Souvky Plus

Pazourkový souvek z nálezů na hradišti z pozdní doby bronzové na Cvilíně na kresbách
z let 1886 a 1923 a na fotografii z roku 2016.
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Úvod
Úvod by měl zaujmout první větou a potencionálního čtenáře přesvědčit, že má smysl číst i
následující stránky. Tedy stručně:
V roce 1880 učinil Karel Jaroslav Maška ve štramberské jeskyni Šipka světoznámý nález
neandertálské dětské čelisti. Od té doby až do počátku 70. let 20. století poznatky o působení
neandertálců na Novojičínsku nijak výrazně nepokročily. Teprve objevy učiněné za
uplynulých 50 let Archeologickým klubem Příbor odhalily rozsah zdejšího osídlení ve
středním paleolitu. Příspěvek dvou nejaktivnějších členů klubu a jeho vedoucích představitelů
Jana Diviše a Daniela Fryče je stručným shrnutím objevů a poznatků o dříve netušeném
rozsahu zdejšího osídlení, k němuž přispěly místní zdroje kamenné suroviny z ledovcových
sedimentů. Jeden z mnoha povrchových průzkumů ukazuje fotoreportáž. Ferdinand Scholz
z Brumovic, jeden z nejaktivnějších sběratelů souvků a badatel, představí ukázku ze svých
nálezů. Trochu napětí přinese pátrání po záhadné lokalitě „Jelení“, kde se v roce 1899 měly
nacházet souvky se zkamenělinami. V Souvcích Plus již byly různé vzpomínkové eseje a
fejetony. I takové texty sem patří. V tomto vydání píše svůj příběh Ferdinad Scholz.
Závěrečný text upozorňuje na jeden muzejní sborník.
Elektronické Souvky Plus nejsou periodickým časopisem, vycházejí nepravidelně a jsou
určeny pro vnitřní potřebu úzkého kruhu zájemců o souvkovou tematiku v moravskoslezské
oblasti. Jsou interním informačním zpravodajem. V tomto regionu jsou v publikacích
vydávaných institucemi takřka výhradně příspěvky z oblasti společenskovědní, práce
přírodovědné jsou zastoupeny nepatrně a témata jako kvartérní geologie či pleistocenní
zalednění zcela výjimečně. Autoři ze zmíněného kruhu zájemců o souvkovou tematiku se
tento publikační „deficit“ snaží alespoň zmírnit. I když jde o úzký kruh zájemců, podařilo se
navázat spolupráci s těmi, kteří se danou tematikou zabývali před více než 50 lety, což
přispívá k zachování kontinuity. Ta je významným prvkem aktivit, stejně jako nové výzkumy.
Z těch lze zmínit kupříkladu průzkum lokality s nálezy klokočovských korálů nebo ověřování
hranice zalednění a výskytu ledovcových souvků vzhledem k nadmořské výšce. Předcházející
Souvky Plus psaly o bludném balvanu, který byl pravděpodobně zachycen u Příbora na
Hoheneggerově mapě z roku 1861 a dnes se nachází v Příboře v zahradě z bludných balvanů.
Možná se nejedná o jediný do dnešních dnů dochovaný „Hoheneggerův“ bludný balvan. Zdá
se, že se zachoval další, a to dokonce in situ, v okrese Frýdek-Místek. Nelze pominout ani
systematický průzkum souvků v určitých oblastech. Nedostatek původních témat tedy jistě
nehrozí, zvláště když aktivita není podmíněna granty. A možnost publikovat je v době
internetu neomezená.
Příští interní zpravodaj se pravděpodobně objeví až po delší době. Konkrétní termín nelze
dnes stanovit. Úprava a rozsah Souvků Plus se mění podle množství a obsahu aktuálních
příspěvků. Hyperlinky – hypertextové odkazy umožňují vyhledávání dalších informací. Tato
interaktivita umožňuje plné využití textů na internetu.
Souvky Plus jsou rozšiřovány především prostřednictvím webových stránek obce Bolatice,
kde jsou umístěny v části stránek s názvem Expozice souvků. Zasílány jsou na omezený počet
několika e-mailových adres těch, kteří o ně mají zájem nebo sami nějakým způsobem
komunikují, aby jejich rozesílání nemělo charakter nevyžádané pošty. Pravidelná setkání
členů kruhu pro výzkum souvků uskutečňovaná od roku 2015 dvakrát ročně v muzeu souvků
v bolatickém skanzenu se od roku 2020 nepořádají. Poslední bylo v září roku 2019. V této

neobvyklé situaci zpravodaj Souvky Plus slouží ke komunikaci těch, kteří se zajímají o
souvky a vše, co s nimi souvisí.

