
Milí žiaci! Touto učebnicou a ďalšími zväzkami zo 
 série Dejepis sústredený na pramene sa pri objavovaní 
zaujímavého sveta minulosti vydávame na nové 
cesty. Prevažnú väčšinu nových poznatkov získava-
me z prameňov, samostatnou prácou či v spolupráci 
so spolužiakmi. Keď zalistujeme v knižke, vidíme, 
aký pestrý je svet prameňov: patria sem nielen zaují-
mavé texty, ale aj obrazy, mapky, obrázky, tabuľky 
a diagramy obsahujúce rôzne údaje. Pracovať s nimi 
je oveľa vzrušujúcejšie, ako míňať čas na lexikálne 
údaje. Na maturitnej skúške, ktorá uzavrie stredo-
školské štúdiá, nebudú od nás očakávať v prvom rade 
znalosť faktov a údajov, ale budú skúmať, ako sa dajú 
použiť vedomosti získané na hodinách dejepisu. Či 
sme schopní vyvodiť správne závery z textových pra-
meňov, obrazov, obrázkov a máp, aké činitele zoh-
ľadňujeme pri hodnotení nejakej udalosti alebo histo-
rickej osobnosti, či sme schopní vyjadriť samostatný 
a podložený názor, a či dokážeme obhájiť svoj názor 
v polemike. Naša učebnica poskytuje všestrannú po-
moc pri získavaní a rozvíjaní týchto schopností. Pri-
praví vás na maturitnú skúšku na strednej i zvýšenej 
úrovni. 

Spoznanie dejín na základe prameňov má niekoľ-
ko podmienok. Dôležité sú isté základné poznatky: bez 
nich sa nám historický prameň neotvorí. Potrebný je 
aj čas a cvičenie. To všetko poskytuje naša učebnica 
svojím obsahom a novou stavbou.

Učebnica pozostáva z piatich veľkých kapitol 
a štyridsiatich lekcií. Lekcie sa členia na tri časti: po 
približne poldruhastránkovom autorskom texte sú pra-
mene, ktoré treba spracovať, obrazy, mapky a obráz-
ky v Archíve, po ňom nasledujú Hľadiská, ktoré umož-
ňujú „hĺbkové vrty“ do minulosti. Pozrime sa, ako 
nám pomáhajú tieto časti pri učení!

Autorský text pripomína najviac tradičné učebnice. 
Nájdete tu všetko, čo sa treba skutočne naučiť v zmys-
le požiadaviek učebných osnov a maturitných skú-
šok. Autorský text rozoberá stručne a logicky všetky 
fakty a súvislosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné 
k pochopeniu daného obdobia, resp. témy, a k analý-
ze prameňov patriacich k téme. Text nikde nie je dlhší 
ako poldruha strany, dokonca sa blíži k jednej strane. 
Prácu uľahčujú hrubo sádzané časti, ktoré zvýrazňu-
jú najdôležitejšie súvislosti a lexikálny materiál (dá-
tumy, pojmy, topografi a), ktorý patrí do maturitných 
požiadaviek.

Niekto sa možno domnieva, že autorský text obsa-
huje menej lexikálneho materiálu, než by sa to mohlo 
vyžadovať. Pre upokojenie oznamujeme, že učivo pre 
maturitné skúšky stredného i zvýšeného stupňa sa 
v učebnici nachádza bezo zvyšku. Bez zníženia rozsa -
hu učiva by však nová učebnica nemala zmysel, pre-
tože prehnané množstvo lexikálnych informácií by 
zabralo čas pred analýzou prameňov. Dlhoročné uči-
teľské skúsenosti presvedčili autora o tom, že menej 
je často viac, ak sa z toho stáva vedomosť, ktorá sa dá aj 
použiť. Z väčšieho množstva učiva je ťažšie vybrať 
podstatu a odkryť súvislosti. Treba poznamenať, že 
pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu vážnejšie, je 
k dispozícii široký výber odborných kníh a informá-
cií na internete. (Pretože internetový materiál sa mení 
rýchle, považovali sme za zbytočné uvádzať v učeb-
nici webové stránky.)

Najrozsiahlejšou časťou lekcií je Archív. Na vyučo-
vacích hodinách spracúvame pramene, obrazy, ob-
rázky a mapky z Archívu. Môžu sa takto rozvíjať 
naše schopnosti potrebné pri poznávaní a chápaní 
minulosti, a rozšíriť naše poznatky získané z autor-
ského textu zaujímavými podrobnosťami. Aj ako žia-
ci musíme pochopiť zmysel tejto peknej, hoci časovo 
náročnej a zložitej úlohy. Nemyslime si, že je márne-
ním času, keď vylúskame podstatu nejakého pojmu 
alebo zákonitosti nejakého procesu tvrdou prácou 
z prameňov. Mohlo by sa zdať, že naučiť sa defi níciu 
pojmu či opis procesu je ľahšie, ale to je iba zdanlivé! 
Veď ani na maturitnej skúške, ani v živote neobstojí-
me, keď iba zopakujeme konštatovania druhých. Sa-
mostatné rozmýšľanie prináša väčší efekt. K tomu je 
potrebné, aby sme boli schopní zbierať, spracovať 
a vysvetľovať informácie. Toľko citovaný Herodotov 
výrok o tom, že učiteľom života je história, v plnej 
miere platí aj v tejto súvislosti. Kto sa na hodinách 
 dejepisu naučí rozlúštiť podstatu textu spred stáročí 
či tisícročí, odhaliť zámery jeho autora, ten sa naučí 
interpretovať aj spravodajstvo zo súčasnosti. Analýza 
starých budov či sôch nás učí nájsť odkazy v súčas-
ných umeleckých dielach.

Snažili sme sa, aby analýza prameňov bola pestrá 
a zaujímavá. V učebnici sa nachádzajú textové pra-
mene s rôznou témou a rôzneho typu, odlišné mapky 
a obrázky, pestré obrazy. Materiál Archívu by sa mo-
hol zdať na prvý pohľad obšírny, najmä v porovnaní 
s autorským textom. Nezabúdajme však, že táto časť 

Predslov
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netvorí učivo, ale slúži na to, aby sme prostredníc-
tvom jej analýzy získali širší obraz o danej téme a vy-
tvorili o nej vlastný názor.

Pri spracovaní prameňov vždy pomáhajú otázky 
a úlohy, ktoré znamenajú rovnako ako pramene iba 
ponuku. Najlepšie je, keď otázky formulujeme my 
sami, lebo to znamená, že nás daná téma zaujíma 
a staviame sa k nej tvorivým spôsobom.

Orientáciu v Archíve uľahčujeme tým, že pramene 
sme zoradili podľa podkapitol autorského textu 
a v rámci kapitol sme označili číslami. Farby porado-
vých čísel označujú obsah prameňov, malé obrázky, 
tzv. piktogramy pri otázkach a úlohách zasa označujú 
oblasti, ktoré sú zahrnuté do požiadaviek na maturit-
né skúšky. (Vysvetlivky sa nachádzajú na konci Pred-
slovu.) Písmená v hranatých zátvorkách na konci 
úloh znamenajú odkaz na odporúčaný, teda nie po-
vinný spôsob spracovania. Veď pri analýze prame-
ňov je podstatné pristupovať k danej téme so záuj-
mom a tvorivo. Takto prídu aj výsledky.

Treťou jednotkou lekcií sú Hľadiská. V tejto časti 
uvádzame cez pramene zaujímavé otázky a problé-
my, ktoré možno presahujú rámec učiva. V Hľadis-
kách možno v najväčšej miere rozvíjať schopnosť vy-
tvárania samostatného názoru. V každej lekcii sa mô-
žeme oboznámiť so spornými otázkami (napr. dáko-
rumunská teória), osobnosťami (napr. Alexander 
Veľký) a javmi (napr. fungovanie demokracie) z rôz-
nych hľadísk a so zámerom vyvolať diskusiu. 

