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I. Přehled činnosti AK v Příboře v roce 2011. 
 

♦ Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeologického materiálu (byly objeveny nové 

pravěké lokality  v  okolí Lubojat, Pustějova, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava.  

♦ Provádění povrchových sběrů na archeologických lokalitách již dříve objevených – zapojilo se 6 členů 

AK. Jmenovitě Jan Diviš, Daniel Fryč, Bohumil Borovička, Josef Šobáň, Ing. Jaroslav Horák a Jiří Tichánek. 

Průzkumy a sběry byly prováděny v širším okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, 

Lipníku nad Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem se jednalo o více než 200 vycházek, převážně 

individuálních.  

♦ Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – provádí se velmi pečlivě.  

♦ Publikační činnost v odborném a periodickém tisku – v poslední publikaci  Archeologie Moravy a Slezska   

jsme měli celkem 8 příspěvků,  Diviš, J. : Objevy a nálezy ze starší doby kamenné ze širšího okolí Bílovce 

(1997 – 2010), Diviš, J. : Okolí Příbora ve střední době kamenné,  Fryč, D. : Pravěké nálezy u obce Libhošť 

na Novojičínsku, Fryč, D. : Třídenní zájezd Archeologického klubu v Příboře na Třebíčsko a Znojemsko, 

Tichánek, J. : Přednáška a putovní výstava  o hradech na Moravě) a další kratší články. Jeden příspěvek byl 

v publikaci Přehled výzkumů (Fryč, D. : Hladké Životice (okr. Nový Jičín), neolit, několik příspěvků bylo 

v minulém roce zveřejněno také v Měsíčníku města Příbora. Rovněž pro letošní AMS a Přehled výzkumů 

jsme již odevzdali několik   příspěvků k tisku.  

♦ Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými a vědeckými pracovníky. Také v roce 2011 

jsme realizovali konzultace s odbornými a vědeckými pracovníky (z Moravského zemského muzea                         

a Archeologického ústavu v Brně, Archeologického centra v Olomouci, Muzea Vysočiny). Počátkem ledna 

loňského roku nás v Příboře navštívil nejvýznamnější archeolog  severní Moravy a Slezska Jiří Pavelčík 

PhDr.CSc. Prohlédl si naše archeologické sbírky (J. Diviše a Daniela Fryče). Byl mu  prezentován nejnověji 

získaný archeologický materiál z okolí Fulneku, Bílovce, Libhoště, Závišic, Příbora a Lipníku nad Bečvou. 

Seznámili jsme ho také s  aktualizovaným Souborem katalogů i dalšími velmi obsáhlými pracemi 

provedenými na počítači. Dr. Jiří Pavelčík nám pokytl velmi cenné informace a přislíbil nám pomoc při 

budoucí naší publikační činnosti. 

♦ Spolupráce s kulturním odborem radnice města Příbora se v loňském roce bohužel  omezila jen na 

spolupráci s velmi vstřícnými pracovnicemi informačního centra. Nejvíce si ceníme zdařilých webových 

stránek o činnosti  AK umístěných na internetových stránkách města Příbora. V roce 2011 zde přibylo asi                  

10 nových a poměrně obsáhlých  příspěvků. 

♦ V lednu 2011 měl archeologickou přednášku v ZŠ Hladké  Životice Daniel Fryč. 

♦ XXX. výro ční setkání České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu Slezsko se uskutečnilo              

4. června 2011 v Holešově. Příborský AK byl zde zastoupen Jiřím Tichánkem (výkonný redaktor pobočky 

publikace Archeologie Moravy a Slezska) a Janem Divišem (člen redakční rady). Podrobnosti o této akci jsou 

uvedeny na webových stránkách města Příbora v příspěvku Mgr. Jaromíra Poláška. 



♦ Tradi ční archeologická výstava v kostele Sv. Kříže nebyla v loňském roce realizována. Nedošlo 

k dohodě se zastupitelstvem města Příbora o přiměřené finanční odměně za případnou vykonanou práci členy 

AK (zřízení expozice, dozor s  odborným výkladem atd. ). AK v Příboře  nečerpal žádné finanční prostředky 

od města na svoji činnost v roce 2011 a nebude je požadovat ani v roce 2012.  

♦ V roce 2011 se uskutečnila v městském muzeu v  Příboře  jiná a velmi zdařilá  archeologická výstava 

s názvem „Dávní spalovači mrtvol“. Prohlédli si ji postupně všichni členové AK. Vernisáže se zúčastnili             

J. Diviš a D. Fryč. Velmi poutavou přednášku zde měl Mgr. Pavel Stabrava, který zajišťoval a  prováděl 

dokumentaci  archeologických prací na významné lokalitě Příbor – Vodárna, pohřebiště lidu popelnicových 

polí (z konce doby bronzové). Mimo jiné vyzvedl také činnost členů archeologického kroužku, kteří zde 

prováděli již před více než 30 léty záchranný archeologický výzkum (J. Fryč, Š. Híreš, J.Šobáň a další). Práce 

byly prováděny pod vedením Dr. Emanuela Grepla po roce 1977, kdy bylo toto pohřebiště Štefanem Hírešem 

objeveno.   

♦ Aktivity Ji řího Tichánka - výkaz pro ČAS za rok 2011 

  4. 2. – Výzkum kuchyně na zámku v Rychvaldě – nový objev 

10. 2. – návštěva černé kuchyně na zámku v Radimi - pořízení dokumentace 

25. 2. – Rychvald zámek – odkytí zbytků základů černé kuchyně 

20. 4. Rychvald zámek – nález studny na nádvoří zámku 

  9. 6. – Pořad pro český rozhlas – natáčení o sv.  Cyrilu a Metodovi (o Radhošti) 

  3. 9. přednáška ve Velké Polomi o rodu Donátů z Velké Polomi (návštěva příslušníka rodu Donátů                

ze Švýcarska) 

  8. 9. – 20. 9. – Rychvald zámek – objev zbytků kachlů z renesanšních kamen (záchranný výzkum) 

  5. 10. –19. 10. -  Natáčení do filmu „Legenda o Ondrášovi (režie PhDr Eduard Mocek) 

13. 10.  průzkum heraldických památek v kostele v  Rychvaldě 

Ostatní:  

- Vydání knihy Fojtství na Novojičínsku 

- Časopis Lašský dostavník – tři příspěvky 

- Příprava knihy Vodní mlýny na Novojičínsku (v tisku). 

II. Plán činnosti na rok 2012. 

� Činnost podle odstavců  1 až 5 z bodu I. 

� Koncem května roku 2012 se v příborském městském muzeu uskuteční XXXI. výro ční setkání České 

archeologické společnosti, pobočky pro Moravu Slezsko. Na zajištění této akce se budou aktivně 

podílet všichni členové  AK.  

� Tradi ční archeologická výstava v kostele Sv. Kříže bude v roce 2012  realizována jen předpokladu, 

že  dojde k dohodě se zastupitelstvem města Příbora o přiměřené finanční odměně za  vykonanou práci 

členy AK (zřízení expozice, dozor s  odborným výkladem atd.).  

� V roce 2012 dodáme aspoň tři nové příspěvky pro webové stránky města Příbora. 

 

Předseda AK v Příboře Jan Diviš  