Dosud vydané Souvky Plus (v digitální knihovně Internet Archive):
Souvky Plus zvláštní vydání listopad 2018
Souvky Plus zvláštní vydání únor 2019
Souvky Plus zvláštní vydání květen 2019
Souvky Plus zvláštní vydání červen 2019
Souvky Plus zvláštní vydání prosinec 2019
Souvky Plus zvláštní vydání březen 2020
Souvky Plus zvláštní vydání prosinec 2020

Po stopách neandertálců v širším okolí Příbora a Kopřivnice
Jan Diviš – Daniel Fryč

V roce 2016 vydal Jan Diviš vlastním nákladem publikaci s názvem „Nálezy
středopaleolitických kamenných nástrojů na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách
ze širšího okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku“. Tématem této práce byly dosud
nepublikované nálezy středopaleolitických nástrojů na mezolitických a pozdně paleolitických
lokalitách, které byly objeveny autorem v širším okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku v
průběhu posledních 40 let. Společným znakem těchto 11 polykulturních nalezišť jsou bohaté,
nebo aspoň dostatečné zdroje glacigenního silicitu. Většina těchto lokalit leží v Libhošťské
pahorkatině, což je jeden z geomorfologických okrsků Příborské pahorkatiny. Uvedený
okrsek odvodňují říčky Sedlnice a Lubina, jsou samostatnými pravobřežnými přítoky Odry.
Kromě uvedených 11 nalezišt našel objevitel středopaleolitické nástroje ještě také na jiných
lokalitách (Příbor – Prchalov, Hájovský dvůr, Libhošť – U silnice 1 a Libhošť – U silnice 2).
K vrcholnému rozvoji středopaleolitických industrií moustérienského okruhu dochází v celé
Evropě v prvé polovině posledního (würmského) zalednění. K významným evropským
nalezištím v této souvislosti patří nepochybně jeskyně Šipka a již neexistující Čertova díra na
Kotouči u Štramberku, které v letech 1879 až 1887 zkoumal a prokopal K. J. Maška. Objevil
zde velké množství zvířecích kostí, kamenných nástrojů a v roce 1880 i část dětské čelisti
neandertálce. Šípecká industrie je štípaná z místních rohovců špatné jakosti. Nejvíce je
drásadel. Zoubky a vruby jsou stejně početně zastoupeny jako mladopaleolitické typy
nástrojů. Bifaciální artefakty úpně scházejí, levalloiská technika se neprojevuje. V celkové
klasifikaci můžeme hovořit o facii typického moustérienu s hojnými zoubkovanými nástroji.
(Valoch, 1993). To platí i pro středopaleoliticku industrii získanou autorem v širším okolí
uvedených jeskyň povrchovými sběry. Zde však jasně převažující surovinou k výrobě
nástrojů byly využity silicity glacigenních sedimentů. Středopaleolitické nástroje z četných a
nepříliš vzdálených nalezišť v Libhošťské pahorkatině, mají přesvědčivou analogii s industrií
získanou ve štramberských jeskyních, a to jak ze surovinového, morfologického, tak z i
hlediska zastoupení jednotlivých typů nástrojů. Cílem této práce bylo zmapovat pohyb
neandertálců v blízkém i širším okolí Štramberku respektive jeskyní Šipky a Čertovy díry, a
to na základě dosud nepublikovaných nálezů středopaleolitických artefaktů za 40 let.
V dubnu a květnu letošního roku provedli členové vedení AK v Příboře Jan Diviš a Daniel
Fryč několik archeologických průzkumů na polích v širším okolí Příbora a Kopřivnice.
Příznivá situace pro povrchové sběry kamenných štípaných artefaktů nastala teprve po
vydatných deštích asi od 20. 5. 2020. Vhodné podmínky pro bádání nastaly jen u některých z
navštívených lokalit tam, kde ještě nebyly vzrostlé plodiny. To splňovala především dvě
archeologická naleziště. Jednalo se o lokalitu Hájovský dvůr a Libhošť – U silnice 2. Z
několika vycházek jsme tak mohli výrazněji obohatit již dříve nasbírané kolekce kamenných
nástrojů. Na lokalitě Hájovský dvůr jednoznačně dominují nálezy štípané industrie
pocházející ze středního paleolitu (moustérien a taubachien), nálezy z mladších období jsou
zastoupeny jen ojediněle. Podobnou štípanou industrii původem ze středního paleolitu jsme
nacházeli také na lokalitě Libhošť – U silnice 2 (moustérien a taubachien). Vedle této složky
jsou v kolekci nástrojů z této lokality početně výrazněji zastoupeny i artefakty z pozdního
paleolitu a mezolitu (drobné hrůtky, škrabadla, rydla, jádra apod.). Zvláštností
středopaleolitické industrie z obou zkoumaných uvedených lokalit jsou převážně drobné tvary
nalezených kamenných předmětů. Surovinou nástrojů je převážně pazourek ale také rohovec,

