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Činnost záchranné služby v roce 1958.

Zatím co v roce 1957 díky letákové akci počet hlášení o 
narušování pravěkých památek ve srovnání s minulými léty zna
telně vzrostl, v letošním roce počet hlášení opět poklesl, přes 
to, že jsme navázali spojení s řadou dobrovolných spolupracovní
ků. Dosud se neprojevil vliv zákona o kulturních památkách ze 
dne 3. kvotna 1958, který v § 16 nařizuje povinnost hlásit ná
hodné nálezy archeologických památek přímo nebo prostřednictvím 
výkonného orgánu místního národního výboru Archeologickému 'ústavu 
a krajskému museu. Největší odstředivou silou jsou nepochybně 
okresní musea, jež svými 7záchrannými akcemi, které dále zpravidla 
již nehlásí, znemožňují ústřední evidenci nových nálezů, jejichž 
objev v terénu často hodnotou daleko přesahuje rámec okresu.

Členy záchranné služby letos bylis prora.hist,Z .Trňáčková, 
prora.hist. J. Ke duna, prora.hist. G, Stana a teohn.prac. J. Teplý.
Na pracích v terénu se však větší měrou podíleli ostatní vědečtí 
a odborní pracovníci ustavu. Provedli jsme celkem 47 positivních 
akci na 45 lokalitách. Některé záchranné akce podaly jen zjištění 
pravěkého objektu, jiné se rozrostly v delší výzkumy /akce v 
Doubravníku, Hulíně, Křepicích, Mor.Krumlově a v Hejdku trvaly 
3-4 týdny/ a přinesly nové důležité poznatky / na p ř . Křepice/.

Die^Tätigkeit des Bergungsdienstes im Jahre 1958. Die Archäolo- 
giscHe"’ÄnstiI:T"der""SEa375T”WlsseniöEiIten, “Zweigstelle Br n o , 
führte in diesem Jahre 47 Bergungsarbeiten auf 45 verschiedenen 
Lokalitäten durch. Ihre Anzahl sank im Vergleich zu dem vorigen. 
Jahre um ein Beträchtliches, obwohl inzwischen das Gesetz zum 
Schutze von Kulturdenkmälern herauskam. Dies verordnet die 
Pflicht, zufällige archäologische Kunde direkt oder mittels der 
Organe der MMV an das Archäologische Institut und dem Kreismuseum 
zu melden. Seine gründliche Durchführung ermöglicht der Archäolo
gischen Anstalt eine Zentralevidierung neuer Kunde. Man kann 
erwarten, dass im Laufe der Zeit, bis sich diese neuen Massnahmen 
einbürgern, eine erhöhte Tätigkeit des Bergungsdienstes beginnen 
wird.
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