> společenská diferenciace-> popularita 
náplně -> božský rozměr nejvýše postavených představitelů komunity -> stoupající úcta a pokora 
vůči zástupcům komunikujícím s božstvy





Neolitická revoluce (10.-8. stol. př. n. l.)
• Přechod od společnosti lovců a sběračů ke společnosti usedlé

• Hospodářství s těžištěm v zemědělství + domestikovaná zvěř

• První výskyt soukromého vlastnictví

• Nový způsob obživy -> proměna náboženských představ -> bohové 
spojeni s vegetačními cykly -> poskytování starých zvířecích 
božstev novým bohům ve formě obětí -> hry se zvířaty

• Postupný rozpad primitivních společností a formování státních 
útvarů v údolí úrodných řek v oblasti Předního východu, Indie, 
Číny a Egypta -> zakládání výchovných systémů a institucí





Mezopotámie „země mezi řekami“
https://www.youtube.com/watch?v=xVf5kZA0HtQ

4. tisíciletí př. n. l., Sumerové

- Vynález písma = možnost předání dědictví kultury

(počátky vědy, literatury a umění, impozantní architektura, 
kanalizace a zavodňovací systémy)

Výklad světa ze 3. tisíciletí: bohové-stvořitelé (nebe, země, moře a 
vzduch) s božským slovem jako dynamickou tvořivou silou ->člověk 
stvořen pro potřeby bohů a jejich užitek -> služba bohům byla 
jediným cílem existence na zemi

*Král vnímán jako zástupce bohů = „pán“ (panovník) díky každoroční 
svatbě s bohyní Inannou, díky níž získal mimořádnou fyzickou sílu



Tělesná kultura
• Nahota jako známka podřadného postavení

• Fyzická síla nadále užitkovou oblastí určenou k boji s člověkem a 
zvířetem

• Královský lov původně sloužící k vyhubení člověku nebezpečných 
zvířat (lvů, vlku, leopardů) později ritualizován k demonstraci 
panovnické legitimity

• Vládce se nemohl měřit s obyčejnými smrtelníky, zvířata 
alternovala soupeře

• Diváci sledující počínání krále -> lov jako aktivita nesoucí rysy hry

• Přítomnost diváků-> ohraničení plochy určené k lovu





27. - 26. století př. n. l. – zápas a pěstní souboje

(Epos o Gilgamešovi, zápas s Enkidu)

14. stol. př. n. l. – Chetité (předchůdci dnešních Arménů), 
příručka pro výcvik a trénink koní

Lidové slavnosti (úplněk, nové roční období, nový rok)

-snaha lidí podnítit plodivost země vlastním plodivým 
aktem svých těl (masové orgie na pahorcích spojující boha 
deště s bohyní země)

- mimicko-dramatické ztvárnění mýtů o hrdinech 
(scénický tanec)

1200 př. n. l. – závody poddaných v běhu o právo držet 
opratě králova koňského spřežení





Egypt (3000-600 př.n.l.)
• Oblasti pravidelných záplav Nilu 

a) Izolovanost a uzavřenost území zbavující obyvatelstvo strachu o existenci 
(neválečnický charakter civilizace – kultura zaměřená na člověka)

b) Voda jako druhé základní prostředí ovlivňující každodenní život

(vlastní hieroglyf pro plavání)

Teologie: nejvyšší páni země bohové, z jejichž rodu je také faraon (Blahobyt 
země závisel na panovníkově fyzické zdatnosti)

Vyspělá duchovní kultura jako předpoklad rozvoje kultury těla

- Definitivní překonání strachu/bázlivosti a určité pojetí lidského štěstí





 3. tisíciletí př. n. l.: hrobka Beni Hasan, 122 zápasnických 
hmatů

(privilegované postavení zápasu v egyptské společnosti, 
ústřední test mladé síly v zápasu dvojic, tradiční sport 
současnosti)

• 25. století př. n.l.: zachycení zápasu s třetí přihlížející 
osobou plnící funkci rozhodčího (vysoký stupeň organizace 
a rozvoje egyptské soustavy)

• Bohatá dochovaná pozůstalost (lov, přetahování lanem, 
šplh, plavání, veslování, šerm, zápas a lukostřelba)

+ první přenesení býků z volné přírody do arény – býčí zápasy

Poptávka po radosti ze života (jídlo, pití, potěšení z krásných 
věcí (květiny, zvířata, věci).

Estetickým kritériem krásy člověka byla štíhlost (Tloušťka 
považována za odpuzující a značící hloupost).

Krása lidského těla se mohla nejlépe projevit při pohybu 
(především lov a tanec jako svébytné pohybové projevy)





Závěrečné opakování
Čím mohl člověk zvýšit svou pravděpodobnost přežití v pravěku?

Jakou část historie hominidů můžeme odvodit z pramenů a co jsou pouhé 
hypotézy?

Jak bylo stanovováno postavení/zařazení členů v prvobytně pospolné 
společnosti?

K čemu sloužily iniciační obřady?

Proč si lidé vytvářeli magické rituály prováděné za doprovodu hudby a tance?

Kdy se začala vydělovat zvláštní skupina komunity zabývající se spiritualitou?

Co jsou hlavní znaky neolitické revoluce?

Jak se náboženská optika promítala do tělesné kultury Mezopotámie?

Díky čemu se mohli v Egyptě věnovat rozvoji kultury těla?

Proč je zápas pravděpodobně nejstarším sportem světa?


