Doba bronzová
► předchází jí u nás pozdní doba kamenná – eneolit
V jihovýchodní Evropě již 3. tisíciletí př. n. l., na severu až během 2.
Ve střední Evropě trvá zhruba od cca 2 300 do cca 800 př. n. l.
• starší doba bronzová: 2300/2200 – polovina 17. století př. n. l.
= kultura únětická – rozšíření mědi, první bronz, „skrčenci“
střední doba bronzová: polovina 17. stol. př. n. l. – cca 1300 př. n. l.
= mohylové kultury – zobecnění bronzu, první meče, časté
pohřbívání v mohylách
mladší doba bronzová: cca 1300/1250 – cca 1050/1000 př. n. l.
pozdní doba bronzová: cca 1050/1000 – cca 800 př. n. l.
= kultury popelnicových polí – obecné pohřbívání žehem,
počátky kmenových svazů a historických národů
► následuje u nás starší doba železná – doba halštatská

Starší doba bronzová
2300/2200 př. n. l. – 2. polovina 17. století př. n. l.
kultura únětická – podle pohřebiště u Únětic poblíž
Roztok u Prahy
rozšíření mědi – nejprve se dovážela z Karpat před
Moravu, pak ze solnohradských Alp přes jižní Čechy,
snad se už těžila i v Krušných horách (nebo i jinde)
x nemáme přímé doklady těžby
první bronz – slitina mědi a cínu; cín u nás pocházel
zřejmě z Krušných hor
„skrčenci“ – pohřbívání zemřelých ve skrčené poloze
na boku (tradice z doby kamenné)

Střední doba bronzová
po polovině 17. stol. př. n. l. – cca 1300/1250 př. n. l.
mohylové kultury – podle způsobu pohřbívání
biritualita, rozdíly v zahloubení hrobu do země
společnost se zřejmě dělila pouze na rodiny a rody
zobecnění bronzu, hroby výše postavených osob
jsou vybaveny soupravami šperků („kroje“)
první meče, první bronzové srpy, nože
nejvíce mohylových pohřebišť se dochovalo v jižních
a západních Čechách
(např. zámek Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku – zámecký
park a lesy v okolí: naučná stezka F. X. France)

Mladší a pozdní doba bronzová –
doba popelnicových polí
Mladší doba bronzová: cca 1300/1250 – cca 1050/1000 př. n. l.
Pozdní doba bronzová: cca 1050/1000 – cca 800 př. n. l.

kultury popelnicových polí – obecné pohřbívání žehem
s ukládáním spálených ostatků do popelnic (uren)
velké kulturní sjednocení od Španělska až po Ukrajinu
a od Polska po Makedonii
rozvoj výroby bronzových předmětů, velká centra
bronzové „poklady“ – depoty: oběti božstvům?
králové-kněží, družiny bojovníků
počátky kmenových svazů a historických národů

