Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové

10. závěr

Předkládaná práce si klade za cíl přinést komplexní shrnutí
problematiky epochy popelnicových polí v jihočeském regionu.
Za tímto účelem byla shromážděna velká většina dostupného
pramenného fondu, který byl jednotným způsobem zpracován,
zdokumentován a souhrnně analyzován. Pozornost byla věnována jak movitým artefaktům, tak i terénním kontextům a také
topografickým údajům každé lokality. Výsledkem je zpracování
a vyhodnocení velkého procenta z celkem 393 jihočeských lokalit a nalezišť mladší a pozdní doby bronzové. Důležitou součástí této práce je také prehistorická syntéza kulturních poměrů
a vývoje jihočeského regionu v uvedených zhruba pěti stoletích
uzavírajících epochu bronzu a připravujících půdu pro nástup
vlastní doby železné. V této souvislosti byly formulovány určité komplexnější závěry, které zejména z hlediska kulturní
klasifikace přinášejí určité nové podněty k dalším úvahám nad
dnešním stavem poznání a nad možnostmi interpretace existujících faktů. Všechny zde uvedené teze jsou ovšem pouhými
subjektivními názory autora, ovlivněnými dnešní mezerovitou
pramennou základnou. K tomu, abychom je mohli účinněji
ověřit, nebo naopak vyvrátit, bude zapotřebí několika kroků:
1. Moderní zpracování a revize všech ještě nepublikovaných
jihočeských nálezů z doby popelnicových polí. Za prvořadé považuji zejména zpracování stěžejních výzkumů a nálezových
souborů z rovinných sídlišť v Březnici I a III, Bernarticích
I a Topělci III, z výšinných lokalit zvláště analýzu pramenů ze
Zvíkovského Podhradí I a pak především vyhodnocení a publikaci největšího jihočeského plochého pohřebiště v Topělci I.
2. Získání nových nálezů a dat na základě moderně provedených archeologických výzkumů. V případě již známých lokalit
uskutečnění jejich přesného geodetického zaměření (zejména
v případě mohylových pohřebišť a hradišť), případně ve sporných případech podniknutí menších revizních sondáží.
3. Vypracování přesnější chronologie za využití exaktních
datovacích metod, zejména C14 a dendrochronolgie.
4. Větší využití příbuzných vědních oborů, jako např. archeobotaniky, palynologie, antropologie aj.
Teprve uskutečněním těchto nutných podmínek posuneme
naše poznání epochy popelnicových polí v jihočeském regionu
o kus dál. Doufejme, že se tak stane v co nejkratší době.
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