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Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
postihla dne 15. dubna 1998 tragická ztráta: Při cestě do zaměstnání zcela náhle 
a neočekávaně zemřel docent PhDr. Pavel Koštuřík, C S c , dlouholetý člen ústa
vu a vedoucí archeologické výzkumné základny v Těšeticích na Znojemsku. 
Opustil nás v rozkvětu svých tvůrčích s i l , na vrcholu své vědecké a pedagogické 
kariéry, aniž mu bylo dopřáno realizovat řadu rozpracovaných projektů a do
končit své celoživotní dílo. 

Pavel Koštuřík se narodil 15. září 1946 v Brně, vyrůstal však v Ketkovicích 
na Třebíčsku v učitelské rodině. Po maturitě na gymnáziu na Zastávce u Brna 
vystudoval obor prehistorii na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Po krát
kém působení (1971) v muzeu v Moravském Krumlově nastoupil od 15. 11. 
1971 na místo asistenta na brněnské Katedře archeologie, kde působil postupně 

jako odborný asistent a docent až do své náhlé smrti. 
Zesnulý se od studií zaměřil na bádání o neolitu a eneolitu, k čemuž jej při

vedla dlouholetá účast a později vedení systematického terénního výzkumu osa
dy lidu s moravskou malovanou keramikou u Těšet ic-Kyjovic na Znojemsku, 
j akož i několikaletý předstihový archeologický odkryv Hradiska u Kramolína, 
zatopeného posléze dalešickou přehradou v rámci výstavby atomové elektrárny 
u Dukovan. Vedle těchto velkých výzkumů provedl Pavel Koštuřík řadu men
ších terénních akcí, vedl po mnoho roků terénní praxe studentů archeologie, ko
nal četná cvičení, vedl semináře a přednášel terénní teorii a hlavně problematiku 
neolitu a eneolitu Československa a Evropy. 

Aktivně se zúčastnil mnoha domácích i zahraničních konferencí a symposií . 
V roce 1988 zorganizoval (společně se svými vrstevníky) ke stému výročí obje
vu kultury lidu s moravskou malovanou keramikou mezinárodní symposium ve 
Znojmě, Kravsku a Těšeticích. Udržoval čilé kontakty se zahraničními specia
listy a byl vítaným hostem na řadě univerzitních archeologických pracovišť na 
Slovensku, v Polsku, Rakousku a Německu, kam zajížděl přednášet. 

Pavel Koštuřík byl autorem dvou monografií o kultuře lidu s moravskou ma
lovanou keramikou, iniciátorem a spoluautorem dalších tří monografií , autorem 
několika desítek studií, editorem sborníku ze symposia ve Z n o j m ě - K r a v s k u -
Těšeticích, přispěvatelem do našich i zahraničních odborných periodik, sborníků 
a žurnálů a také popularizátorem archeologie neolitu a eneolitu. 

B y l navíc vlídným, laskavým a bezelstným člověkem, který hledal na tomto 
světě především porozumění a pravdu a který nedovedl ublížit. N a Ústavu ar-
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cheologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zůstává po 
docentu Koštuříkovi výrazná, těžko zacelitelná mezera. Jeho místo v moravské, 
české a evropské archeologii je však trvalé a čestné! 

Všichni spolupracovníci, přátelé a žáci upřímně želí nenadálého a předčasné
ho odchodu Pavla Koštuříka. Zachovají mu vděčnou památku! 

Vladimír Podhorský' 


