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Koncem minulého roku, se objevilo v prodejnách knih nové pozoruhodné              

dílo předního českého archeologa, historika a významného spisovatele                

Karla Sklenáře Biografický slovník českých, moravských a slezských 

archeologů. PhDr. Karel Sklenář DrSc. je dlouholetým předsedou                     

České archeologické společnosti, napsal mnoho odborných publikací, 

popularizuje archeologii a její dějiny řadou knih.  

Uvedu nejvíce známé: Učenci a pohané, Slepé uličky archeologie, Za branou 

minulosti, Od pěstního klínu k Přemyslově radlici, Za jeskynním člověkem. 

Z jeho nové knihy lze citovat:  

Už více než 200 let odkrývají archeologové v českých zemích 

památky nejstarší minulost i  a snaží se o všest ranný obraz našeho 

pravěku i nejstarších dě j in. Př i tom stále těsně j i  spolupracují s dalšími odvětvími vědy                  

a techniky, které pomáhají k tomu, aby obraz byl živě jší a barvitě jší . O výsledcích této práce 

je veřejnost průběžně informována, ale l idé, kteří se o ně zasloužil i , zůstávají  anonymní             

a upadají do zapomenutí. Proto nyní vychází – poprvé v české l i teratuře – tento Biografický 

slovník, aby zájemce seznámil s osobnostmi, životními osudy a dílem našich archeologů             

i  jej ich významných spolupracovníků v minulosti i  přítomnosti. Ve 1260 heslech-biogramech, 

následujících po úvodním pohledu na dě j iny archeologie v našich zemích, se setkáváme 

s nejrůzně jšími jmény z posledních deseti století, někdy slavnými, častě j i  zapomenutými               

– od mezinárodně  uznávaných vědců  po regionálně  č inné neprofesionální zájemce                 

o památky, od badatelů o počátcích l idstva až po znalce středověké a novověké  hmotné 

kultury, od kronikáře Kosmy až po představitele generace vstupující do vědy v posledních 

letech. Najdeme tu nejen české, ale i německé a další archeology působící dř íve i nyní 

v naších zemích a naopak zase naše badatele pracující mnohdy významně v zemích cizích.  

Už z toho plyne, že nejde jen o archeology pravěku č i  středověku, nýbrž také archeology 

klasické č i  egyptology. K ním se pojí představitelé j iných věd společenských i přírodních 

(historie, etnologie, antropologie, geologie, geofyziky, botaniky zoologie...),  kteří se 

významně j i  podílejí na hledání, získávání a studiu archeologických nálezů. 

 Z příborských rodáků anebo občanů, kteří v Příboře dlouhodobě žili či dosud žijí, najdeme ve Slovníku 

Karla Sklenáře, Jana Diviše, Jiřího Fryče, Daniela Fryče, Jiřího Tichánka a Tomáše Řehoře Wolného. 

V heslech – biogramech Slovníku je uvedeno příjmení, jméno, datum a místo narození, titul, hlavní zaměstnání, 

biografické, bibliografické a další údaje. Významná objevitelská, publikační a kulturní činnost uvedených lidí 

z Příbora je právem v této pozoruhodné knize vyzvednuta a oceněna. Neznám jinou knihu celostátního,                  

ne-li mezinárodního významu, ve které je uvedeno tolik mužů z Příbora s historicky nesmazatelnými stopami 

jejich záslužné práce. 

Mgr. Ladislav Diviš, člen AK      

 



Fryč Jiří (* 14. 6. 1935 Mšeno u Mělníka, † 21. 3. 1991 Nový Jičín) - pracovník restaurace 
Ač v odlišném zaměstnání (obor kuchař – číšník), patřil k předním neprofesionálním archeologům severní 

Moravy. Založil archeologický kroužek při Domě kultury ROH v Příboře a řadu let byl jeho předsedou, 

pracoval v severomoravské pobočce ČSSA a měl podíl na vzniku Informačního zpravodaje této pobočky 

(1982). Prováděl průzkum, sběr a záchranu nálezů na Novojičínsku a v okolí Lipníku nad Bečvou, kde objevil 

řadu lokalit, spolupracoval s odborníky, kteří uveřejňovali zprávy o jeho nálezech v odborném tisku (B. Klíma, 

P. Kouřil, E. Grepl). Podílel se na řadě výstav v severomoravské oblasti. V jeho práci dnes pokračuje jeho              

syn Daniel Fryč. 

