Ná zev období
Palaeolithic (Old Stone
Age)

Paleolit (starš ídoba
kamenná)

Blízký a střední
východ (př.n.l.)
1 400 000 - 17 000

nejstarš í
paleolit

17 000 - 8 500

Chalcolithic (Copper Stone Chalkolit (doba mě dě ná,
Age)
eneolit)

Early Bronze (EB) Age
EB IA
EB IB
EB II
EB III

Starší doba bronzová

Intermediate Bronze Age

Střední doba bronzová

(EB IV/MB I)
Middle Bronze (MB) Age
MB IIA

Mladší doba bronzová

8500 - 7000
7000 - 6000
6000 - 4500

4500 - 3500

3500 - 3300
3300 - 3050
3050 - 2700
2700 - 2350

2350 - 2000
2000 - 1800

MB IIB

1800 - 1550

Late Bronze (LB) Age
LB I
LB II (Amarna Age)

Pozdní doba bronzová

Iron Age
Iron IA

Doba ž elezná

Poč átky země dě lstvía domestifikace
zvířat na Předním Vý chodě .

10 000 - 8 000

6 000 - 3 500 Prvnízemě dě lství, chov dobytka; vzrůst
poč tu obyvatel, zakládáníprvních vesnic.
Vý roba kamenný ch brouš ený ch nástrojů
prehistorické kultury
(motyky, nástroje na opracovánídřeva),
hlině ný ch nádob a textilií(vlna, len aj.). V Obejdská kultura (5500 - 4000)
7.tis. se znalost pě stovánípš enice,
ječ mene a chov ovcídostala kolonizacíz
PředníAsie do druhotný ch ohnisek neolitu
(např. Balkán a západníStředomoří).
Středoevropský neolit byl importován z
Balkánu (viz též lineárníkeramika).
Společ nost byla spjata s rody, byla
sobě stač ná a nevznikaly vě tš ísociální
rozdíly. Č astý byl kult matky ( plodivá síla
Orba se zápřahem, mě dě né nástroje,
V 5. – 4. tis. vznikajíprvnímě stské
vozy, hlubinná tě žba kamenný ch surovin, státy. Rané a středníurucké období
dálková smě na (sůl, jantar, mě ď aj.).
(4000)
Vytvářela se kmenová organizace s
patriarchálními prvky (Evropa, 5. – 3. tis.
př. n. l.). Ve vý chodním Středomoříse
zvý š ila koncentrace obyvatel (závlahové
země dě lství). Megalitická kultura.
Zač ínajíse používat nástroje z bronzu (slitiny mě di a cínu)
Mykénská kultura v Egejské oblasti. Jinak Pozdníurucké období(3500 - 3100)
až do pol. 1. tis. pravě k. Prvnínástroje a
ozdoby navazujína předchozímě dě né v Velká Cheopsova pyramida (3000)
eneolitu, znalost vý roby bronzu vš ak přiš la Sumerské mě stské státy (2390 z Blízkého vý chodu. Rozvoj řemeslné
2210), Akkadské (sargonské)
č innosti (hutnictví, kovotepectvía
království, Gutejš tíkrálové, Gudea z
slévač ství, hrnč ířství, obrobenídřeva
Lagaš e, III.urská dynastie (2168 bronzový mi nástroji) a dálkový obchod
2050)
(jantar, zlato, sůl, dobytek). Společ nost se královstvíIsin a Larsa (2073 - 1819)
diferencuje (hradiš tě a osady, “knížecí”
Starobabylonské období(1950 Obdobípatriarchů ?
hroby a prostá pohřebiš tě ), vznikají
1651), Staroasyrské období- Š amš íkmenové útvary a oblasti, v nichž se
Adad I. (1869 - 1837)
vytvářejírůzné evropské jazyky.
Chammurabi (1848 - 1806),
Středobabylonské (kassitské) období
(1651-1157), Hyksosové v Egyptě

královstvíMitanni (1500 - 1350)
Středoasyrské období(1350-1000),
Achnaton/Tutanchamó n

1550 - 1400
1400 - 1300

1200 - 1150

Iron IB
Iron IIA
Iron IIB
Iron IIC

Biblické příbě hy

8 000 - 6 000 Hladina mořístoupla (např. Britské ostrovy
se oddě lily od kontinentu), velká stádní
zvě ř vymizela. Obživa obyvatel lovem
lesnízvě ře a rybolovem; od jihu se
rozš iřuje země dě lství, lovci a rybáři
ustupujík severu.

Mezolit (střednídoba
kamenná)

Neolithic (New Stone Age) Neolit (mladš ídoba
kamenná)
Pre-Pottery Neolithic A
Pre-Pottery Neolithic B
Pottery Neolithic
neolitická keramika

Blízký a střední východ

1 000 000 - 300 000 Homo erectus. Doklady sezó nních obydlí.
300 000 - 40 000 Ukonč en obdobím poslednídoby ledové. Homo sapiens. Nástroje jemně ji
opracované, zdokonaleníobydlí, osvojeníohně , prvnídoklady vý tvarného
projevu.
40 000 - 10 000 Mladš íč ást poslednídoby ledové. Homo sapiens sapiens, pronikl na vš echny
kontinenty; nejrychlejš ívý voj na Předním vý chodě . Rozš iřoval se sortiment
vyrábě ný ch nástrojů (hroty, č epele, š krabadla, rydla, vrtáč ky), č astě jš ídoklady
vý tvarný ch projevů.

mladý
paleolit

Epipaleolit (střednídoba
kamenná, pozdnípaleolit)

Evropa a svě t

Potrava opatřována kořistnicky, tj. lovem a sbě rem. Je zhruba soubě žná se
starš ím geologický m úsekem č tvrtohor pleistocénem.
3 500 000 - 1 000 000 Hominidé (Australopithecus, Homo habilis), prvnídoklady vý roby nástrojů
(jednoduché úš tě py, sekáč e, celodřevě né oš tě py).

starý
střední
paleolit

Epipalaeolithic /
Mesolithic (Middle Stone
Age)

Střední Evropa
(př.n.l.)

1150 - 1000
1000 - 900
900 - 700
700 - 586

Nástroje ze železa. Název užíván
předevš ím v Evropě ; znalost hutně ní
železa z rud se rozš iřovala z PředníAsie a
Anató lie od 2. pol. 2. tis. na Balkán, odtud
do středníEvropy v 8. stol. př. n. l., kde se
dě lína starš ídobu železnou (8. – 6. stol., Novoasyrská říš e (883 - 612),
halš tatské období) a mladš ídobu
Novobabylonská říš e (625 -539),
železnou (5. – 1. stol., laténské období). Perská říš e Achajmenovců (550 331)

Babylonian/Persian
Period
Early Hellenistic

ObdobíBabylonie a Persie

586 - 332

Starš íhelénské období

332 - 167

Late Hellenistic
Early Roman
Late Roman

Pozdníhelénské období
Starš ířímské období
Pozdnířímské období
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Alexandr Veliký (331 - 323),
Seleukovci (305 - 227 n.l.)

OtroctvíIzraelitů v Egyptě ?

ObsazeníKanaánu a
soudcové?
Obdobísoudců?
Sjednocená Monarchie?
Rozdě lená monarchie

Judsko