křemenec a křemen, jedná se o místní zdroje surovin, které byly zde využívány jak ve
středním paleolitu, tak i mnohem později, v pozdním paleolitu a mezolitu. Obě drobnotvaré
skupiny (industrie taubachienu a industrie z konečného paleolitu) jsou bezproblémově
rozlišitelné.
Střední paleolit obsahuje období před 250 000 – 40 000 let př. n. l. Starší fáze zahrnuje období
rissu, střední fáze probíhá během posledního, eemského interglaciálu a mladší fáze na počátku
würmského glaciálu (Fridrich 1982). Do starší fáze se vztahuje v Evropě mladý acheuleén a
časný moustérien, do střední fáze taubachien a do mladší fáze typický moustéren a micoquien.
Tvůrci těchto kultur jsou populace vývojově směřující k neandertálcům a vlastní neandertálci.
Pojem taubachien je odvozen od naleziště drobnotvaré industrie v Německu (Taubach).
Početnější osídlení neandertálci bylo doloženo v poslední (eemské) meziledové době, asi před
více než sto tisíci lety. Drobnotvará industrie je vyráběna z menších valounů různých hornin.
Mezi úštěpovými nástroji převládají drasadla rozmanitých tvarů, hojně jsou zastoupeny
úštěpy s vruby a zoubky, nechybějí ani tvary tzv. mladopaleolitických typů ( škrabadla, rydla,
vrtáky a hroty). K nejbohatším nalezištím této kultury v České republice patří jeskyně Kůlna
u Sloupu, Předmostí u Přerova (Hradisko) a některé lokality v širším okolí Moravského
Krumlova.

Obr. 1. Střední paleolit. Hájovský dvůr. 1 hrot, 2-3 škrabadla, 4 zoubky, 5-10 různá
drasadla, 10 polyedr, 11 jádro.

Obr. 2. Mezolit a pozdní paleolit. Libhošť- U silnice 1. 1 - 4 hrůtky z křemene a pazourku,
5 hrot z křemence, 6 mikroškrabadlo z pazourku.

Obr. 3. Střední paleolit. Libhošť - U silnice 1 a 2. 1–3, 9, 10 drasadla, 4–7 drobné hroty,
8 úštěp s vruby,11 škrabadlo, 12–13 klínové nože.
Více než 140 let uplynulo od proslulých objevů K. J. Mašky v jeskyních Šipka a Čertova díra
a ještě devadesát let po jeho nejvýznamnějším objevu (dětské čelisti neandertálce) nikoho
ani nenapadlo pátrat po stopách neandertálců v širokém okolí mimo uvedené jeskyně. Přitom
tito pravěcí lidé připomínají svůj pohyb a také stanoviště pod širým nebem, na základě nálezů
kamenných nástrojů, v našem regionu dosti zřetelně a bohatě. K tomuto poznání dospěli
svými objevy a nálezy až členové Archeologického klubu (kroužku) v Příboře. Zakladatel
AK a dlouholetý předseda této organizace Jiří Fryč
objevil již v roce 1971
středopaleolitickou lokalitu u Závišic (Informační zpravodaj Čs. společnosti archeologické,
1982). Dalších 15 nalezišť od roku 1975 zjistil Jan Diviš, z toho jednu na úpatí Bílé hory
(Kopřivnice 4) společně s Danielem Fryčem (1992).
V tabulce „Přehled středopaleolitických nálezů na lokalitách v širším okolí Příbora a
Kopřivnice“ je uvedeno 15 nalezišť. Celkový počet štípaných kamenných nástrojů a jader
je ze všech míst 338 kusů (k 30. 5. 2020). V tabulce jsou u jednotlivých lokalit uvedeny
počty nalezených předmětů podle jejich druhů a celkový počet artefaktů. Z nástrojů
jednoznačně převládají drasadla. Výjimkou jsou lokality Příbor - Janský sloup, kde převládají
úštěpy s vruby a také Příbor – Prchalov, tam dominují škrabadla.