 

Publikace:  a) Archeologické nálezy vypovídají (F., J. a kol., Nový Jičín 1981). 

 b) Pravěké osídlení Příbora a širšího okolí ve světě archeologických nálezů (IZ 1982, 12 – 24), 

  Nálezy zvířecích plastik z aurignacké stanice ve Lhotě u Lipníka nad Bečvou (25 – 27), 

Nové objevy v prostoru moravské brány v osadě s kulturními prvky laténskými                           

a púchovskými v Radotíně, okr. Přerov (t. 35 - 36), 

 Systém povrchových sběrů a objevování nových archeologických lokalit…(IZ 1983, 4 - 10), 

 Deset let povrchových sběrů v prostoru hrady Hukvaldy, okr. Frýdek Místek (IZ 1985, 14 – 24). 

  c) Svědectví o pravěku Příbora (Nový Jičín 1985), 

 Pravěk Štramberka (Nový Jičín 1985), 

 Stopy a fakta o pravěku Kopřivnice (Nový Jičín 1987). 

 

Diviš Jan (*20. 12. 1943 Kněžice) - učitel 
Odborný učitel v Kopřivnici (1968 – 96) studoval v letech 1983 – 86 na PeDF v Ostravě učitelství odborných 

předmětů. Člen vedení pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko se zaměřuje hlavně paleolit až neolit                   

a systematický povrchový průzkum Příborska a okolím (ale také Třebíčska). Objevil řadu nových lokalit                   

a podílel se na několika archeologických výstavách v regionu. 

 

Publikace:  b) Mezolitická lokalita Příbor – statek, okr. Nový Jičín (IZ 1982, 28 – 33), 

 Zpráva o nálezech štípané kamenné industrie z Kněžic, okr. Třebíč (VSV 1990, 195 – 204), 

Informace o pozdně paleolitických a mezolitických lokalitách z okolí Příbora a Kopřivnice                  

(IZ 1994, 16 - 65), 

Pravěcí lovci v nitru Českomoravské vrchoviny (IZ 1995, 46 – 48), 

Druhá paleolitická stanice u Lhoty, okr. Přerov (IZ 1998, 71 – 75), 

Nové aurignacké stanice v okrese Nový Jičín (IZ 1999, 31 – 41), 

Sídliště z pozdní doby římské a stěhování národů v Příboře – Prchalově (D. J. – Kolbinger, 

D. IZ 2000, 23 – 47), 

Nová naleziště hrotů typu Štramberk – Krnov v okolí Příbora a Kopřivnice (AMS 2001, 53 – 58), 

Sídliště doby hradištní v Příboře – Prchalově (D. J. Kolbinger, D., (58 – 66), 

 d) Osídlení širšího okolí Příbora od pravěku do raného středověku (Nový Jičín 2003). 

 



Tichánek Jiří (*12. 10. 1952 Nový Jičín) - muzejník 
V Kopřivnici původně pracoval v n. p. Tatra, v letech 1994 – 98 byl vedoucím Muzea Fojtství, od roku 1998               

je starostou města. Věnuje se regionální historii a archeologii středověku (drobným opevněním, zaniklým 

vesnicím, hradům aj.) Od roku 1987 organizuje a provádí průzkum a konzervaci hradu Šostýna 

(Schauensteinu). Je vedoucím místního archeologického kroužku v rámci severomoravskoslezské pobočky 

ČAS, v jejímž výboru pracuje od roku 1991 (tajemník pobočky výkonný redaktor  jejího periodika IZ                 

resp. AMS). V roce 1995 organizoval výstavu „Severní Morava v nových archeologických nálezech“        

(Muzeum Fojtství, Kopřivnice, podíl na průvodci). 

 

Publikace:  a) Šostýn (Kopřivnice 1989), Šlechtická sídla na Novojičínsku (T. J. Šerý, Z. Opava 2003). 

 b) Hrad Schauenstein k. ú. Kopřivnice ve světle archeologického výzkumu (IZ 1992, 32 – 41);  

 Nové nálezy na hradě Schauensteinu k. ú. Kopřivnice (IZ 1993, 52 – 60), 

 Záchranný archeologický průzkum v areálu hradu Štramberka (IZ 1995, 51 – 53), 

 Nález nádobkových kachlů s pravoúhlým ústím na hradě Šostýně…(AMS 2001, 141 – 144), 

 Jablunkovské šance (k. ú. Mosty u Jablunkova), zbytky renesančně – barokní pevnosti (t., 145 – 152), 

 Zamyšlení nad existencí Břetislavovy obranné soustavy Moravské brány (AMS 2002, 16 – 172). 


