
Zájezd příborských neprofesionálních archeologů do Brna a Dolních Věstonic 
 

Ve dnech 13. a 14. dubna uskutečnilo 5 členů výboru Archeologického klubu v Příboře 

tematický zájezd na jižní Moravu. Zájezd proběhl podle plánu který obsahoval: 

♦ prohlídku depozitáře paleolitu Moravského zemského muzea v Brně a nové expozice                               

v Anthroposu. 

♦ konzultace archeologických nálezů členů příborského AK s předními moravskými 

archeology. 

♦ návštěvu Dolních Věstonic a okolí ( Horní Věstonice, Pavlov, Popice, Strachotín, Děvičky) 

spojenou s povrchovými sběry archeologického materiálu a prohlídku muzea v Dolních  

Věstonicích.  

Naše návštěva depozitáře byla doprovázena zasvěceným a poutavým výkladem PhDr. Petra 

Nerudy. Podobnou pozornost nám věnoval ve výstavním pavilonu Anthropos také Mgr. Petr Kostrhun. 

Obě expozice byly velmi zajímavé a poučné. 

Svoje archeologické nálezy a objevy jsme konzultovali jednak s již uvedenými profesionálními 

archeology, ale i s dalšími odborníky. Vzali jsme s sebou ukázky nálezů ze Stachovic, Hladkých 

Životic, Bílovce, Bílova, Kopřivnice, Závišic, Lubiny, Hranic, Prchalova a Příbora. Kamenná štípaná 

industrie ze starší doby kamenné ze všech námi objevených archeologických lokalit od Bílovce, 

Bílova a Stachovic a Fulneku byla již poskytnuta Bc. R. Jelínkové ke zpracování pro její magisterské 

studium. Jednalo se o zapůjčení asi 2000 kusů kamenných artefaktů. Později budou tyto významné 

nálezy, znovu podrobněji publikovány v odborném tisku. Některé kamenné nástroje jsou 

středopaleolitického stáří a dokládají tak stanice neadertálců pod širým nebem na Bílovecku. 

Epigravettské nálezy štípaných nástrojů z Hranic - Kobylanky budou rovněž publikovány v odborném 

tisku, a to  v Přehledu výzkumů ( P. Kostrhun - J. Diviš). PhDr. Luděk Galuška, CSc. byl seznámen          

s keramickými zlomky nádob z Prchalova, potvrdil kulturní zařazení, které je uvedeno v publikaci                      

J. Diviše „Osídlení širšího okolí Příbora od pravěku do raného středověku“, jedná se jednak o nálezy  

z mladší doby římské a stěhování národů a jednak o nálezy ze střední doby hradištní ( 8. až 9. století). 

Byla potvrzena i nejstarší slovanská keramika tzv. pražského typu. Uvedený odborný a vědecký 

pracovník Moravského zemského muzea projevil zájem o další zpracovaní a publikování 

archeologických nálezů z Prchalova. V bývalém okrese Nový Jičín je to zatím jediné doložené 

osídlení ze slovanského období. Daniel Fryč prezentoval v Brně dalšímu profesionálnímu archeologu 

se specializací na mladší dobu kamennou, neolitickou štípanou  industrii a keramiku, pocházející               

z jeho dvou nově objevených archeologických lokalit od Hladkých Životic. Na závěr setkání v Brně 

věnoval  J. Diviš profesionálním archeologům několik svých publikací o Příboru a od PhDr. Petra 

Nerudy dostal jeho novou knihu Neadertálci na Kotouči u Štramberka.  

Odpoledne jsme se vlakem z Brna přemístili do Popic. Dále jsme pokračovali již pěšky do 

Strachotína a tam jsme se k večeru ubytovali. Za nádherného počasí, které zde připomínalo spíše letní 



než jarní dny jsme v pátek a sobotu prováděli povrchový průzkum v širším okolí Dolních Věstonic. 

Toužebně očekávané deště se však do 13. dubna nedostavily, pole byla většinou již zarostlá obilím, 

proto archeologických nálezů bylo poskrovnu. Za zmínku stojí jen nález srpové čepele D. Fryče                    

z lokality asi 400m SV od Horních Věstonic. Pěkný paleolitický nástroj (škrabadlo) kultury 

gravettienu byl vyhledán B. Borovičkou při okraji turistické lesní cesty z D. Věstonic na Děvičky, 

artefakt byl nalezen asi 150 m pod zříceninou hradu.. Tento ojedinělý nález upozorňuje, že lovci 

mamutů snad před více než 25 000 léty působili i ve vyšších polohách vzhledem k řece Dyji. 

 

Předseda AK v Příboře Jan Diviš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové výboru AK v brněnském Anthroposu 

 


