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ARCHEOLOGICKÁ STUDENTSKÁ KONFERENCE -
POHANSKO 2001 

Ve dnech 18. - 20. 5. 2001 proběhla na vědeckovýzkumné základně Masary
kovy univerzity na Pohansku u Břeclavi velmi úspěšná mezinárodní konference 
studentů archeologie z Ústavu archeologie a muzeologie FF M U Brno a Insti
tutům fur Ur- und Friihgeschichte Universitát Wien. Celkově se setkání zúčast
nilo 38 studentů archeologie a jejich pedagogů. 

Akce se konala za podpory z prostředků programu AKTION. Ústavu arche
ologie a muzeologie FF M U v Brně byla pro organizaci konference poskytnuta 
částka ušetřená z příspěvku, který program A K T I O N poskytl na vědeckou stu
dentskou exkurzi ÚAM FF M U do Rakouska v roce 2000. 

Květnové zasedání studentů bylo jedním z řady společných vědeckých a pe
dagogických projektů obou ústavů. Záměrem konference bylo prohloubit již 
dnes úzkou spolupráci obou ústavů, která je podmíněna nutností společné vě
decké práce v prostoru mezi Moravou a Dolním Rakouskem a zejména přenést 
tyto nadstandardní vztahy i mezi studenty obou ústavů tak, aby zůstala zacho
vána kontinuita společného bádání o problémech česko - rakouské archeologie. 

Tematicky byla konference zaměřena do dvou okruhů: 
- kulturní problematika střední Evropy v období raného středověku (shody 

a rozdíly v kulturních projevech slovanského etnika a jeho ovlivnění avar-
ským a karolínským prostředím) 

- vnitrooborová a mezioborová komunikace (potřeba úzké spolupráce, pravi
delného zpřístupňování nových poznatků a překlenutí vzájemné nedůvěry 
mezi tradičními humanitními a přírodovědnými analýzami materiálu) 

Za stranu brněnských studentů přednesli referáty: 
1. Martin Hložek - Naturwissenschaftliche Analysen in der Archáologie (vý

robní postupy zjištěné chemickými analýzami keramických a kostěných nále
zů) 

2. Mgr. Klára Šabatová - Archáologische Webseiten des Instituts in Brno (ob
sah, organizace a tvorba www-stránek na Ústavu archeologie a muzeologie 
FF M U v Brně a možnosti jejich využití) 

3. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. - Pohansko (prezentace úspěšného vědeckého zá
měru ÚAM FF M U v Brně) 

4. Alžběta Danielisová, Jana Krejsová a Johana Střílková - Traditionelles Bo-
genschieBen in der Praxis (současný stav poznání historické lukostřelby) 

Rakouští studenti nás seznámili s tématy svých diplomových prací: 
1. Wolfgang Breibert - Das friihmittelalterliche Hiigelgráberfeld von 

Wimm/Maria Tafel, Niederósterreich (problematika časně slovanských mo-
hylníků jako dokladu pobytu slovanského etnika v Dolním Rakousku) 
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2. David Russ - Das fruhmittelalterliche Graberfeld von Steyer - Gliink, 
Hausleitnerstrasse, Oberósterreich (proměnlivost pohřebního ritu v souvis
losti se sociální strukturou pohřebiště) 

3. Martin Ferra - Trichterbecherzeitliche Siedlungsbefestigung aus Platt im 
Weinviertel (nový pohled na starší nálezové celky kultury nálevkovitých po
hárů z Weinveiertlu) 

K lukostřelbě se účastníci konference vrátili v podvečer, kdy si střelbu z luku 
na terč za asistence referentek mohli vyzkoušeli všichni přítomní. Jednání oži
vilo také vystoupení šermířské skupiny pod vedením jednoho z brněnských stu
dentů Petra Žákovského. Představeny byly zejména obranné a bojové techniky 
období baroka. Na závěr pobytu byla pro rakouské kolegy připravena prohlídka 
areálu hradiska na Pohansku, vedená Mgr. Jiřím Macháčkem, Ph.D. 

Setkání studentů archeologie z Brna a Vídně jistě nebylo poslední a již se 
ukázalo, že bylo velmi úspěšné. Během léta 2001 se čtyři z brněnských studentů 
(Michaela Balášová, Martin Hložek, Michal Přichystal, Johana Střílková) zú
častnili univerzitního výzkumu Institutu fůr Ur- und Friihgeschichte Universitát 
na hradisku v Gars am Thunau. Někteří ze studentů díky nově získaným kon
taktům také samostatně navštívili knihovnu a odborná pracoviště Institututu fůr 
Ur- und Friihgeschichte Universitát Wien. 

Setkání mladých archeologů, Archeologická studentská konference - Pohan
sko 2001, přineslo důležitý impuls pro rozvoj pracovních i osobních kontaktů 
mezi studenty obou univerzit. Doufejme, že se jedná jen o první z řady podob
ných pracovních setkání. V budoucnosti se navázaná spolupráce jistě projeví 
prohloubením poznání středoevropské pravěké a raně historické problematiky. 

Jiří Macháček - Klára Šabatová 