Fotoreportáž z průzkumu v Libhošti v květnu 2020
Aleš Uhlíř

Pohled na zkoumanou lokalitu směrem na jih. V pozadí Libhošťská hůrka.

Zkoumaná lokalita – pole po deštích.

Ukázka z mnoha souvků nasbíraných autorem fotoreportáže. Ve sběru bylo velké množství
drobných pazourků s bílou patinou. Nažloutlý pazourek (dole druhý zprava) opracován.

Pazourek z průzkumu v Libhošti se stopami opracování.

Fotografie souvků z Brumovic
Ferdinand Scholz

Nordický souvek diabasového porfyritu - na povrchu podobný groruditu, poměrně vzácný,
pole u Brumovic. Leg.+ foto F. Scholz. Det. Z. Gába.

Diabasový porfyrit, nábrus - původ Švédsko, popř. Baltské moře. Foto F. Scholz.

Nordický souvek rödö granitu, pole u Brumovic. Leg.+ foto F. Scholz.

Nordický souvek - digerberg konglomerát tufit, pole u Brumovic.
Leg.+ foto F. Scholz. Det. Z. Gába.

Nordický souvek bredvar porfyru, pole u Brumovic. Leg.+ foto F. Scholz.

Nordický souvek grönklit porfyritu, bývalá pískovna západně od nádraží Skrochovice.
Leg.+ foto F. Scholz.

Nordický souvek červeného pegmatitu s velkými živci, pole u Brumovic.
Leg.+ foto F. Scholz.

Nordický souvek asen porfyru z Dalarna, bývalá pískovna západně od nádraží Skrochovice.
Leg.+ foto F. Scholz.

Nordický souvek písmenkového bornholm pegmatitu, zaniklá pískovna západně od nádraží
Skrochovice. Leg.+foto F. Scholz.

Lokální souvek pyroxenického pegmatitu, potok Čížina. Leg.+ foto F. Scholz. Det. Z. Gába.

Detail pyroxenického pegmatitu s krystalem titanitu uprostřed mezi dvěma pyroxeny.
Skut. velikost krystalu je 3 x 1 mm. Foto F. Scholz.

Blízký nebo lokální souvek lyditu s brekciovou strukturou a malými achátovými kresbami.
Skut. délka souvku je 28 mm. Pole u Brumovic. Leg.+ foto F. Scholz.

16. listopadu 2020, pole u Brumovic. Nový nález souvku pazourkového oblázku.
Leg.+ foto F. Scholz.

Záhada zkamenělin v souvcích z „údolí u obce Jelení“
Aleš Uhlíř
V publikaci Pleistocén – Historie výzkumů na území bývalého Československa (autoři Rudolf
Musil – Jaromír Karásek – Karel Valoch) vydané Masarykovou univerzitou v Brně roku 1999
je na straně 30 uvedena tato citace literatury: H. Wenke: Souvky v údolí u obce Jelení a
nálezy zkamenělin (1899). Na území bývalého Československa přicházely – pokud jde o
jméno Jelení – do úvahy dvě lokality na Bruntálsku. V někdejší obci Jelení (dnes součást obce
Milotice nad Opavou) lze zásah pleistocenního ledovce vyloučit. Zato Jelení vrch (684 m n.
m.) a sousední lokalita Jelení v údolí Kobylího potoka cca 6 km jihozápadně od Města
Albrechtice by snad možné byly, avšak znamenalo by to senzační posunutí nejzazší známé
hranice pleistocenního zalednění. V každém případě by to stálo za průzkum. Ve Slezském
zemském muzeu v Opavě žádnou literaturu od Wenkeho nenašli. Profesor Musil hledal článek
v knihovně na Masarykově univerzitě v Brně, kde sice nějakou literaturu od tohoto autora
měli, ta se však zkamenělin v souvcích z Jelení netýkala. Profesor Valoch již nežije a třetího
spoluautora publikace Pleistocén se nepodařilo nalézt. Nakonec pomohl internet. Muselo se
jen počkat až na časopis, ve kterém byl článek uveřejněn, „dojde řada“, to znamená až bude
digitalizován a zpřístupněn na Digitale Bibliothek. Ukázalo se, že i zde platí známé úsloví
„vše je jinak“.
Původní název článku je Ueber einige in Form von Diluvialgeschieben im Hirschberger
Thale gefundene Versteinerungen (O zkamenělinách nalezených v podobě diluviálních
souvků v Jelenohorském údolí). Jelení nebyla obec, ale město Hirschberg v pruském Slezsku
(tedy v Německu), dnes město Jelenia Góra v Polsku, které se nachází asi 20 km severně od
Sněžky. Hirschberger Tal je dnes Kotlina Jeleniogórska, velký údolní kotel na severní straně
západních Sudet. Jelení Hora byla od roku 1368 do roku 1742 součástí zemí Koruny české. Je
zde tedy určitý historický vztah k českému státu. Wenkeho článek uveřejnil v Hirschbergu
vydávaný časopis Der Wanderer im Riesengebirge (Krkonošský poutník), č.11/1899 na str.
172. Zde je reprint:

