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Pobytový kurz dětí na téma Pravěk 
 

 

Pravěké tlupy se představují... 
 

Legenda Hadomutů 
 

Jak přišla tlupa ke jménu „Hadomuti“  

Byl jednou jeden muž a žena. Muž se jmenoval Zub a žena Gi. Jednou se Zub dověděl o hadomutech, kteří se 
těžce loví. Chtěl takového hadomuta ulovit, protože ho ještě nikdy nikdo neulovil. Chtěl být první. 

Žena mu tedy do tašky nabalila zbytky masa mamuta a vodu. Muž se rozloučil se svou ženou a vydal se na 
výpravu. Šel a šel, až zpozoroval, že se k němu blíží šavlozubý tygr. Začal utíkat, ale tygr ho doháněl čím dál 
víc. Zub proběhl okrajem pralesa, když v tom tygr po něm skočil, povalil ho na zem a přeletěl přes něj. Zub 
uviděl vedle sebe jezero a pomyslel si, že by snad do něj mohl skočit, protože věděl, že šavlozubí tygři neumí 
plavat. Ale tygr už byl opět u něj, už se mu ježila srst. V tom z jezera vedle nich velmi rychle vylezl obrovský 
hadomut. Za pár sekund se obtočil kolem tygra a škrtil ho. 

Tygr padl na zem mrtvý. Hadomut se odplazil zpět do vody. Zub si hodil tygra na záda a vracel se domů. 
Jakmile přišel do jeskyně, vytesal si celý výjev jak hadomut zvítězil nad šavlozubým tygrem na stěnu jeskyně. 
Začal hadomuta, který mu zachránil život, uctívat jako svého boha. Na jeho památku si celá tlupa, ke které 
patřil Zub i jeho žena Gi, začali říkat Hadomuti. 

Hadomuti se tiše plazí, 

v zádech všem dost mrazí. 

Boj se bídný červe, 

Hadomut tě sejme. 

 

 



 

Legenda Kačmutů 
 

Jak vznikla tlupa Kačmutů 

V dřívějších dobách uctívali pravěcí lidé zvířata jako své bohy. Žili v tlupách a nedávali si žádná jména. 
V jedné tlupě žili odvážní muži, výborní lovci, kteří se snažili ulovit spoustu zvěře, aby jejich tlupa mohla 
přežít. Lovili velká zvířata, hlavně mamuty. Ne vždy se jim však dařilo. Zbytek kmene se proto rozhodl vydat 
na cestu a shánět také něco k snědku. Jak putovali, nacházeli různé druhy rostlin a zvířat. Potkali žížalomuty, 
hadomuty, kačmuty, krysomuty  i mamuty. Nejvíce se jim zalíbili kačmuti. Obdivovali jejich krásu peří, uměli 
dobře plavat a potápět se, dokázali létat a také hlasitě upozorňovat na blízkost nebezpečných zvířat. 

Tlupa si uvědomila, že by takového hlídače také potřebovala. Protože se jim kačmuti moc líbili, vzali si je 
sebou domů jako své ochránce. Od té doby si říkali Kačmuti. 

 

 

Kačmuti jsme hrdí dost, 

Děláme vše pro radost. 

Jsme i plavci dobří, 

Bojte se nás obři. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legenda Kočkomutů        
 

Legenda o kočkomutech 

Byli jednou jedni kočkomuti. Byla to zvířata. Ti kočkomuti  nesnášeli ostatní zvířata žijící na Hackhamské 
pláni. Rvali se o potravu a zabíjeli nepřátele. Jednoho dne se objevili na pláni zvláštní přistěhovalci, lidé.  Byli 
vysocí, z masa a kostí. Kočkomuti se jich začali bát. Lidé měli velkou sílu a kočkomuti se s nimi rovnat 
nemohli. Jejich dokonalé zbraně lovily co se dalo. 

Pro kočkomuty přišly nejhorší časy. Brzy neměli co jíst. Lidé jim všechnu potravu vzali a navíc je začali lovit.  
Kočkomuti neměli na vybranou. Začali před lidmi utíkat a schovávat se. Zbylo jich pouze pár. Bylo čím dál 
hůř. Potrava byla jen u lidí. 

Nezůstalo jim nic jiného, než si pro ni dojít k nim. Lidé zjistili, že pro ně mohou být šikovnými pomocníky na 
lov zvěře. Začali kočkomutům dávat zbytky jídla a krmit je. Kočkomutům se opět začalo vést dobře. Lidem se 
odpláceli tím, že je zbavovali nepříjemných drobných hlodavců, kteří dělali lidem velké škody na zásobách 
jídla. Lidé si kočkomuty oblíbili. Tak vzniklo pevné pouto mezi lidmi a kočkomuty. 

 

Na mou kuti kočkomuti 

Nenechaj se napálit. 

Každý vidí, jak jsou hbití,  

zvykli si se parádit. 

 

 

 

 

 

 



 

Legenda Mamutů 
 

Legenda o lovcích mamutů 

Byla jednou jedna tlupa beze jména, která bydlela nedaleko řeky Sticks. Neměla oheň ani zbraně. Jedli jenom 
kořínky rostlin a syrová vejce od slepicomutů, které jim vůbec nechutnala. Jednoho dne šel jeden lovec najít 
slepicomuty. Náhodně stoupl na něco ostrého, zvedl to a začal tomu říkat pazourek. Řekl si, že to zkusí přivázat 
na klacek. Začal tomu říkat oštěp. Přinesl si ho domů. Druhý den se vydali všichni na lov. Nalezli velké statné 
zvíře, které doposud neviděli. Nejdříve mu chtěli říkat mamutomut, ale jeden lovec vykřikl, že je to velký 
mamut. Všichni s ním souhlasili. Vrátili se zpátky k tlupě. Lovec, který vyrobil oštěp, hodil oštěpem, ten 
zavadil o kámen tak, že to zajiskřilo. Hned je napadlo křesat kameny o sebe. Vznikly jiskry, které zapálily 
slámu a suché dřevo. Lidé získali oheň. 

Později lidé zjistili, že mamuty mohou lovit a získat tak hodně masa. Lov mamutů jim přinesl slávu. Začali si 
říkat lovci mamutů a do znaku si dali mamuta. Od toho vznikl jejich kmenový název Mamuti. 

 

My jsme správní mamuti,  

hlad nás ale donutí 

Ulovit si zvěře dost. 

Nezbude pak ani kost. 

 

 

 

 

 

 


