
řadou překážek a bylo by lépe zaměřit se na analýzu středověké keramiky podle jed
notlivých menších regionů. 

ZDEŇKA MĚCHUROVÁ 

12. seminář industriálni archeologie 

Uvedený seminář se konal dne 10. IV. 1990 v Technickém muzeu v Brně. Na 
programu bylo 12 referátů a sdělení. Většina referátů se týkala železářství ve středo
věku a novověku. Výsledky analýz železářských strusek z 2. poloviny 13. století z pů
vodní lokace Žďáru nad Sázavou, tzv. Starého města, podal K. Stránský. O posledních 
výzkumných sezónách na hradě Rokštejně informoval posluchače Z. Měřinský. 
V roce 1989 tam byl zachycen soubor archeologických objektů, které vedoucí výzkumu 
interpretoval jako provizorní kovárnu z doby přestavby hradu markrabětem Janem 
Jindřichem po roce 1360. 

Další příspěvky byly zaměřeny k tematice sklářské výroby. E. Černá se zabývala 
výrobou skla v období 13.—15. století v okolí Moldavy (Moldava I, III, IV) v Krušných 
horách. O výsledku chemických analýz skel a barviv z období velkomoravského 
informovala G. Březinová. Referát J. Waldhausera se týkal výzkumu úpravny zlato
nosných křemenů ze 14. století na katastru pošumavského horního města Kašperských 
Hor. Výklad věnovaný hornické problematice podal také J. Vosáhlo. Velmi podrobně 
informoval o průzkumu Pekelské štoly ve Stříbrných Horách u Přibyslavi (okr. Havlíč
kův Brod). Průzkum této štoly skončil až po druhé světové válce, ale první stopy 
těžby stříbra nad touto štolou je možno datovat snad již do 2. poloviny 13. nebo 14. 
století. 

Seminář přinesl řadu nových zajímavých poznatků. Kladem těchto zasedání je 
i fakt, že přednesené příspěvky jsou každoročně publikovány ve sborníku Zkoumání 
výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. 

ROSTISLAV NEKUDA 

XX. Mikulovské sympozium 

Ve dnech 24. až 25. října 1990 se v historickém sále mikulovského zámku ko
nalo jubilejní, již X X . mikulovské sympozium na téma Kulturně historické styky 
jižní Moravy. Po zahájení celého zasedání E. Kordiovským a úvodních referátech 
v plénu, z nichž vyjímáme M. Bláhovou hodnotící zprávy rakouské analistiky do po
čátku 15. století o Moravě, S. Petřin informující o vztazích Rakouska a Moravy před 
třicetiletou válkou, I. Friesinger sledující písemné prameny a tradici o hradisku 
v Gars-Thunau a I. Hlaváčka, jenž rozebral zprávy z pozdního středověku o studen
tech z jižní Moravy na evropských univerzitách, bylo již další jednání rozděleno do 
dvou sekcí. 

V archeologické sekci se pravěkého a protohistorického vývoje týkala vystoupení 
B. Klímy st. o vztazích jižní Moravy a Dolního Rakouska v paleolitu, J. Pešky o bo
hatém knížecím hrobě z doby římské objeveném u Mušova a na něj navázal J. Tejral, 
který uvedl problematiku tohoto nálezu do širších souvislostí s postavením Moravy 
v prvých stoletích našeho letopočtu a jejích vztahů k římskému impériu. Ostatní 
referáty již byly zaměřeny na otázky vývoje raného a vrcholného středověku a vztahů 
moravského teritoria v tomto období k okolním oblastem. Z. Klanica hovořil o odrazu 
výměny idejí v nálezech 6.-9. století a pozornost zaměřil především na východní 
Středomoří, Írán i Dálný východ v souvislosti s výrobky zlatnickými, kovoliteckými 
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