Popsány jsou tři souvky pocházející z blízkého okolí Hirschbergu. Dva jsou úplné exempláře ježovek
Ananchytes ovata, Lam. velikosti pěsti v pazourku. Třetí souvek je vápenec zvaný Faxekalk,
pocházející z dánského ostrova Sjælland, kde se vyskytuje v 10-15 metrů mocných vrstvách.
Vápencový souvek je zcela vyplněn fragmentem korálu. Autor zmiňuje vzácnost nálezu tohoto
vápencového souvku. Při určování severského původu souvků nabádá k opatrnosti a uvádí se
severskými horninami zaměnitelné krkonošské žuly a ruly s červeným živcem. Celosvětově vedená
bibliografie odborné literatury o souvcích (Kaerlein International, stav k 11.4.2018) Wenkeho zná,
avšak citovaný článek z roku 1899 v ní není. Díky hledání „souvků z údolí u obce Jelení“ se tak
podařilo objevit zajímavý článek, který byl zapomenut.

FEJETON: Mé počínání
Ferdinand Scholz

Všechno to mé počínání začalo hodně dávno v krásné přírodě u řeky Moravice v
Kylešovicích. Tam jsem trávil svůj veškerý volný čas. Poznáváním a pozorováním všech
přírodních krás, které řeka nabízela. V Moravici byla čistá voda, ve které se daly pozorovat
pod vodou bez plaveckých brýlí malé rybky střevle. Celá hejna různých ryb se míhala pod
nohama, když se ryby třely. Nádherné bylo pozorovat hejna ostroretek, které se zlatavě
blýskaly na mělčinách, raky kamenáče, ptáky, užovky, obojživelníky.

Tak nějak to vypadalo v Moravici v šedesátých letech minulého století. Foto F. Scholz.
Kde voda proudila, byl také čistý říční štěrk a valouny různé velikosti. Světlé kameny jsme s
mou babičkou chodili k řece sbírat a na vozíku je vozili na zahradu. Tam jsme je s babičkou
ukládali kolem květinových záhonů jako obrubu. Babičce se kameny v zahradě líbily a mne
taková činnost bavila. Dodnes mám z té doby jeden exemplář světlého skolitového pískovce z
řeky Moravice. To jsem tenkrát samozřejmě nevěděl. Až po roce dva tisíce, při zahradních
úpravách jsem skolitový pískovec v naší zahradě uviděl a uložil ve své sbírce.
Nejzajímavější byl velký načervenalý balvan v horní části pěkně zaoblený. Bez cizí pomoci
nešlo na balvan vylézt. Byl to zvláštní obr, který byl nevšední a záhadný, a který jsem v zimě
roku 1967 vyfotil fotoaparátem Pionýr. Některé fotky z té doby se dochovaly dodnes, ale ten
švédský obr už v řece není. Tenkrát jsem k vánocům dostal krásnou knihu vydanou v r. 1962 Divy oceánů od Tomislava Petra. V knize, kterou mám dodnes, se také píše o geologické
historii země. Od prahor, jak byly celé střední Čechy zaplaveny v prvohorách kambrickým
mořem s trilobity, jak jihozápadně od Barrandova byly nalezeny otisky pancířnatých ryb,
mezi které patří slavná živá zkamenělina ryba latimérie. Druhohorní dinosauři a v mořích
houby, koráli, ježovky, lilijce, mechovky, amoniti. Kapitola Křídové útesy mi odhalila
tajemství pazourků, které ledovce zanesly až k nám na Opavsko, Hlučínsko, Ostravsko a jinde
na severní Moravu, jak se v knize píše. Zvětšené ilustrace dírkovců a podrobný návod, jak lze

dírkovce pozorovat pod mikroskopem. To bylo něco! Samozřejmě jsem po pazourcích pátral
a našel. V malé pískově jižně pod Kylešovským kopcem byly. Sbírali jsme je a obdivovali
jejich krásu. Pazourky z té doby jsou pryč a ty pískovny z okolí Kylešovic jsou dávno zaniklé,
ale zůstaly pěkné vzpomínky.