Táto časť ukazuje najlepšie, aké pestré môže byť 
posudzovanie danej historickej otázky. Kto nemá rád 
viesť diskusiu, spoznávať protirečivé hľadiská a vy-
tvárať si o nich vlastný názor? V diskusii sa naučíme 
ctiť si názor druhých, veď ten nemusí byť zlý, len 
vznikal na základe iných hľadísk a iného hodnotové-
ho systému. A keď v diskusii počúvame partnera 
trpezlivo a tolerantne, možno o sebe prezradí aj viac.

Prajem vám, aby ste pri objavovaní histórie mali 
radosť!

Miklós Száray

dejiny politiky, štátu, práva a inštitúcií

dejiny spoločnosti, životného štýlu, mentality
a kultúry

dejiny hospodárstva a techniky, kultúra prostredia

dejiny myslenia a náboženstva

1

1

1

1

Obsahové charakteristiky prameňov 

používanie a hodnotenie prameňov

používanie odborného jazyka

orientácia v priestore a čase

odkrývanie činiteľov ovplyvňujúcich 
udalosti

[ Ú ] = riešenie úloh individuálne, vo dvojici,
 alebo v skupinách

[ Z ] = zbieranie údajov samostatne alebo v skupinách 

[ P ] = prezentácia ústna
 (malá prednáška, diskusia)

[ E ] =  písomná esej, projekt, domáci sloh

Kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať

Odporúčané spôsoby riešenia úloh

Označenia používané v učebnici
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ŤAŽKOSTI VÝSKUMU Rovnako, ako ostatné živo-
číchy na svete, aj dnešný človek vznikol ako výsledok 
dlhého vývoja. Tento viacstupňový, slepými uličkami 
prerušovaný zložitý proces je evolúcia človeka. 

Počiatky tohto vývoja siahajú milióny rokov do 
minulosti. Tento nepredstaviteľný časový odstup 
sťažuje odhaľovanie skutočnosti. Problémy spôsobu-
je fakt, že naši predkovia zanechali po sebe málo stôp, 
pretože ich počet bol mizivý. Pozostatky týchto jedin-
cov sa navyše objavovali náhodne v hlbinách jaskýň, 
močariskách, alebo vo vrstvách hornín a štrku od-
krytých pri zásahoch do prírody a stavbách. 

Nemôžeme preto očakávať ani od tejto učebnice, 
ani od iných vedeckých prác, aby o praveku poskyt-
li uzavretý a defi nitívny obraz. Naše neúplné poz-
natky môže zmeniť od základov nový nález, alebo 
nová interpretácia starého nálezu, ako sa to v minu-
losti neraz aj stalo. Výskum však prekonáva rôzne 
omyly a posúva nás bližšie ku skutočnosti.

Pravek možno odkryť iba v spolupráci viacerých 
vedných odvetví. Archeológia odkrýva nálezy pomo-
cou vykopávok, geológia určuje vek vrstiev, v ktorých 
sa nálezy objavili, antropológia skúma kosti a zuby, 
určuje biologické zmeny, jednotlivé vývojové etapy a 
ich charakteristiky. Paleontológia identifi kuje kosti 
zvierat a odkrýva, čo jedli a lovili pravekí ľudia. 

 
VYZDVIHNUTIE ČLOVEKA Z RÍŠE ZVIERAT 
Výskumníci predpokladajú, že primáti a ľudia majú 
spoločných predkov. Počas miliónov rokov vznikali 
stále nové mutácie. Vývin človeka nie je výsledkom 
priamočiareho procesu. Isté druhy sa vyvíjali sme-
rom k opiciam, neskôr k ľudoopom, iné zasa vyhynu-
li bez potomkov, čo môžeme nazvať slepou koľajou 
tohto vývoja. Približne pred 2 miliónmi rokov sa ob-
javil vo východnej Afrike prvý druh človeka, ktoré-
ho veda nazvala človekom zručným (Homo habilis).  

Aké okolnosti podnecovali tento proces? V zápase 
o prežitie sa živočíchy prispôsobovali prírodnému 

prostrediu, napríklad podnebiu či rastlinstvu. Človek 
zručný mal niekoľko vlastností, ktoré ho vyzdvihli 
z ríše zvierat a pomohli mu úspešne sa prispôsobo-
vať. V porovnaní s rozmermi tela bol jeho mozog ob-
jemný (bola to asi polovica mozgu dnešného člove-
ka), chodil na dvoch nohách, zhotovoval jednodu-
ché nástroje (napr. ostré plochy štiepaného riečneho 
štrku) a pravdepodobne poznal aj oheň. 

 
VZPRIAMENÝ ČLOVEK Pred 1,5 miliónmi rokov 
sa objavil v Afrike a vo veľkej časti Eurázie človek 
vzpriamený (Homo erectus), ktorý sa stratil približne 
pred 300 000 rokmi. Z mnohých nálezísk spomeňme 
Jávu a Peking, kde sa našli prvé pozostatky človeka 
vzpriameného (javanský a pekinský predčlovek). Pre 
nás je najdôležitejší tzv. vértesszőlőssky nález. (Po-
daktorí vedci ho považujú za skorého predstaviteľa 
mysliaceho človeka.)

Pomenovanie vzpriameného človeka pochádza 
z ve deckého omylu. Vedci kedysi mylne predpokla-
dali, že to bol prvý vzpriamený druh. V porovnaní 
s predchodcami mal väčšie telo i mozog. Určite po-
znal oheň a používal rôzne štrkové nástroje. Žil vo 
väčších skupinách, ktoré mohli mať až 50 členov. 
V tomto období sa urýchlil vývoj pravdepodobne 
vďaka výrobe nástrojov a lovu, respektíve prudším 
zmenám zapríčineným dobou ľadovou  a schopnosti 
prispôsobovať sa týmto zmenám. 

 
PRAČLOVEK Nálezy pračloveka alebo Neandertál-
skeho človeka sú známe od polovice 19. storočia a 
počas vývinu vedy ich interpretovali rozlične. O nále-
ze, po ktorom je tento druh pomenovaný, teda o lebke 
vykopanej v údolí Neander si spočiatku mysleli, že 
ide o pozostatky vojaka, ktorý padol v nejakej pred-
chádzajúcej  vojne. Neskôr ho považovali za prechod 
medzi vzpriameným a dnešným človekom. V súčas-
nosti ho považuje veda za vymretú obmenu dnešné-
ho človeka. Dodnes nie je jednoznačný jeho vek, obja-

I. Pravek a staroveký Východ

1. Vývin človeka a staršia doba kamenná

Naše predstavy o praveku sa neustále menia, pretože obrovská časová vzdialenosť a náhodne sa objavujúce 
nálezy nedovoľujú vede, aby túto dobu uzavrela. 
Vývoj  človeka nebol priamym procesom, ale napriek slepým uličkám a otáznikom smeruje táto cesta od začiat-
kov k dnešnému človeku. 
Biologický vývoj človeka určovala schopnosť prispôsobovať sa  prostrediu, čo si vynucovala súhra mnohých 
činiteľov (napr. zmeny podnebia, zmeny v ríši rastlinstva a živočíšstva).
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vil sa pred 100 000 (podľa iných pred 400 000) rokmi 
a zmizol pred 50 000 rokmi. Pravdepodobne vymrel, 
alebo splynul s predkami súčasného človeka. 

Životným priestorom neandertálskeho človeka 
bola Európa, západná Ázia a severná Afrika. Jeho po-
zostatky našli aj v Maďarsku (Tata, Érd, Subalyuk). 
Jeho lebka a stavba tela sa výrazne odlišovala od 
dnešného človeka. Mal plochú, vzadu vysunutú le-
bečnú kosť, nízke čelo, silné obočie a pevnú sánku 
bez vyčnievajúcej brady. Objem jeho mozgu bol väčší 
ako mozog dnešného človeka. Bol nízkeho rastu, mal 
krátke, zato silné končatiny a hrubý krk. Neander-
tálci žili v tlupách a uchyľovali sa do jaskýň. Lovili 
v skupinách, svoje obete vlákali do jám alebo vohnali 
do priepastí. Poznali kopĳ u. Vykonávali zložitú čin-
nosť, preto sa u nich objavila deľba práce (muži sa 
venovali lovu, ženy zberu). Výrazný pokrok zname-
nal vznik členenej reči. Mŕtvych pochovávali v rám-
ci obradov, pre dosiahnutie svojich cieľov používali 
čary a mágiu.

