
Závěrečné usnesení účastníků XVII. celostátní konference 
k problematice historické archeologie konané ve dnech 
30. 9. až 4. 10.1985 na téma Památky středověké architektury 
ve světle archeologických výzkumů 

V e dnech 30. září až 4. října 1985 se v Olomouci uskutečnila celostátní kon
ference archeologů a dalších odborných pracovníků zabývajících se problematikou 
středověké architektury. Konference byla uspořádána u příležitosti oslav 4 0 . vý
ročí osvobození CSSR a vyvrcholení národně osvobozeneckého boje v roce 1945. 
Pořadatelem zasedání bylo Okresní středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody v Olomouci za účasti Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a M u 
zejní a vlastivědné společnosti v Brně. Jednání se zúčastnilo 120 odborníků z oblas
ti historické archeologie, dějin umění, památkové péče, historie a dalších historic
kých disciplín. N a konferenci bylo předneseno 66 referátů a koreferátů a 17 dis
kusních příspěvků. V hlavních referátech byl podán přehled výsledků historicko-
archeologického bádání k danému tématu na celém území ČSSR, přičemž zvláštní 
pozornost byla věnována výsledkům práce odd. H A P při O S S P P O P v Olomouci, 
a to na území M P R Olomouc. Řešeny byly dále rovněž otázky konzervace a pre
zentace archeologickými výzkumy odhalených stavebních památek. S ohledem na 
mimořádný význam areálu bývalého Přemyslovského hradu v Olomouci byla pro
blematice jeho soustavného průzkumu archeologického, stavebně historického i his
torického věnována řada referátů, sdělení i diskusních příspěvků. 

Součástí konference byla informativní výstavka, seznamující účastníky přede
vším s rozsahem archeologických výzkumů O S S P P O P v M P R Olomouc a jejich 
některými výsledky, stejně jako zasvěceně vedená exkurze po nejvýznamnějších 
památkových objektech Olomouce a blízkého okolí. 

Účastníci konference konstatují, že jednání splnilo v plném rozsahu svůj účel 
a stalo se zároveň veřejnou oponenturou výsledků plnění 7. pětiletého plánu zá
kladního výzkumu společenských věd (program 8) a s ním spojených dalších úkolů, 
které přispívají k jeho realizaci. N a příkladu historické archeologie jako mezní 
disciplíny se znovu potvrdila prospěšnost a nutnost interdisciplinárního přístupu 
k řešení dané problematiky, neboť pouze takto pojatým výzkumem lze dosahovat 
co nejobjektivnejsích výsledků. Účastníci konference dále oceňují, že se jednání 
zaměřilo i na uplatnění interdisciplinárně pojatého výzkumu v praxi památkové 
ochrany - při prezentaci výsledků archeologických odkryvů. 

Zúčastnění odborníci rovněž pozitivně ohodnotili výsledky dvanáctileté práce 
oddělení historicko-archeologického průzkumu při Okresním středisku státní pa
mátkové péče a ochrany přírody v Olomouci, které obohatily historickou archeo
logii o poznatky, jejichž význam přesahuje i hraníce naší republiky. Vyzdvih l i 
správnost jeho pojetí velkoplošných předstihových výzkumů, neboť jenom tako
výmto způsobem se lze vyrovnat se záchranou kulturních hodnot ohrožených na
růstající investiční činností v exponovaných oblastech M P R a dosáhnout přitom 
plnohodnotné výpovědi své vědní disciplíny. Potvrdi l i zároveň i nezbytnost jeho 
dalšího začlenění ve struktuře pracovišť státní památkové péče. 
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Účastníci konference doporučují: 
i . Věnovat i nadále soustavnou pozornost výzkumu středověké architektury, která 

je důležitým objektem studia pro poznání vývoje feudální společnosti. 
2 . 1 při přípravě dalších konferencí zdůrazňovat diskusní, metodické a hodnotící 

zaměření jednotlivých příspěvků a vytvářet tak podmínky pro interní a mezi
oborovou diskusi. Současně vyvstává otázka vhodné formy dalších archeologic
kých konferencí ve spolupráci s dalšími disciplínami. 

3. Pro závažnost přednesených referátů tyto publikovat ve sborníku Archaeologia 
historíca. Účastníci shromáždění zároveň při této příležitosti děkují Muzejní 
a vlastivědné společnosti v Brně i jejímu předsedovi PhDr . Vladimíru Neku-
dovi, C S c , za soustavnou a neúnavnou práci, s jakou již dlouhodobě zajišťují 
pravidelné a pohotové vydávání uvedeného sborníku. 

Účastníci konference děkují pracovníkům O S S P P O P v Olomouci za bez
chybné organizační zajištění celého průběhu konference, příjemné pracovní pro
středí i bohaté kulturní zážitky, za jakých probíhalo jednání po celý týden. Zá
roveň vysoce oceňují všestrannou podporu a pozitivní přístup stranických i státních 
orgánů města i okresu Olomouc k zasedání. 

Pořádání příští 18. celostátní konference historické archeologie přijal Ústav 
lidového umění ve Strážnici. Jednání bude zaměřeno rovněž na interdisciplinární 
spolupráci, tentokrát etnografie a archeologie. 

V Olomouci 4. října 1985 


