Muzea s archeologickým pracovištěm,
zřízená Jihomoravským krajem:
Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 516 417 221
archeolog@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blansko.cz

Archeologické památky představují střípky naší
minulosti, díky nimž můžeme lépe poznat sebe
samé. Pokud tyto památky necháme zničit, nenávratně ztratíme kus naší historie, a tím i sebe.

ZA POZNÁNÍM SPOLEČNÉHO
ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
+420 516 452 077
jaruskova@muzeum-boskovicka.cz
www.muzeum-boskovicka.cz
Muzeum Brněnska, p. o.
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
+420 544 228 654
k.sovova@muzeumbrnenska.cz
www.muzeumbrnenska.cz

Používání detektorů kovů
pro hledání v krajině je činností, při níž téměř každý
chtěně či nechtěně nachází
předměty, které zákony ČR a
obecně platné kulturní normy naší společnosti definují
jako archeologické nálezy.
S užíváním detektoru kovů každý přebírá
i významnou spoluzodpovědnost za záchranu, poznání a trvalé uchování kulturního dědictví naší vlasti!

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
+420 518 351 834
j.smerda@masaryk.info
www.masaryk.info
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
+420 519 309 019
trampota@rmm.cz
www.rmm.cz
Muzeum Vyškovska, p. o.
Nám. Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov
+420 517 348 040
rybarova@muzeum-vyskovska.cz
www.muzeum-vyskovska.cz
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
archeolog@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Centrální archeologická pracoviště s působností
na celém území Jihomoravského kraje:
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
+420 515 911 101
sekretariat@arub.cz
www.arub.avcr.cz
Moravské zemské muzeum, p. o.
Kapucínské náměstí 8, 659 37 Brno
+420 533 435 245
archeologie@mzm.cz
www.mzm.cz

SPOLEČNÝMI SILAMI

Vydáno v roce 2019 Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i.
a Jihomoravským krajem v rámci projektu č. R300011901 (Společnými
silami za poznáním společného archeologického dědictví) Programu
spolupráce krajů a ústavů AV ČR.

BEZ ODBORNÉHO ZPRACOVÁNÍ
NENÍ POZNÁNÍ
Archeologické nálezy nejsou jen důležitou ozdobou muzejních vitrín, ale především jsou nositeli
celého komplexu informací, bez nichž archeologická a historická věda není schopna naplňovat své společenské poslání,
není schopna plnohodnotně
rekonstruovat život dřívějších
obyvatel naší země. Jednotlivé archeologické nálezy, bez
ohledu na jejich kvalitu, rozměry, krásu či materiál, jsou
základními kamínky do mozaiky, kterou odborníci postupně
skládají o minulých kulturách a civilizacích na
našem území. Význam těchto předmětů nespočívá jen v jejich vzhledu, ale i v jejich nálezových
okolnostech. Proto je zcela nezbytné vždy zaznamenat přesné místo, kde byly objeveny (nejlépe
ve formě GPS souřadnic). Často u některých
předmětů běžným okem nelze ani rozpoznat, zda
se jedná o nálezy archeologické povahy. Proto je
mimořádně důležité, aby každý archeologický nález vyzvednutý ze země byl zpřístupněn
odbornému zpracování, očištění a konzervaci,
dokumentaci a detailnímu popisu.

ZACHRAŇME ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
SPOLEČNĚ
Archeologická věda je tradičně silně provázána
se zájemci o historii svého regionu z řad veřejnosti, sama bohužel v mnoha případech nemá ani
kapacity na plnohodnotnou ochranu a záchranu
všech archeologických památek a nálezů. A přitom jsou bohužel archeologické památky dennodenně ohrožovány, ať již intenzivní zemědělskou
činností, různými stavebními aktivitami, nebo i jedinci, kteří je považují za volnou kořist pro obo-

hacení soukromých sbírek. Počet archeologických
památek po dřívějších obyvatelích naší země přitom
není nekonečný, a to, co se dnes ztratí, již nikdy nebude možné v budoucnu nahradit. Proto je výzvou,
příležitostí a úkolem všech, kdo cítí vůči hodnotám,
kultuře a památkám své vlasti zodpovědnost, aby
spojili své síly při jejich záchraně.

POCTIVÍ ZÁJEMCI O MINULOST JSOU VÍTÁNI
Platná legislativa (zákon o státní památkové péči
č. 20/1987 Sb.) vyhrazuje cílené vyhledávání a vyzvedávání archeologických nálezů ze země jen institucím s oprávněním provádět archeologické výzkumy, na takové předměty však můžete narazit
i náhodou. Dnes odborné archeologické a muzejní
instituce nabízejí pro všechny zájemce prostor pro
vzájemnou spolupráci a pro výměnu užitečných informací a znalostí. Slušní a poctiví zájemci o minulost a její památky jsou v těchto institucích vítáni, na-

leznou zde inspiraci a cestu, jak naše společné
historické bohatství chránit a zachraňovat i pro
další generace. V řadě z nich fungují spolky
dobrovolných spolupracovníků, v nichž se lze
legálně a smysluplně, s detektorem či bez
něj, vydat společně s odborníky na nikdy
nekončící dobrodružnou cestu objevování
vlastní minulosti.

NÁŠ REGION, NAŠE PAMÁTKY
Jednotlivé archeologické nálezy jsou ze zákona majetkem kraje, na jehož území byly objeveny. Ten zřizuje muzejní instituce s archeologickými sbírkami, v nichž jsou nálezy odborně
ošetřeny, zkoumány a bezpečně uchovávány.
Archeologické nálezy, stejně jako ostatní památky, je třeba uchovat v regionu, kde vznikly,
sloužily a byly uloženy do země. Jejich vytrhávání z regionálního kontextu ochuzuje jejich
informační hodnotu, stejně tak jako poškozuje
všechny obyvatele regionu a jejich muzejní instituce. Jihomoravský kraj zřizuje celkem sedm
muzeí s archeologickými pracovišti. V případě jakéhokoliv objevu, který by mohl spadat
do kategorie archeologických nálezů, a také
v případě jakéhokoliv dotazu či zájmu stát se
dobrovolným spolupracovníkem, se obraťte na
některé z nich.

