
Na počátku Evropy bylo slovo… To slovo bylo Homo – Člověk. 
Ve skutečnosti vznikl rod Homo už před více než 2 miliony 

let v Africe, kde se vyvinul z australopitéků. Od té doby 
lidé osidlovali Asii i Evropu a rozdělovali se na různé druhy, 

poddruhy a rasy.

My se ale posuneme v čase do mnohem bližší minulosti.
Náš příběh o Evropě začíná před 45 tisíci let,  

když se tu schylovalo k jednomu velkému setkání…

Na Zemi tehdy žily byly tři lidské rasy – moderní lidé pocházeli 
z Afriky, neandertálci žili v Evropě i na Předním východě,  

a denisované ve východní Asii…

Moderní lidé vyráželi z Afriky na výzvědy do Asie opakovaně. 
Ale opravdu velká migrace začala asi před 65 000 lety. Moderní 

lidé brzy osídlili mnohá zákoutí Asie a dorazili i do Austrálie.
Kupodivu až pak se odvážili do Evropy…
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evropa – místo, kde se lidé setkávají

Noví lidé pořád mluvili a mluvili. Neandertálci 
to už nemohli poslouchat. Rozbolela je z toho 
hlava a nakonec z toho dočista vymřeli.

Hle, země širá … 
lovnou zvěří oplývající… 

Od nynějška bude  
naším domovem.

Pak jednoho dne… 

Neandertálci měli hrtan dobře uzpůsobený ke zpěvu. 
Každý neandertálec – rozený operní zpěvák.

Vypadá to, že moderní lidé přišli do Evropy 
naráz z několika směrů – z Turecka, ze Sibiře, 
a možná sem připluli i přímo ze severní Afriky. 
Stalo se to asi před 45 000 lety.

Neandertálci žili v Evropě klidně a spokojeně víc než sto tisíc let.

Ti noví – 
– divní.

Přičmoudlíci.

Oni množit 
jako králíci.

A oni žvanit. 
Pořád!  

Hrozné…

Halalíí!

Jóódlejdýý!

n o c _ `  g h d
` g c h _ d
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38.000 př. n. l.

Rumunsko, asi 39 000 př. n. l.

41 000 př. n. l., tábořiště Willdendorf v RakouskuVe skutečnosti jsme se s neandertálci 
křížili – 2 až 3 % našich genů dodnes 
pochází od neandertálců. Nedá se 
proto říci, že neandertálci 
vymřeli. My sami 
jsme také trochu 
neandertálci.

Paní Rychloběžko, jak 
jste si mohla vzít toho 

neandertálce…? Vždyť je 
ošklivej jako noc…

Ale nikdo si na něj 
netroufne!

Vysaj z té  
kosti všechen 

morek. Jsou to 
vitaminy!

Nefoukejte  
do těch kostí!

Ale mami, ono to tak 
pěkně hvízdá!

Ale proč má lví hlavu…?

Protože mám fantazii  
a představivost.

A na co je to dobré…?

To znamená, že mám  
už opravdu…

Jsem váš pradědeček 
neandertálec! Evropští vědci 
totiž v roce 2009 dokázali 

přečíst genom neandertálců 
z kostí starých víc než 40 tisíc 
let! A tak teď už víte, že máte 

trochu genů taky ode mě!  
Ale o tom si přečtete  
        na konci knihy…

 Vyřezal jsem 
z mamutí kosti 

sošku.

…moderní 
myšlení!

Tak Evropa vynalezla flétnu.
Kostěné flétny se našly 
v jižním Německu  
v pohoří Švábský Jura.  
Ta nejstarší pochází 
z doby kolem roku  
40 000 před naším 
letopočtem. Je to 
nejstarší hudební  
nástroj na  
světě.

Moderní lidé se rychle rozšířili  
podél řek a vytvořili novou kulturu.

Dunaj!
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