
40. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
ARCHEOLOGŮ STŘEDOVĚKU V PLZNI 

Ve dnech 15. až 19. září 2008 se po třiceti letech stala Plzeň opět místem konání tentokrát 
již 40. mezinárodní konference archeologů středověku. Její pořádání Západočeským muzeem 
bylo součástí oslav 130. výročí založení muzea v Plzni a zahájení se zúčastnili zástupci Rady 
Plzeňského kraje a představitelé Západočeské univerzity. Na přípravě konference spolupracovalo 
Západočeské muzeum v Plzni a Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univer
zity v Plzni. Konference byla věnována hmotné kultuře každodenního života ve středověku 
a raném novověku. Hlavní referát na téma „Studium hmotné kultury středověku - cíle, nebo 
prostředek" přednesl prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Celkem bylo předneseno 57 referátů 
v hlavním programu a v panelové diskusi prezentováno 34 drobných příspěvků. Konference 
se účastnilo 129 registrovaných badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa 
a Polska a několik desítek studentů archeologie Západočeské univerzity. 

Součástí programu konference bylo otevření výstavy „Hledání zmizelého - Archeologie 
zaniklých vesnic na Plzeňsku" připravené pracovníky oddělení starších dějin Západočeského 
muzea a Katedry archeologie Západočeské univerzity. K výstavě byla vydána stejnojmenná 
publikace, která mimo vlastní katalogovou část výstavy podává i základní přehled o vývoji 
studia zaniklých vsí, přírodního prostředí a jejich hmotné kultury z pohledu archeologie. V zá
věru konference navštívili účastníci i některé lokality na Plzeňsku - hrad Radyni, zaniklou 
ves Borek, zkoumanou Katedrou archeologie Západočeské univerzity, raně novověký funkční 
hamr v Dobřívě a zaniklý komplex hradu, dvora a vsi Řebřík u Líšně na Rokycansku. Konečnou 
tečkou za konferencí byl společenský večer ve stylové středověké hospodě v historickém objektu 
Staré sladovny v Plzni. 

Množství přednesených referátů ukázalo, že téma, které všestranně zobrazuje život a ži
votní potřeby všech základních sociálních skupin středověké a raně novověké společnosti bylo 
zvoleno štástně. Různorodost obsahu jednotlivých příspěvků zajistila stálou pozornost účastníků 
konference a odrazila se i ve věcné diskusi. 

PhDr. František Frýda, 
ředitel Západočeského muzea v Plzni 
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