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Věstonická venuše byla objevena
13. července 1925 v Dolních Věstonicích
na jižní Moravě.

?
Zajímavosti o Věstonické venuši:
 je vysoká 11,5 cm a široká 4,3 cm
 byla uhnětena z jemné hlíny smíchané
s vodou, zrníčky vápence či úlomky kostí
 na hýždích se našel při podrobném
zkoumání otisk prstu 10 letého dítěte
 od roku 2008 byly Dolní Věstonice spolu
s nalezenou Věstonickou venuší
prohlášeny národní kulturní památkou

?

VĚSTONICKÁ VENUŠE – DOLNÍ VĚSTONICE

vznikla 29 000–25 000 let př. n. l.

sošky žen
z Mauernu (D)

Daleko častěji než sošky žen jsou na archeologických
nalezištích z doby kamenné nacházeny různé kamenné
nástroje (nožíky, hroty, rydla, škrabadla), kostěné i parohové
nástroje a méně pak i sošky zvířat.

Víte, že šamanismus má pravděpodobně své kořeny už v době kamenné?

SOŠKY ŽEN – TAKZVANÉ VENUŠE
Sošky žen (tzv. venuše) jsou ojediněle nacházeny při
archeologických výzkumech v Evropě i v Asii. Předpokládá se u
nich kultovní význam = zpodobnění bohyně matky, lásky, krásy a
zplození.

VĚSTONICKÉ VENUŠE II.

ORIGINÁL?

FALZIFIKÁT?

BYL TO PODVRH NEBO BYLA PRAVÁ?

?

Dva roky po nálezu Věstonické venuše
(tedy v roce 1927) byla údajně objevena
Věstonická venuše II., a to v Horních
Věstonicích. Tato soška ženy byla
vyřezaná do mamutího klu.
Rozhořel se letitý spor o její pravosti, kdy
přední archeologové včetně profesora
Karla Absolona tvrdili, že jde o padělek.
Našli se však i odborníci, kteří se přikláněli
k názoru, že je pravá.
Soška byla bohužel během druhé světové
války zničena a její pravost či padělání už
nelze dokázat.

Proč se píše ve slově venuše malé počáteční písmeno?

DOBA KAMENNÁ – VZNIK VĚSTONICKÉ VENUŠE
Věstonická venuše vznikla v době kamenné. Bylo to v době, kdy
se po území Moravy procházela (kromě lidí) například i stáda
mamutů, koní, sobů a jelenů. Žili zde i vlci, lišky a v teplejších
mezidobích dokonce i nosorožci srstnatí.
Mezi světově proslulá archeologická naleziště, která nesou
svědectví o životě lidí z této doby, patří například Předmostí
u Přerova, Dolní Věstonice-Pavlov, Ostrava-Petřkovice
či Milovice.

PŘEDMOSTÍ U PŘEROVA A VÝROBA KAMENNÝCH NÁSTROJŮ
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit doby
kamenné v celé Evropě. Kamenné nástroje se tehdy vyráběly
zejména štípáním a otloukáním vhodné horniny nebo minerálu
(nejčastěji pazourku).
3. Dočištění čepele
pomocí kostí či paroží

1. Příprava kamenného jádra

2. Výroba ostré hrany
pomocí jiného kamene
tzv. štípáním
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Mapka Moravy s vybranými lokalitami osídlení ze starší doby kamenné:
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Všimni si, že většina lokalit se nachází
v Hornomoravském a Dolnomoravském úvalu.
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