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Zachraňovaní a drobné výzkumy.

^innoot záchranné služby v_roce 1957 •

S rozvojem velkých staveb a prováděním přesunů půdy na roz
sáhlých plochách vyvstala v poslední době znovu velmi závažná otáz
ka záchrany pravěkých památek a potřeba nové organisoce tohoto dů
ležitého úseku archeologické činnosti. Prakse ukázala, že v mno
hých případech dochází k ničení památek ne proto, že by veřejnív
činitelé v jednotlivých obcích neměli snahu zachraňovat pravěké 
nálezy, nýbrž proto, že nejsou-dostatečně informováni o tom, kam 
a jak je třeba hlášení podávat. Stávalo se, že nálezy byly i při 
dobré vůli místních pracovníků zajišíovány svépomocí neodborně a 
bez zachycení nálezových okolností. Abyahom zabránili takovým ne
dopatřením, rozeslali jsme v lednu 1957 na Místní národní výbory 
všech moravských.obcí letáky, vyzývající k ochraně o záchraně 
památek, upozorňující na nutnost hlášení a udávající přesnou 
adresu /text letáku přiložen/. Tytéž letáky byly rozeslány sta
vebním podnikům, cihelnám a pískovnám, prostřednictvím Okresních, 
národních výborů školám, Státním statkům a Jednotným zemědělským 
družstvům.

Znovu jsme zorgnnisováli záchrannou službu, jejímiž členy 
pro rok 1957 byli: Dr.A.Benešová, prom.hist. J.Meduna, prom.
Mat.J.Ondráček a J.Teplý. Jejich úkolem bylo zajíždět na místa, 
z nichž přicházela hlášení, ověřovat je a přistupovat k záchraně 
nálezů. Pokud jsme mohli již podle hlášení nález kulturně zařa
dit, přejímali tyto úkoly hned referenti příslušného období.

Naše letáková akce mela velmi živý ohlas. Počet hlášení 
oproti minulým letům v roce 1957 znatelně vzrostl. V 67 morav
ských obcích byly provedeny záchranné akce, z nichž některé se 
rozrostly v déle trvající výzkumy /na př. Žopy 50 dní, Němčany 
21 dní, Lutotín 14 dní/. Na některé lokality /stavby, hloubení 
kanalisačních n vodovodních tras a pod./ dojížděli členové zá
chranné služby i ostatní pracovníci ústavu v určitých časových 
údobích a sledujíce postup prací prováděli•při nich záchranný 
výzkum/Pribice, Mikulov, Lobodice, Blučina, Bratčioo, Vyškov/.
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Význam hlášení a registrace náhodných pravěkých nálezů nelze 
podceňovat; mnohá upozorňují na nové důležité lokality.a jsoQ pod
nětem pro rozsáhlejší systematické výzkumy, poskytující konkrét-' 
ni materiál k řešení teoretických otázek.

a
A. Benešová

Die..7jtiSt'tPAi, des Bergungsdienstes im Jahre_1957.

Zu Beginn des Jahres 1957 organisierte die Anstalt neu einen 
Bergungsdienst mit der Aufgabe der weitmöglichsten Erfassung und 
Bergung gestörter und gefährdeter prähistorischer Denkwürdigkei
ten, Das Vorhaben war von Erfolg gekrönt. Die Zahl der Fundmel
dungen stieg im Vergleich mit den Meldungen der vorangegangenen 
Jahre im Jahre 1957 um ein beträchtliches, was sich auch in der 
angeführten Uebersicht der Bergungsaktionen wiederspiegelt.