 
MYSLIACI ČLOVEK Zo vzpriameného človeka sa 
vyvinul približne pred 300 000 rokmi bez prostredný 
predok dnešného človeka, tzv. človek múdry (Homo 
sapiens). Tento druh vymrel, ale asi pred 30 000 rok-
mi sa objavil predchodca dnešného človeka (Homo 
sapiens sapiens), ktorý už nemal vzadu vysunutú 

lebku, mal však vysunutú bradu a jeho mozog mal 
objem v priemere 1500 cm3. Dlhý proces evolúcie člo-
veka sa tým ukončil a začala sa história dnešného člo-
veka. 

Dnešný človek tvorí jedinú rasu. V priebehu za-
ľudnenia zeme sa však človek prispôsoboval prostre-
diu, čo viedlo k vzniku rôznych druhov, ktoré majú 
odlišnú farbu pleti, stavbu tela i vzrast. V súčasnosti 
žĳ ú tieto druhy na zmiešaných územiach, ale ich 
vznik možno spájať s rôznymi oblasťami. Preto rozli-
šujeme Europidov (Európa, západná Ázia, severná 
Afrika), Mongoloidov (východná Ázia, Amerika), 
Negridov (Afrika) a Australidov. 

Dnešný človek rozvíjal a zdokonaľoval svoje 
nástroje (harpúna, motyka z parožia), vynašiel luk a 
šíp, čo výrazne zvyšovalo úspešnosť lovu. 

Predstavy dnešného človeka o posmrtnom svete 
boli zložitejšie, o čom svedčí aj spôsob pochovávania 
v skrčenej polohe. Praveký človek už vytváral aj ume-
lecké predmety, používal ich pri kultových obradoch, 
ale aj na vlastné potešenie. V mnohých jaskyniach 
objavili jaskynné kresby, ktoré zobrazujú zvieratá a 
lovecké výjavy. Tieto umelecké diela mohli slúžiť ús-
pešnosti lovu, ako to etnografi  zistili u mnohých pri-
mitívnych kmeňov. Najkrajšie pamiatky pravekého 
umenia zostali zachované v jaskyniach južného Fran-
cúzska (Lascaux) a v Španielsku (Altamira).

 Archív

ŤAŽKOSTI VÝSKUMU  „Archeologické 
ná lezy, nástroje, 

zbra ne a rôzne predmety už samé o sebe 
určujú danú dobu a úroveň kultúry. V jed-
notlivých dobách, kultúrach či spoločen-
stvách bola výro ba nástrojov odlišná (…)

Tvar, rozmer, materiál, vypracovanie 
a mnohé iné typické črty nástrojov a úžit-
kových predmetov sa permanentne me-
nia. Presne vieme, čo je typické pre danú 
dobu, kultúru či menšie spoločenstvo. 
Na základe nálezov z niekoľkých stoviek 
nálezísk možno zistiť, že v danej dobe a 
kultúre sa vyskytujú spolu len tie isté 
typy predmetov. Pre inú dobu a kultúru 
sú takéto ná stroje či spôsob vypracovania 
predmetov a technika neznáme a netypic-
ké…” (Z knihy Very Csánkiovej Gáboriovej: 
Pra človek v Maďarsku)

Na akom základe priraďuje archeoló-
gia isté nálezy k rovnakej kultúre? Ako 

možno určiť pomocou archeologic kých ná-
lezov dobu, z ktorej pochádzajú? [ Ú ]

„V areáli sa našli kosti tridsiatich štyroch 
druhov zvierat. Bol medzi nimi vlk, líška, 
polárna líška, kuna, leopard, jaskynný lev, 
divý somár, nosorožec, sob, divá sviňa, laň, 
jeleň, koza skalná, pižmový vôl, kamzík, 
hnedý medveď, byvol atď., no 89 percent 
úlovku tvorili hnedé medvede (…)

Odkrytie pravekých nálezov v Afrike

Ktorý vedný odbor sa venuje odkrývaniu nálezov? Vymenujte 
pomocou obrázku tie hľadiská, ktoré svedčia o dôležitosti od-

bornej práce archeológa! [ P ]

1

2

3
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Proces evolúcie človeka 

Sledujte predpokladanú evo-
lučnú cestu až po dnešného 

 člo  veka! Porovnajte obrázok s his-
torickým atlasom a učebnicovým 
textom! Porovnajte náš obrázok aj 
s podobnými obrázkami z iných 
po pulár novedeckých diel! Kde 
mož no nájsť rozdiely? Prečo? Ok-
rem ob sahových rozdielov si vší-
majte aj odlišné spôsoby zob-
razovania! Na čo kladú dôraz 
jednotlivé metódy, a čo zaned bá-
vajú? [ Z ]

Ruka šimpanza, gorily a človeka  

Zozbierajte na základe kre sieb 
spoločné a odlišné rysy! Čo 

určuje stavbu ruky a v akej miere 
to vplýva na vývoj? Pre diskutujte, 
ktoré činitele odlišujú človeka od 
zvierat? [ Ú ]

VYZDVIHNUTIE ČLOVEKA
Z RÍŠE ZVIERAT – PRAČLOVEK

V pozostatkoch kostného materiálu je pozoruhodné, že mláďatá a staré zvie-
ratá sú mimoriadne zriedkavé… Vždy poľovali na mladú či zrelú zver (…) Pod-
robnejšie prieskumy ukázali, že medveďa lovili iba v skorých jarných mesiacoch 
(…) Oproti tomu napríklad zo skúmania parožia vieme, že druhy jeleňov lovili 
v skorých letných mesiacoch a v tomto istom období poľovali na divé kone a 
nosorožce.” (Vera Csánkiová Gáboriová: Pračlovek v Maďarsku. O nálezoch z Érdu 
starých 50 000–35 000 rokov)

Zistite na základe nálezov 
kostí, aký jedálny lístok 

mal pračlovek z Érdu! V akých 
podneb ných podmienkach žil? 
Porov najte ríšu zvierat zo sú-
časnosti a z obdobia ná lezov! 
Rekonštruujte na zák lade textu 
 lovecké zvyky člo veka z Érdu!
[ P ]

Vývoj lebky 

Porovnajte lebky znázorňujú-
ce jednotlivé etapy vývoja 

(smer a tempo vývoja, pomer lícnej 
kosti a lebky, zuby a pod.) [ Ú ]

4

5
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10 / Pravek a staroveký Východ

Zaľudnenie Zeme a rozšíre-
nie druhov človeka 

Zistite na základe 
mapy, kde bola ko-

lís ka ľudstva! Z akých 
príčin boli nútení naši 
starí predkovia vandro -
vať? Ktoré okolnosti 
pod  neco vali vandrova-
nie? Ako vplýval tento 
pro ces na našich pred-
kov? Ur čite pomocou 
zeme pisného atlasu sú-
časné umiestnenie jed-
notli  vých druhov člove-
ka dnes! [ Ú ]

Lov neandertálca na jaskynnej kresbe a na rekonštrukcii

Porovnajte rekonštruovaný obraz s jaskynnou kresbou! V akej miere povolil uzdu svojej fantázii autor rekonštruk-
cie? Porozprávajte priebeh pravekého lovu tak, ako keby ste boli jeho účastníkom! [ P ] 

Maľba z jaskyne v Altamire 

Slávna maľba byvola v jaskyni v Lascaux v čase obja-
venia (1940)

Aký účel mali jaskynné maľby? (Môže  te 
 vymenovať viacero.) Charakterizujte maľbu 

z umeleckého hľadiska! Dokážte, že spôsob zob-
razenia zvieraťa je v súlade s cieľmi tvorcu! [ Ú ]

7

8

9

10

11

Neandertal

Lascaux
Altamira 
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Pevnina v dobe 
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Smer sťahovania 
ľudstva
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Pravek a staroveký Východ / 11

MYSLIACI ČLOVEK
„Roku 1950 som najal troch pigmejských mužov a jednu 
ženu, aby viedli moju expedíciu. Keď naše potravinové 

zásoby boli už-už pri koncoch, požiadal som ich, aby na večeru ulovili antilopu. 
Vedel som, že sú vynikajúci lovci. Moja prosba ich však priviedla do rozpakov 
a vzrušene debatovali. Nakoniec vyhlásili, že to už dnes nemôžu splniť, pretože 
ne urobili žiadne prípravy. Prisľúbili, že na druhý deň korisť ulovia. Ich večerné 
správanie sa prezradilo, že vykonávajú veľmi dôležitú činnosť. Rozhodol som sa, 
že ich budem sledovať.

