
Závěrečné usnesení 
XXXIII, mezinárodní konference archeologie středověku 

Ve dnech 17.-21. září 2001 se uskutečnila XXXII I . mezinárodní konference archeolo
gie středověku, konaná v Brtnici a v Panské Lhotě u příležitosti 20 let od zahájení archeo
logických výzkumů hradu Rokštejna a povýšení Brtnice na město v roce 2000, s hlavním 
tématem: „Hrady a jejich úloha ve středověkém vojenství a osídlení", pořádaná Ústavem 
archeologie a muzeologie FF M U v Brně a Městským úřadem v Brtnici pod záštitou Mgr. 
Václava Jehličky, místopředsedy výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 
Senátu Parlamentu České republiky. 

Zasedání se zúčastnilo 121 odborníků z České republiky, Slovenské republiky, Polska, 
Rakouska a Německa. Odeznělo 55 referátů a 9 referátů bylo předneseno v panelové disku
si, z nichž podstatná část se zabývala hlavním tématem konference. Také exkurze, výstava 
a další doprovodné akce byly věnovány vývoji hradů ve středoevropských souvislostech. 

Významnou měrou přispěli k organizační i vědecké úrovni konference sponzoři. Vedle 
již jmenovaných zejména Obecní úřad v Kostelci u Jihlavy, dále ZD Brtnice, Mrazírny 
Brtnice, a. s., ICOM transport, a. s., Pivovar Jihlava, a. s., MUDr. Přemysl Fučík z Kostelce 
u Jihlavy, Muzeum Vysočiny - hrad Rokštejn a Zámek Telč. 

Setkání specialistů, zabývajících se problematikou hradů a problematikou středověku 
obecně, přispělo k navázání nových kontaktů, prohloubení mezinárodní spolupráce a pře
dání nových poznatků vědecké veřejnosti. Referáty účastníků budou publikovány ve 27. svaz
ku sborníku Archaeologia historica. Budou také hledány možnosti k vydávání tohoto sbor
níku na širší mezinárodní úrovni. 

Další již X X X I V . konferenci archeologie středověku s hlavním tématem: „Interetnické 
vztahy ve středověku", uspořádá Archeologický ústav A V ČR v Brně a Slezská univerzita 
v Opavě. 

Účastníci konference děkují Ústavu archeologie a muzeologie FF M U v Brně, Městské
mu úřadu v Brtnici a sekretariátu konference za jejich organizační práci. 

Za účastníky konference: 

Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. 
Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. 
Mgr. Klára Šabatová 
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