Závěrečné usnesení účastníků XIV. celostátní konference
k problematice historické archeologie, konané ve dnech
4.—8. října 1982 v Roudnici nad Labem, zaměřené na otázky
řemeslné výroby v období středověku

Ve dnech 4.-8. října 1982 se v Roudnici nad Labem uskutečnila XIV. celo
státní konference archeologu, zabývajících se studiem řemeslné výroby ve stře
dověku. Pořadatelem konference, konané pod záštitou předsedy ONV v Lito
měřicích, bylo Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice. Jednání se účastnilo
115 odborníků z oblasti historické archeologie, historie, dějepisu umění a dal
ších historických disciplin. Součástí konference byl i seminář o zaniklých stře
dověkých vesnicích. Zvláštní pozornost byla věnována tématickým okruhům,
spojeným s problematikou středověkých řemesel a jejich výzkumu, středověké
společnosti a její řemeslné produkci, jako důležité složce výrobních sil ve stu
dovaném období. V rámci toho odezněly referáty o středověké keramice, kovovýrobě, sklářství a stavitelství, jakož i dřevěné a kostěné industrii. Součástí
jednání byla rovněž volná sekce, zabývající se současnou aktuální problemati
kou středověké archeologie. Celkem bylo předneseno 59 referátů, koreferátů
a diskuzních vystoupení.
Součástí konference byla výborně organizovaná a tématicky vhodně sesta
vená exkurze po důležitých lokalitách regionu. V jejím průběhu se účastníci
konference poklonili památce obětí nacismu v terezínské Malé pevnosti. Dále
navštívili Památnou horu fiip, významnou architektonickou památku v Doksanech, seznámili se s památkovými rezervacemi Litoměřice a Úštěk a prohlédli
si někdejší středisko keramické výroby Levín.
Účastníci jednání konstatují, Že konference naprosto splnila svoje poslání
zejména tím, Že vytvořila potřebnou bázi i prostředí pro širokou výměnu ná
zorů a zkušeností. Umožnila sledovat hlavní téma konference v širokém kon
textu a komplexnosti. Dále umožnila shrnout aktuální dosažené výsledky stát
ního plánu základního výzkumu a naznačila směry další práce. Účastníci
konference zvláště oceňují možnost konfrontace výsledků, dosažených různým;!
historickými disciplinami, zejména mezi archeology a historiky, neboť inter
disciplinární spolupráce odpovídá potřebám dalšího rozvoje společenských věd
ve schválených intencích státního plánu základního výzkumu na léta 7. pěti
letky, i směrnicím, vyplývajícím z rozpracování závěrů XVI. sjezdu KSČ.
Účastníci konference doporučují:
1. Věnovat i nadále soustavnou pozornost otázkám středověké řemeselné pro
dukce a při rozvíjení tohoto tématu využívat ve zvýšené míře postupů a me
tod přírodních i technických věd.
2. Při organizaci dalších konferencí zvýrazňovat diskuzní zaměření jednotli
vých příspěvků a vytvářet tak podmínky pro interní i mezioborovou diskuzi.
Ve zvýšené míře dbát na plánovitou přípravu profilujících referátů.
3. Přednesené příspěvky je třeba publikovat ve sborníku Archaeologia historica.
Za pohotové vydávání tohoto sborníku vyslovují účastníci konference opě7

tovně poděkování Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně i jejímu před
sedovi, PhDr. Vladimíru Nekudovi, CSc. Zároveň zdůrazňují, že vyhlášené
redakční pokyny je nutno chápat jako bezpodmínečně závazné.
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Účastníci konference děkují pracovníkům Okresního vlastivědného muzea
v Litoměřicích za všestranné a precizní zajištění celého průběhu konference.
Zároveň vysoce oceňují všestrannou podporu a pozitivní přístup stranických
i státních orgánů litoměřického okresu.
Pořádání příští XV. celostátní konference historické archeologie přijalo
Muzeum hl. m. Prahy. Jednání bude zaměřeno na výsledky archeologického
výzkumu hlavního města ČSSR a problematiku metodiky archeologického a his
torického výzkumu centrálních městských aglomerací. S uspořádáním XVI. ce
lostátní konference je výhledově počítáno ve Slovenské socialistické republice.
V Roudnici n. L. 7. října 1982.