Ešte pred úsvitom som sa v tichosti a opatrne vybral na kopec a skryl som sa 
za kríkom. Čoskoro sa objavili traja muži a žena, smerom hore kráčali slávnostne 
a za sebou. Keď dorazili na vrchol, zohli sa k zemi a plochu očistili od všetkého 
rastlinstva. Potom pôdu vyrovnali.

Jeden z nich niečo kreslil do piesku, ostatní mrmlali nezrozumiteľné slová. 
Potom sa dvihli a bez toho, aby sa pohli či vydávali zvuk, obrátili svoju tvár k vý-
chodu Slnka. Ledva sa objavili prvé lúče, jeden z mužov sa obrátil a svoj napnutý 
luk nasmeroval k očistenej ploche zeme. 

O niekoľko minút sa všetci náhle pohli, ale vtedy už slnečné lúče pozlátili celú 
skupinku i kresbu na zemi. Žena vystrela ruky k Slnku, ako keby si chcela ohni-
vú guľu privinúť na hruď, a kričala nezrozumiteľné slová. V tom momente lovec 
vystrelil svoj šíp. Žena začala kričať ešte hlasnejšie a vášnivejšie, pričom muži 
skočili so zbraňami v ruke do húštiny. Žena ešte strávila nejaký čas pri kresbe, 
potom pomaly, akoby váhajúc sa pustila za lovcami.

Vtedy som vyšiel zo svojej skrýše a na zarovnanej ploche som našiel starost-
livo nakreslenú antilopu asi pol metra veľkú. Vystrelený šíp mala v krku…” 
(Z opisu nemeckého vedca zo začiatku 20. storočia)

H
ľa

d
is

káHistória vzniku a praveku človeka je pre mnohé činitele neistá. V populárnovedeckej literatúre, v časopisoch 
či v televíznych reláciách sa preto často stretávame s odlišnými údajmi a závermi. Pripomeňme si na základe 
prameňov najdôležitejšie sporné otázky! 

„Keď sa ma opýtajú, koho si mám zvoliť spomedzi predkov človeka, anjela 
alebo opicu, moja odpoveď znie: som na strane anjelov.” (Anglický ministerský 
predseda Disraeli na margo Darwinovej teórie)

Na ktorej strane stál premiér v tomto spore? Aký prístup charakterizuje jeho 
poznámku? V akej miere to bolo v danom období typické? Zistite, ktoré ve-

decké objavy vyvolávajú ostré spory v súčasnosti! [ P ]

Darwin a opica (dobová karikatúra).  
Anglický prírodovedec Charles Darwin (1809–1882) 
sa v polovici 19. storočia zúčastnil na ceste okolo 
sveta. Svoju teóriu vypracoval na základe získaných 
skúseností. Podstatou jeho teórie je to, že jednotlivé 
druhy nie sú stále, ale sa prispôsobujú svojmu 
prostrediu a preto sa sústavne menia (evolúcia). 
Slabé a neprispôsobivé druhy vyhynú, kým ostatné 
sa vyvíjajú ďalej.

Nástroje zo štrku. Riečny štrk prelomili na 
dve časti a používali jeho ostrie. Horné 
nálezy pochádzajúce z Afriky považovali 
kedysi za dielo ľudských rúk, no dnes 
prevláda názor, že ide o dielo prírod ných síl. 

Porovnajte tieto nálezy! Ktoré 
detaily pomýlili vedcov a ktoré 

prispeli k tomu, že svoj názor zmeni-
li? Prečo je práca archeológov prave-
ku ťažká? Vymenujte také druhy prá-
ce, ktoré možno vykonávať týmito 
nás t rojmi! [ Ú ]

Porozprávajte príbeh vlast-
nými slovami! Pre disku-

tujte, akú úlohu hral za ujímavý 
obrad pri love! Nájdite čo naj-
viac úloh pri vykonávaní tohto 
obradu! Zistite, ktorý ved ný od-
bor zbiera podobné opisy! [ P ] 12

13

15

14
V akej miere mohla Darwinovi pomáhať 
pri vypracovaní jeho teórie cesta okolo 

sveta? Aplikujme teóriu evolúcie  na vývoj člo-
veka, ako to robil aj Darwin! Aké teórie vládli 
o pôvode človeka pred Darwinom? V ktorých 
oblastiach narúšali Darwinove myš lienky do-
bové predstavy? Akú otázku vyvo láva karika-
túra Darwina s opicou? Aký má názor autor 
karikatúry na Darwina? Akými prostriedkami 
dosahuje želaný účinok? [ Ú ]
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12 / Pravek a staroveký Východ

VÝVIN NÁSTROJOV Dlhé obdobie, ktoré uply-
nulo medzi vznikom človeka a vznikom kultúr, kto-
ré poznali písmo, nazývame dobou kamennou (pre-
tože základným materiálom zachovaných nástrojov 
bol kameň). V praveku, čiže v staršej dobe kamennej 
(paleolit) pripravovali kamenné nástroje lámaním 
a štiepaním. V novšej dobe kamennej (neolit) sa už 
rozšírilo brúsenie. Štiepaním bolo možné zhotoviť len 
drsné plochy. Nový postup, brúsenie, už umožňova-
lo jemnejšie spracovanie materiálu. Takto vyrobené 
nástroje a zbrane (hroty/špice kopĳ í, sekery) sa dali 
využiť oveľa lepšie, ako predchádzajúce. 

 
PESTOVANIE RASTLÍN A CHOV ZVIERAT Na 
začiatku novšej doby kamennej sa rysovali zásadné 
zmeny v dôsledku vývoja nástrojov, ale aj v súvislosti 
s inými činiteľmi. Človek získaval predtým „iba” 
potravu, ktorú poskytovala príroda hotovú, čiže lo-
vil zvieratá a zbieral semená a ovocie. Počnúc nov-
šou dobou kamennou sa však snažil vyrobiť sám, čo 
spotreboval, čiže už vyrábal – pestoval rastliny a cho-
val zvieratá. Pestovanie rastlín a chov zvierat sa obja-
vilo najprv na Blízkom Východe (7. tisícročie pred 
Kr.), pretože tu boli najvýhodnejšie podmienky (napr. 
druhy obilia rastúce na divoko, druhy zvierat, ktoré 
sa dali domestifi kovať). V nasledujúcich tisícročiach 
sa táto výroba rozšírila odtiaľto postupne, spolu 
s neolitickou kultúrou. (Jestvujú aj oblasti, napr. Čína 
a Amerika, kde výroba vznikla trocha neskôr na zá-
klade iných druhov rastlín a zvierat.)

Pestovanie rastlín sa vyvinulo zrejme zo zberu plo-
dín. Prišli na to, že keď rozsypú pozbierané semená, 
tie prinesú úrodu. Zo začiatku úrodu iba zožali, ne-
skôr prišli aj na to, že keď pôdu pripravia na sejbu, 
úroda bude ešte bohatšia. Vyrobili náradie potrebné 
na obrábanie pôdy. Najprv to bola rýľovacia palica, 
z ktorej sa koncom novšej doby kamennej vyvinul 
významný nový nástroj, drevený pluh. 

