
Usnesení X X I I . celostátní kon fe rence 

Ve dnech 8.—11. 10. 1990 proběhla v Brně X X I I . konference středověké archeo
logie s hlavním tématem „Zaniklá středověká sídliště a vývoj osídleni na území Čes
koslovenska od 11. do začátku 16. století". Zasedání se zúčastnilo přes 100 badatelů 
z České a Slovenské federativní republiky, zabývajících se touto problematikou, a to 
jak z ústavů ČSAV a SAV, centrálních i regionálních muzejí, pracovníků SPPOP, 
vysokých škol a dalších organizací. Pořádající institucí bylo Moravské zemské muzeum 
v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Celkem bylo na konferenci pro
sloveno 28 referátů, 20 příspěvků v panelové diskusi a odezněly další koreferáty a dis
kusní příspěvky. Exkurze dne 11. 10. 1990 směřovala na lokality jihozápadní Moravy 
(kostel a hrad v Mostištích, zámek a hrad ve Velkém Meziříčí, kostel v Měříně, hraď 
Rokštejn a ZSV Mstěnice u Hrotovic). 

Účastníci zasedání konstatovali, že podobná setkání jsou nutná pro další rozvoj 
oboru a jeho koordinaci jak v rámci vlastní archeologie středověku, tak mezioborové 
spolupráce. Zároveň se shodují na nezbytnosti stálého zvyšování odborné úrovně 
dalších konferencí. V tomto směru bude žádoucí využít možností dlouhodobého 
plánování tematického zaměřeni konferencí, členění na konkrétní okruhy problémů 
a využití možností mezinárodní spolupráce formou účasti předních zahraničních 
specialistů. S těmito úkoly úzce souvisí návrh na ustanovení Pracovní skupiny pro 
středověkou archeologii, jejíž organizační centrum by bylo při MVS v Brně. 

Pořádání další, v pořadí XXII I . konference archeologie středověku se ujal KÚ 
SPPOP v Ústí n. L . ve spolupráci s O M Děčín. Měla by se konat ve dnech 14.—17.10. 
1991 v Děčíně s hlavním zaměřením na vnitřní strukturu středověkých sídlišť s dů
razem na jejich stavební podobu. Aktuálně bude zařazen samostatný blok věnovaný 
památkové ochraně archeologických lokalit a výzkumy odkrytých struktur. Účastníci 
přijali prohlášení k záchraně národního kulturního dědictví, adresované zákonodár
ným sborům a vládám České republiky a Slovenské republiky. Účastníci konference 
dekují pracovníkům historicko-archeologického oddělení Moravského zemského mu
zea v Brně a Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za organizační zajištění celého 
průběhu konference, exkurze i další společenské akce. Přednesené referáty budou 
publikovány v šestnáctém svazku sborníku Archaeologia historka. 

Přípravný výbor Pracovní skupiny pro středověkou archeologii: 

PhDr. D. Čaplovič, CSc. 
PhDr. B. Egyházy-Jurovská 
PhDr. J. Klápště 
PhDr. Z. Měřínský, CSc. 
PhDr. V . Nekuda, DrSc. 
A. Slavíček, prom. hist. 
PhDr. M . Slivka 
Š. Tóthová 
PhDr. J. Unger, CSc. 

5 




