
Úvod 

Pracovníci Archeologických ústavů ČSAV a SAV, Historického ústavu 
SAV, Prehistorického ústavu FF UJEP v Brně, ústředních a regionálních 
muzeí v Cechách, na Moravě a na Slovensku, památkových středisek a dal
ších památkových institucí CSSR a další zájemci o středověkou archeologii 
se sešli na osmém pracovním semináři, který se konal pod záštitou aka
demika Josefa Poulíka ve dnech 20. až 24. září 1976 v Regionálním muzeu 
v Mikulově. 

Ústředním tématem semináře byla problematika sídel nižší šlechty 
v období středověku na území ČSSR. K této problematice odeznělo celkem 
21 referátů a k jednomu referátu byl promítnut i 16 mm film. V referá
tech se poprvé v takovém rozsahu shrnuly dosavadní výsledky kompliko
vaného a velmi náročného terénního i heuristického výzkumu sídel drobné 
venkovské šlechty. I když za daného stavu bádání nebylo možno konsta
tovat definitivní a siřeji platné závěry, je z referátů jasně patrno, že dík 
intenzivnímu, především archeologickému, ale i uměleckohistorickému vý
zkumu, je počet těchto sídlišť na našem území mnohem větší než se do 
nedávná předpokládalo a že i jejich celková tvarová a typová škála je ne
obyčejně široká. Zároveň se ukázala důležitost studia těchto objektů jako 
výrazného projevu feudálních vztahů na našem venkově. Proto účastníci 
semináře považují za potřebné, aby se této problematice věnovala i nadále 
zvýšená pozornost a to jak z hlediska archeologického, uměleckohistoric-
kého, historického tak i z hlediska památkové ochrany. Bylo by třeba pro
vést úplný soupis těchto lokalit a kategorizaci všech objektů v terénu s při
hlédnutím ke všem indiciím, které mohou jakýmkoliv způsobem přispět 
k osvětlení této důležité problematiky středověké archeologie. Zvláště je 
třeba zpracovat soupis těchto sídlišť na základě písemných pramenů, kte
rýžto úkol připadá především na historická pracoviště. 

Další část semináře tvořily referáty a příspěvky o archeologických 
a uměleckohistorických výzkumech na středověkých hradech, a kratší in
formativní zprávy o výsledcích archeologických výzkumů na různých lo
kalitách ze středověku v minulém roce. Tyto referáty přispěly zásadní 
měrou k obeznámení s nejnovějšími poznatky z oblasti středověké archeo
logie v nejširším smyslu slova. 

Velmi cenným doplňkem byly příspěvky z oblasti přírodovědných 
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disciplin, které si stále více probojovávají místo v celém komplexu po
mocných věd pro období feudalismu. 

V rámci semináře si účastníci se zájmem prohlédli výstavu „Nábo
ženství ve světle archeologických výzkumů", která byla otevřena při pří
ležitosti konání semináře v Regionálním muzeu v Mikulově. 

Velmi cenným doplňkem semináře byla exkurse na některé význam
nější středověké archeologické lokality na jihovýchodní Moravě (zámek 
Valtice, románský kostel v Podivíne, hrádek typu „motte" na zaniklé vsi 
Koválov u Zabčic, výšinný hrádek u Popic, mladohradištní hradisko „Vy
soká zahrada" u Dolních Věstonic). Exkurse přispěla značnou měrou k se
známení účastníků s těmito lokalitami a jejich archeologickou problema
tikou. 

Účastníci semináře se jednoznačně shodují v názoru, že všechny před
nesené referáty a diskusní příspěvky si zasluhují, aby byly v co nejkratší 
době souborně publikovány tak, aby mohly sloužit dalšímu rozvoji stře
dověké archeologie. O realizaci tohoto záměru bylo požádáno Regionální 
muzeum v Mikulově a Musejní spolek v Brně. 

Účastníci semináře vyslovují při této příležitosti dík vedení Regionál
ního muzea v Mikulově za velkorysé umožnění uspořádat tento seminář 
v prostorách mikulovského zámku a všem, kdo se zasloužili o zorganizo
vání tohoto setkání. 

Účastníci semináře s potěšením přijali pozvání ředitelství AÚ SAV 
v Nitře k účasti na devátém semináři, který se bude konat roku 1977 
v Nových Vozokanoch. Ústředním tématem semináře bude problematika 
forem a typů raněfeudálních sídlišť a jejich vzájemné vztahy. 

Účastníci semináře se plně přihlašují k plnění závěrů XV. sjezdu KSC 
a vynaloží všechno úsilí ke splnění úkolů, které ve smyslu závěrů tohoto 
sjezdu pro ně jako výzkumné, muzejní a památkové pracovníky vyplývají. 

V Mikulově na Moravě dne 24. září 1976. 

ÚČASTNICI SEMINÁŘE 
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SÍDLA DROBNÝCH FEUDÁLŮ 