Predpokladom chovu zvierat bolo ich domestifi -
kovanie. Mnohí tvrdia, že pes bol prvým zvieraťom, 
ktorý sa pridal k človeku. Na začiatku novšej doby 
kamennej však prvými skutočne úžitkovými zviera-
tami boli kozy a ovce (poskytovali potravu i ťažnú 
silu). Po nich nasledoval hovädzí dobytok, neskôr 
ošípané. Kone a ťavy postavili do služieb človeka 
oveľa neskôr. Jazdecké národy sa objavili iba v dobe 
železnej. Zo začiatku chovali domáce zvieratá pre 
mäso, neskôr zužitkovali aj mlieko, kožu i kožušinu. 

Ako ťažné zvieratá ich používali iba na konci novšej 
doby kamennej. 

 
VZNIK REMESIEL Tajomstvo výroby hlinených 
nádob odhalil človek už v staršej dobe kamennej. Po-
tom, čo sa začala výroba, vznikol nadbytok a vzrástli 
požiadavky na skladovanie. Výroba skladovacích ná-
dob sa stala osobitným remeslom. Vzniklo hrnčiar-
stvo. Obrovský vývoj znamenalo objavenie hrnčiar-
skeho kruhu. Pomocou kruhu poháňaného nohou 
mohli vyformovať pravidelné hlinené nádoby, navy-
še používaním nôh bola práca rýchlejšia a mohli vy-
robiť viac nádob. Zo začiatku sušili nádoby na slnku, 
neskôr ich vypaľovali v ohni, čím sa ich kvalita vý-
razne zlepšila.

Textílie sú tiež výdobytkom neolitu. Základným 
materiálom pre priadzu bolo už vlákno konopí a ov-
čia vlna. Výrazný pokrok priniesli krosná, pretože 
z vlákna sa mohla utkať tkanina. Spočiatku na 
zvislých krosnách upevnili vlákna na tkací rám zvisle 
a medzi ne naťahovali vodorovne ďalšie vlákna. 

Nadbytok potravín, výrobky rôznych remesiel a 
dopyt po materiáloch, ktoré sa vyskytovali iba v nie-
ktorých oblastiach (kameň, drevo, soľ), priniesol so 
sebou výmenu, čiže obchod. Peniaze ešte nejestvova-
li, priamo sa vymieňali výrobky. 

Člny a neskôr lode na vodných cestách umožňo-
vali prepravu veľkého množstva tovaru už v tejto 
dobe. V suchozemskej preprave prinieslo kvalitatív-
ne zmeny koleso (valcovité, kompaktné a so špicami) 
a následne voz. Po suchej zemi však bolo možné 
prepravovať len malé množstvo tovaru aj pri použití 
ťažnej sily zvierat. Hlavné obchodné cesty preto vzni-
kali vždy pri vode. 

DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA V dejinách ľudstva 
hladomor bol najčastejšou príčinou úmrtnosti. Orga-
nizmus podvyživených ľudí, najmä detí nedokázal 
odolávať chorobám. V neolite sa však vyrobilo väčšie 
množstvo potravín, čiže vzrástla šanca zostať nažive. 
Úmrtnosť takto klesala a počet narodených zostal 
naďalej vysoký, čím populácia výrazne rástla (de-
mografi cká explózia). 

V dôsledku rastu populácie sa vydali spoločenstvá 
ľudí z oblasti tzv. úrodného polmesiaca hľadať novú 
pôdu. Migrácia prispela k rozšíreniu vzdelanosti. 

Po rozšírení sa obrábania pôdy človek prešiel na 
usadlý spôsob života, lebo orná pôda a uskladnené 

2. Revolúcia v novšej dobe kamennej

V 7. tisícročí pred Kr. sa na Blízkom Východe rozšírilo brúsenie kamenných nástrojov, rozšírilo sa pestovanie 
rastlín a chov zvierat.
Zmeny v novšej dobe kamennej viedli k vzniku remesiel.
Obrábanie pôdy si vyžadovalo život na jednom mieste, vznikli dediny a mestá. V dôsledku výroby potravín sa 
odohral prvý demografi cký výbuch.
Do stredobodu sveta povier sa dostala plodnosť a úrodnosť, ktorá najviac ovplyvňovala život človeka v novšej 
dobe kamennej.
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plodiny neumožnili sťahovanie sa. Vznikli stále osa-
dy – dediny. 

Domy v neolite stavali z prútia, trstiny, prípadne 
z váľka, múry často zahĺbili spolovice do zeme, stre-
chy pokryli trstinou a slamou. V obchodných stredis-
kách Blízkeho Východu, ktorý stál v čele vývoja, 
vznikli rozsiahle osady – mestá. 

  
SVET POVIER Zmeny v neolite sa prejavili aj vo 
svete povier. V rannom období sa snažili ovplyvňo-

vať výsledky lovu, teraz sa stalo rozhodujúcou otáz-
kou zabezpečenie úrody a rozmnožovanie zvierat. 
Do centra pozornosti sa dostali úrodnosť, perma-
nentné „znovuzrodenie” rastlín a zvierat (kult úrod-
nosti či plodnosti). 

Zmeny sa odzrkadľovali aj v umeleckých dielach. 
Namiesto výjavov z lovu sa objavovali ženské posta-
vy symbolizujúce plodnosť vo forme reliéfov i malých 
sôch. Tieto diela nazýva veda po rímskej bohyni lás-
ky Venušami. 

Archív

VÝVIN NÁSTROJOV

PESTOVANIE RASTLÍN A CHOV ZVIERAT

Štiepený klinový kameň a brúsené 
kamenné nástroje. Kamene vybrúsili 
väčšinou mokrým pieskom

Porovnajte nástroje z pale-
olitu a neolitu! Ktoré sú 

zá sadné rozdiely? Aké boli vý-
hody výroby nástrojov pomo-
cou brú senia? Na čo používali 
nástroje na obrázku? [ Ú ]

Vysvetlite, ako používali pluh! Prečo je oveľa účin-
nejší, než motyka? Porozprávajte na základe obráz-

ku, ako vyrobili kosák a ako ho používali? [ Ú ]

Počiatky pestovania rastlín 

Aké rastliny boli najdôležitejšie v živote prvých poľnohospodárskych spoločenstiev? Aké nové potreby vyvolá-
valo pestovanie rastlín? Vymenujte pracovné procesy a nástroje na obrázku! [ P ]

Rekonštrukcia dreveného pluhu a 
počiatočný kosák 

1

2

3
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14 / Pravek a staroveký Východ

Centrum neolitu: Blízky východ, 
oblasť úrodného polmesiaca

Odôvodnite na základe 
kres by a zemepisného at-

lasu, prečo sa začalo pestovanie 
rastlín a chov zvierat práve na 
Blízkom Východe! Vy menujte 
činitele, ktoré určili smery roz-
širo vania neolitickej kultúry! 
[ P ]

REMESLÁ

Model voza z hliny z konca neolitu (3. tisícročie pred Kr.). Skutočné 
vozy boli z dreva, tento hlinený bol pravdepodobne detskou hračkou

Aký význam malo objavenie voza? Vďaka ktorým tech-
nickým novinkám mohol byť vyhotovený voz? Aká bo-

la úloha vodnej prepravy vzhľadom na technické možnosti 
doby? U ktorých výrobkov mohla byť rozhodujúca vodná 
preprava? [ P ]

Vývoj výroby nádob

Opíšte dve formy výroby nádob! Ktorá je efektívnejšia a prečo? Ktorá 
kladie zvýšené nároky na náradie? Ktorá prináša vyššiu kvalitu? Ako 

sa nazývajú majstri, ktorí vyrábajú nádoby? Prečo je toto remeslo jedno 
z najstarších? [ Ú ]

4

5

6

Prvé mestá

Roľnícke dediny (8000-6000 pred Kr.)

Rozšírenie neolitickej kultúry

Rozšírenie divej 
pšenice dnes

Rozšírenie divého 
jačmeňa dnes

Rozšírenie divej 
kozy dnes 
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DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA

SVET POVIER

Počet narodených bol mimoriadne vysoký až po obdobie regulácie natality. Ženy 
rodili za svojho života 8-10 krát. Rast populácie takto ovplyvňovala predovšet-
kým úmrtnosť. 

Vďaka ktorým činiteľom sa znížila v neolite úmrtnosť?  V ktorom 
veku človeka bola úmrtnosť najvyššia? Určite pomocou grafi konu 

obdobie demografi ckej explózie! Dokončite obrázok! Rast populácie 
zostáva takto vysoký sústavne? [ P ]

Jedna z najznámejších sôch zachovaných z obdobia
neolitu. Venuša willendorfská (vľavo). 

Vedci nazvali tieto drobné sochy, ktoré znázorňujú plodnosť pre-
hna nou formou, Venušami po rímskej bohyni lásky. Vedľajšia socha 
pochádza z neskorého neolitu, našli ju na ostrovoch Egejského mora

Vysvetlite, prečo vyhotovovali takéto sochy v neolite! 
Porovnajte willendorfskú Venušu s jaskynnými kresba-

mi zo staršej doby kamennej! Aké sú rozdiely vo forme stvár-
nenia? (Rozdiely v témach teraz nechajme bokom!) Aké sú 
príčiny? Porovnajte willendorfskú Venušu s druhou sochou! 
Čo je typické z hľadiska stvárnenia? [ Ú ]

Populácia na Zemi (Podľa Deeveyho odhadu)

Čas Populácia 

Asi pred 300 000 rokmi  1 000 000 okolo 

Asi pred 25 000 rokmi  3 300 000 okolo 

Asi okolo r. 10 000 pred Kr.  5 300 000 okolo 

Asi okolo r. 6000 pred Kr. 86 500 000 okolo 

Charakterizuj te 
údaje z tabuľky! 

Akú tendenciu uka-
zuje počet populá-
cie? Ako vysvetľujete 
výrazné zmeny? [ Ú ]

Zistite, ktorá zo zmien znázornených na grafi kone je najpravdepo-
dobnejšia! Použite tabuľku! [ Ú ]

Čarodejník na jaskynnej maľbe z Francúzska a kresba o maľbe

Určite na základe oblečenia a pohybov cieľ, pre ktorý 
sa obrad koná! [ P ]

8

7

9

10

11

pomer populácie

čas

počet narodených (natalita)

počet zosnulých (mortalita)

populácia

možné zmeny

Znázornenie demografi ckej explózie na 
grafi kone.

3tori_09_1.indd   153tori_09_1.indd   15 2008.06.10.   21:09:202008.06.10.   21:09:20



16 / Pravek a staroveký Východ

Prečítajte si niekoľko úryvkov o spoločenských pomeroch doby! Všimnite si 
faktory, ktoré sa zdôrazňujú v texte pri charakteristike spoločnosti! [ Ú ]

„Prvý človek, ktorému prišlo na myseľ, aby si ohradil kúsok zeme a zvolal, 
to je moje, a našiel dostatok hlúpych ľudí, ktorí mu to uverili, nuž, ten bol sku-
točným zakladateľom občianskej spoločnosti. Koľkých hriechov, vojen a vrážd, 
koľkej chudoby mohol uchrániť ľudstvo človek, ktorý by bol vytiahol koly, za-
hrabal priekopy a zvolal na svojich blížnych: Nepočúvajte tohoto podvodníka! 
Budete stratení, keď zabudnete, že plody zeme patria každému, zem zasa niko-
mu!” (Osvietenský fi lozof z 18. storočia Rousseau) 

Aký obraz vykresľuje Rousseau o spoločnosti v skoršej dobe kamennej? Čo-
mu pripisuje rozpad systému? [ Ú ]

„Spoločenstvá pozostávali (v paleolite) z 20-25 ľudí. Vo väčšej časti tohto obdo-
bia bol hlavným zdrojom obživy zber, ktorému sa venovali ženy, preto hovoríme 
o matriarchálnej spoločnosti. Koristnícky a putovný spôsob života ne umožňoval 
nahromaďovanie, čiže rozdiely medzi ľuďmi (napr. majetkové) neboli príliš vý-
znamné.” (Učebnicový text, 1992)

 „Rodová spoločnosť mala dve formy: matriarchát a patriarchát. Staršou je 
matriarchát, keď potomstvo registrovali po matkinej vetve. Matriarchát bol za-
ložený na vedúcej hospodárskej a spoločenskej úlohe žien. Na konci neolitu sa 
objavil patriarchát, ktorý uznával rastúcu úlohu mužov. Potomkov už neregis-
trovali po matkinej vetve.” (Učebnicový text, 2002)

Porovnajte dva učebnicové texty! Čo bolo podľa nich základom pre rozvrst-
venie spoločnosti v staršej dobe kamennej? Prečo dnes pochybuje veda o tom, 

že spoločenské zriadenie opísané v oboch textoch skutočne jestvovalo? Nájdite 
ďalšie hľadiská, ktoré mohli tvoriť základ pre spoločenské rozdiely! [ P ]

Šimpanzy

Aké sú výhody a nevýhody spolužitia v kolektíve pre zvieratá? Aké môžu 
byť rozdiely medzi druhmi opíc žĳ úcich v kolektíve? Čo môže byť základom 

týchto rozdielov? Disponujú opice vlastníctvom? Porovnajte situáciu spoločen-
stiev zvierat a ľudí v paleolite! [ P ]

12

14

16
Činitele určujúce spoločenské po-
stavenie jedinca

Nájdite dôležité činitele, 
ktoré z obrázku vypadli! 

Prediskutujte, či je správne vy-
zdvihnúť jeden z činiteľov a ta-
kýmto spôsobom charak terizo-
vať spoločnosť danej doby! [ P ]
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Pri štúdiu diania v období neolitu sme mohli zistiť, že ľudia žili v spoločenstvách. Učebnica spomína tlupy 
prvý raz u neandertálcoch. Ďalej píše o tom, že už v neolite vznikli dediny a mestá. Samozrejme už aj pred 
pračlovekom jestvovali spoločenstvá predčloveka. Rovnako ako mnohé iné zvieratá, aj ľudoopy (napr. hor-
ské gorily a šimpanzy) žĳ ú v spoločenstvách. Aká mohla byť stavba ľudských spoločenstiev v staršej dobe 
kamennej a ako sa to menilo pod vplyvom vývoja v neolite. Aké činitele a hľadiská by ste vyzdvihli pri cha-
rakteristike ľudského spolunažívania?
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OBJAVENIE KOVOV Po tom, čo sa rozšírila výro-
ba, urýchlil sa aj vývoj. Nástroje sa zdokonaľovali 
a postupne sa prechádzalo na používanie kovov. 
Spracovanie kovov sa začalo tiež na Blízkom Výcho-
de a rovnako, ako vzdelanosť, rozšírilo sa z tejto ob-
lasti. 

Na výrobu nástrojov používali najprv meď (mede-
ná doba, 4. tisícročie pred Kr.), pretože meď sa vysky-
tovala aj v prírodnej podobe a pre jej mäkkosť sa dala 
spracovať ľahko. Rovnako táto vlastnosť medi zna-
menala aj medze pri jej používaní. Rozvojom tavby 
a spracovania kovu vznikla zliatina medi a cínu – 
bronz (bronzová doba, 3. tisícročie pred Kr.).

Z bronzu bolo možné vyrábať trvalé nástroje 
a zbrane, avšak zliatina bola drahá, pretože poznali 
málo nálezísk medi a cínu. Preto mohlo znamenať 
obrovský skok vo vývoji rozšírenie používania žele-
za od polovice 2. tisícročia pred Kr. Železo sa vysky-
tovalo na mnohých miestach a vo veľkom množstve, 
bolo tak lacnejšie a používalo sa v širšom kruhu. 

 
PÔDA MEZOPOTÁMIE Územie medzi riekami 
Tigris a Eufrat je Mezopotámia. Veľkú časť tvorí púšť 
a polopúšť, na ktorú nanosili rieky v úzkom páse 
úrodné bahno, na juhu bola močaristá rovina. Z vý-
chodu a severu obklopujú územie pohoria. Rieky 
umožnili obrábať pôdu aj v suchých obdobiach. Tu 
žĳ úca populácia postavila v dejinách po prvý raz ka-
nály a hrádze, zavlažovaním zúrodňovala pôdu. 

Na zavlažovaných plochách pestovali obilie, ovo-
cie a zeleninu, chovali hovädzí dobytok a ovce. Príro-
da poskytovala na močaristých miestach trstinu a na 
nížinách hlinu. Ostatné suroviny, ako drevo, kameň 
a kovy chýbali, dovážali ich z okolitých horských ob-
lastí, neraz ich však získavali zo vzdialenejších miest 
výmenou, čo podnecovalo rozvoj výroby.

SUMERSKÉ MESTSKÉ ŠTÁTY Sumeri prišli na 
južnú časť Mezopotámie v polovici 4. tisícročia pred 
Kr. Nevyhnutnosť zavlažovania tu odštartovala 
rýchly rozvoj. Ochrana spoločenstva, výstavba zavla-
žovacích zariadení a riadenie hospodárstva mohlo 
byť úspešné len v organizovaných podmienkach. V 3. 
tisícročí pred Kr. vznikli mestské štáty (Ur, Uruk). 

V organizovaní spoločenstva malo náboženstvo 
dôležitú úlohu, preto na čele mestských štátov stáli 
králi kňazi (ensiovia). Popri úzkej skupine vojakov 

a kňazov väčšinu spoločnosti tvorili a výrobnú prácu 
vykonávali slobodní ľudia obyčajného stavu, ktorí 
boli podmanení. Otroctvo bolo v počiatočnom štádiu, 
otroci vykonávali iba pomocné práce (domáce otroc-
tvo). 

Riadenie štátu si vyžadovalo silnú centralizáciu, 
čo postupne viedlo k despotizmu: osoba (alebo úzka 
skupina) na čele štátu mala neobmedzenú moc, vyná-
šala zákony, ktoré mohla kedykoľvek zmeniť, a od nej 
závisela aj realizácia zákonov.

Despotický štát držal pevne v rukách celé hospo-
dárstvo. Centrom bol chrám, odkiaľ riadili aj skla-
dovanie a rozdeľovanie plodín i obchod s nimi. Pre 
centrálne rozdeľovanie mal trh zanedbateľnú úlohu. 
Organizáciu vykonávali štátni úradníci, výrobu zasa 
slobodní ľudia obyčajného stavu. Tento model nazý-
vame chrámovým hospodárstvom. 

Dejiny Mezopotámie výrazne ovplyvnil fakt, že 
podnebie sa stalo postupne suchším a rástla plocha 
púští. Okolité pastierske národy (nomádi) boli núte-
né usadiť sa v blízkosti oboch riek. Ich útoky bolo 
ťažké odvrátiť aj preto, lebo sumerské mestské štáty 
často viedli vojny aj medzi sebou o úrodnú pôdu.

 
ÚZEMIE, NA KTOROM SA STRIEDAJÚ NÁ-
RODY Pravidelné zavlažovanie postupne zničilo 
pôdu, ktorú obrábali Sumeri. Voda obsahovala váp-
no, ktoré sa vďaka silnému vyparovaniu nahromadi-
lo v pôde (slaná pôda), oráčiny sa menili na neúrodné 
oblasti. Ťažisko hospodárstva sa postupne presúvalo 
na sever smerom k oblastiam, ktoré sa ešte dali zavla-
žovať a kde žili prisťahované kmene. 

V druhej polovici 3. tisícročia Akkádi, ktorí sa 
usadili na sever od Sumeru, založili mesto Agade. 
Ich kráľ (Sarukkín) zjednotil veľkú časť Mezopotá-
mie. Útoky ďalších nomádskych kmeňov, ktoré ute-
kali pred suchom, však zruinovali jeho štát. 

 
VZDELANOSŤ MEZOPOTÁMIE Anektovanie 
 sumerských miest neznamenalo likvidáciu ich kultú-
ry. Akkádi a národy, ktoré prišli po nich, prebrali 
základy sumerskej civilizácie. Takto sa stala sumer-
ská vzdelanosť základom pre mezopotámsku kultú-
ru, ktorú neskôr rozvinuli ďalšie národy. 

Úlohy štátu (riadenie, registrácia úrody a daní a 
pod.) si vyžadovali vznik písma. Vynikajúcim die-
lom Sumerov a ďalších národov na území Mezopotá-

3. Prvé civilizácie: Mezopotámia

Prírodné podmienky na juhu Mezopotámie umožnili vznik zavlažovacieho pôdohospodárstva. 
Riadenie hospodárstva a práce, ochrana spoločenstva si vyžadovali vznik novej organizácie – štátu. Viedlo to 
aj k vzniku písma.
Na čele sumerských mestských štátov stáli hlavní kňazi, ktorí pomocou vrstvy kňazov a úradníkov riadili čin-
nosť slobodných ľudí z nižších stavov. 
Nedostatok jednoty, útoky nomádskych národov a nepriaznivé zmeny prírodných podmienok viedli k zániku 
Sumeru, ale národy, ktoré prišli, ich vzdelanosť (klinové písmo, náboženstvo, architektúra) prebrali. 

3tori_09_1.indd   173tori_09_1.indd   17 2008.06.10.   21:09:272008.06.10.   21:09:27



18 / Pravek a staroveký Východ

mie bolo klinové písmo, ktoré používali ešte aj 
v perzskej dobe. Sumeri poznali písmo už na konci 4. 
tisícročia pred Kr. Zo začiatku označovali písomné 
znaky konkrétne veci (predmety, živočíchy a pod.) 
v zjednodušenej forme (obrázkové písmo). Počas vý-
vinu sa význam obrázkov postupne vzďaľoval od 
kresby. Znaky jednoslabičných slov začali používať aj 
pre iné pojmy, ktorých názov v hláskovej podobe ob-
sahoval dané slabiky (napr. zem – ú-zem-ie). Ako 
výsledok tohto procesu vzniklo slabikové písmo.

V Mezopotámii písali na hlinu a dôležitejšie texty 
vypaľovali. Tak sa mohli zachovať mezopotámske 
pramene vo veľkom množstve. (Istú úlohu v tom hra-
li aj požiare a nepriateľské podpaľovanie.)

Despotický štát potreboval mnohých znalcov pís-
ma, preto postavili školy, ktoré nazývali „domom ta-
búl” (edubba). V rámci cvičení dali prepisovať žia-
kom dlhé texty (napr. epos o Gilgamešovi), vďaka 
čomu bolo možné rekonštruovať sumerské písmo.

 

NÁBOŽENSTVO Rovnako ako v iných oblastiach 
kultúry, aj v otázke náboženstva bola úloha Sume-
rov určujúca. Vyznávali stovky krutých bohov, ktorí 
boli nevypočítateľní a krutí. Typickou črtou mezopo-
támskeho náboženstva bolo veštenie. Budúcnosť sa 
snažili odhaliť pozorovaním prírodných javov. Na-
hromadili touto formou veľa poznatkov a skúse-
ností, ktoré podnecovali rozvoj vedy (hvezdárstvo, 
matematika). 

Sumeri používali šesťdesiatkovú číselnú sústavu, 
čoho pozostatkom dodnes je rozdelenie kruhu na 360 
stupňov a jednotky merania času (hodina, minúta, 
sekunda). Násobili a delili, používali dvanásťme-
sačný kalendár, v ktorom každých šesť rokov pridali 
jeden mesiac, aby vyrovnali rozdiel medzi slnečným 
a lunárnym rokom. 

S náboženstvom boli spojené aj najvýznamnejšie 
stavby tejto oblasti, vežové kostoly postavené z hli-
nených tehál (zikkuraty).

Archív

OBJAVENIE SA KOVOV

Železná, kamenná a medená sekera. Ka-
menná sekera objavená vo Francúzsku 
pochádza z polovice 3. tisícročia pred 
Kr., vikinská železná sekera z 10. storočia 
po  Kr. 

Všimnite si, v čom sú si podob-
né tri sekery! Z čoho tieto po-

dobnosti vyplývajú? Prečo znamená 
zmena materiálu týchto nástrojov 
výrazný pokrok (kameň – meď, 
bronz – železo)? Ktoré činitele urých-
ľovali, resp. spomaľovali prechod na 
nové mate riály? [ P ]

Rozšírenie kovov 

Vysvetlite, prečo skúmame rozšírenie týchto troch kovov? Sledujte na mape 
rozšírenie jednotlivých kovov v priestore a čase! Všímajte si podobnosti a 

 vysvetlite ich príčiny! Porovnajte, ako postupovalo rozšírenie kovov a neolitnej 
kultúry! [ Ú ]

1

2
Meď Bronz Železo

6.–5. tisícročie pred Kr.

    4. tisícročie pred Kr.

    3. tisícročie pred Kr.

    2. tisícročie pred Kr.

    1. tisícročie pred Kr.
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PÔDA MEZOPOTÁMIE

Mezopotámia 

Ktoré činitele umožnili 
vznik zavlažovacieho hos-

podárenia v Sumeri! Prečo sa 
menili zavlažované plochy na 
slanú pôdu? Porovnajte ťahy 
obchodných ciest a prírodné 
zemepisné podmienky! Vyme-
nujte najdôležitejšie druhy to-
varov prepravovaných rôznym 
smerom! Zistite na základe ma-
py príčiny úpadku Sumeru! 
Aké procesy donucovali náro-
dy žĳ úce okolo Mezopotámie 
k tomu, aby znova a znova 
vtrhli do oblasti medzi Tigri-
som a Eufratom! [ Ú ]

Vymenujte práce na prí-
pravu pôdy! Vyberte 

z textu rôzne nástroje a metó-
dy. Porovnajte ich so súčasnými 
nástrojmi a metódami! Pre ko-
ho bol tento text napísaný? Vy-
berte si inú „cieľovú skupinu” 
a prepíšte text pre ňu! [ Ú ]

Stavba chrámového hospodárstva

Aké boli úlohy chrámového hospodárstva? Prečo tento systém 
upevňoval moc štátu? Sledujte možné cesty pšenice vypestova-

nej slobodným človekom! [ Ú ]

„Som Sarrukín, silný kráľ, kráľ mesta Agade.
Enizum je mojou matkou, otca som nepoznal.
Otcovi súrodenci majú radi hory. 
Mojím mestom je Azupiranu, leží na brehu 

rieky Pura� u. 
Moja matka Enitum ma porodila v tajnosti, 
Uložila ma do koša zo šašiny, vrchnák koša 

uzavrela smolou,
Hodila ma do rieky, ktorá ma však

ne pohltila,
Rieka ma odplavila k Akkimu, ktorý čerpal 

vodu,
Akki ma prĳ al za svojho syna a vychoval ma,
Akki zo mňa urobil svojho záhradníka,
a kým som bol záhradník, bohyňa Istar sa do 

mňa zamilovala.”
             (Legenda o Sarrukínovi)

Odkiaľ pochádzal Sarrukín? Ktorá časť textu 
obsahuje odpoveď na túto otázku? Porovnajte 

príbeh s biblickým príbehom o Mojžišovi a s rím-
skym mýtom o Romulusovi a Remusovi! [ P ]

SUMERSKÉ MESTSKÉ ŠTÁTY
„Keď sa pustíš do obrábania svojej pôdy, sta-
rostlivo dbaj o zavlažovacie priekopy, kanály 

a hrádze: keď pôdu zaplavíš, nesmie byť hladina vody príliš vysoká, keď vodu 
vypúšťaš, pôda musí zostať patrične premočená. Musia ti ju udupať voly s oba-
leným kopytom, a keď všetku burinu zlikvidujú, a keď povrch pôdy zarovnajú, 
aj ty sám ju vyrovnaj pomocou úzkej motyky dokonale (…) Motykou potom 
uvoľni stopy po kopytách a zrovnaj ich tiež (…) Pluh udržiava život! Preto pôdu 
obrob najprv hlbokým, potom plytkým pluhom. Potom, čo pôdu prehrabali brá-
nami a tri razy za sebou aj hrabľami, a hrudy rozdrvili dreveným kyjakom, nech 
je ti na pomoc remeň: nestrp lenivosť, pri práci buď pri robotníkoch a nedaj im 
prestávku…” (Zo sumerskej hlinenej tabule)
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VZDELANOSŤ MEZOPOTÁMIE  „Syn domu tabule, poď ku mne, aby som ti 
porozprával, čo porozprával mne môj majster. 

Aj ja som bol kedysi brat na prvom stupni, taký, ako ty, aj ku mne priradili brata 
z druhého stupňa. Majster mi pridelil prácu dospelého muža – potácal som sa 
ako rozkývané steblo trstiny, ale prácu som vykonával usilovne, dával som po-
zor na to, čo hovorí majster a nešiel som za svojou hlavou, brat z druhého stupňa 
bol s mojím výkonom spokojný, tešil sa, lebo som bol voči nemu úctivý a roz-
prával som sa s ním tak, aby to bolo pre mňa osožné. Nech mi vyrúbil čokoľvek, 
vykonal som to, všetko som robil správne, jeho príkazy som povoľne plnil.

Viedol moju ruku po hline, učil ma, ako sa mám správať, otvoril moje ústa, 
aby prehovorili, dával mi dobré rady, otváral moje oči, aby som spoznal pravid-
lá, ktorými sa riadi dokonalý človek. Tajomstvom dokonalosti je usilovnosť, 
márnenie časom je hriech, keď sa žiak túla a premárni čas určený pre lekcie, po-
karhá ho, veď keby ho chválil, iní by sa čudovali.” (Zo sumerskej hlinenej tabule)

Ako sa nazýva „dom tabule” dnes? Aké metódy používali v záujme lepších 
výsledkov? Porovnajte sumerské požiadavky s dnešnými princípmi a metó-

dami v školstve! [ Z ]

Ruiny vežového chrámu
v meste Ur

Aké funkcie plnil vežový 
chrám (zikkurat)? Zistite 

na základe obrázkov a mapky 
materiál a spôsob stavby vežo-
vých chrámov! [ Z ]

Hlinená tabuľka s klinovým písmom. 
Hlinené tabuľky mali malý rozmer, 
znaky vyrývali do hliny paličkami 
v tvare trojuholníka. Tabule na slnku 
vysušili, dôležitejšie texty vypálili.

Zistite, ktorým smerom 
(sprava doľava, alebo zľa-

va doprava) písali klinovým 
písmom! Prečo boli hlinené ta-
buľky malé? Aká je súvislosť 
medzi počtom zachovalých ná-
lezov a ich materiálom? [ Ú ]

Ako sa zhotovovalo kli-
nové písmo? [ Ú ]

„Bohom sa zachcelo vtedy spustiť potopu (…)
Boh Éa s plamennými očami sa radil so synom a po porade 
sa rozhodli. Éa zvolal do trstenej koliby:
„Muž Surripak, ty krotký! Múdry syn Ubar-tutu! Rozober 
krásny dom, v ktorom si zažil toľko radostí i starostí,
rozober dom úplne, postav namiesto neho pevnú loď.
Postav loď a odmietni moc vlastníctva… 
ktorá ťa priväzuje k tvojmu majetku,
zbav sa domu, záhrady, pôdy, tohto pominuteľného bohatstva
a hľadaj namiesto neho život – loďou zachrániš život!
Zozbieraj z každého živého druhu jeden pár, aby sa ich semeno nestratilo!”
Ledva začalo svitať, začal som plniť, čo prikázal Éa.
Nešetril som jedlom a nápojmi pre tých, čo pracovali na lešeniach:

NÁBOŽENSTVO

Pochod sumerských bojovníkov v strede 3. storočia pred Kr.

Charakterizujte vybavenie sumerskej armády. Čo je charakteristické na su-
merské zobrazenie človeka? [ Ú ]
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