Starý splav na řece Moravici v Kylešovicích, kde po proudu přibližně 200 m byl v korytě řeky
bludný balvan. Foto F. Scholz v roce 1967.

Švédský obr - bludný balvan nordické žuly v korytě zamrzlé řeky Moravice v Kylešovicích.
Foto F. Scholz v roce 1967.

Díky tehdejšímu sběrateli souvků Petru Dybowiczovi jsem se v roce 2002 setkal na
geologickém semináři ve Zlatých horách s Dr. Zdeňkem Gábou. V kapse jsem měl dva nálezy
souvků od Brumovic, které jsem mu poskytl k bližšímu prozkoumání. Mé překvapení ze
zprávy o těch dvou souvcích od Zdeňka Gáby bylo veliké. Oba souvky byly unikáty. Menší
tmavý valounek je fosforitová konkrece, dar pro muzeum v Šumperku. Větší jádro houby v
levandulově modré hornině z baltského ordoviku. V roce 2002 vstupuji do členství Kruhu pro
sběr a výzkum souvků v České republice. Písemně informuji Dr. Gábu o svých sběrech na
lokalitách v okolí Brumovic. Sběry ukládám a popisuji. Několikrát za ta léta, mě v
Brumovicích Zdeněk Gába navštěvuje, hodnotíme sběry souvků a vyjíždíme spolu na různé
lokality do Polska, na Osoblažsko a Jesenicko. Od Zdeňka Gáby se dovídám hodně informací
o souvcích, za což mu velice děkuji. Pro srovnávání souvků mám sběry i z těchto lokalit.
Časem zkouším fotit souvky a zakládám si také fotoarchiv. Chci zmapovat výskyt souvků v
okolí Brumovic, což se mi částečně daří. Je krásné a fascinující, když na poli najdu horninu,
která má původ ve Švédsku a její stáří je 1,8 miliard let. Souvky jsou pro mne velká vášeň. Ve
sbírce mám odhadem kolem tisíce souvků a malou souvkovou zahrádku.

Balvan västervik kvarcitu od Brumovic. Výška 49 cm. Foto F. Scholz.

Jediný nález nordického pískovcového souvku s čeřinami od Brumovic. Leg + foto F. Scholz.

Také fotografie přírody a dokument je disciplína, kterou mám rád. Dělal jsem pro Brumovice
kalendář přírody 2019 z okolí naší obce, pro naše myslivecké sdružení výstavky fotografií
přírody na mysliveckých dnech. Mé fotografie přírody si vyžádal Klub autorů z Magazínu
myslivosti, měl jsem tu čest zúčastnit se svými fotografiemi v květnu 2019 nádherné výstavy
Příroda – Člověk – Myslivost – Umění v muzeu ve Velké Bíteši.

Krása motýlů. Foto F. Scholz.

Ledňáčci říční ve svatebním šatu. Foto F.Scholz.
Ve spolupráci se Zdeňkem Gábou jsou mé fotky v časopise Podesní, Severní Morava, ve
Sborníku bruntálského muzea, v krásné knize Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků a v
publikaci Společenství ledovcových souvků u Kolnovic.

V přírodě nacházím pořád nové nepoznané a pořád tam někde je ten chlapec, který to chce
všechno poznávat.

Sběr souvků na poli u Brumovic. Foto D. Scholzová.

Ferdinand Scholz, člen klubu pro výzkum souvků

Články se souvkovou tematikou ve Sborníku bruntálského muzea
Prostor pro publikace se souvkovou tematikou u nás poskytují především internetová média
(Neviditelný pes, Osel aj.), Měsíčník města Příbora) nebo sborník Archeologie Moravy a
Slezska vydávaný Českou archeologickou společností, pobočkou pro Moravu a Slezsko. Šest
článků bylo v roce 2020 uveřejněno v Libhošťském zpravodaji vydávaném Vlastivědnou
besedou v Libhošti. Vzhledem k tematickému zaměření, mezinárodnímu rozšiřování a
autorskému zastoupení, je významná spolupráce s německým odborným časopisem
Geschiebekunde aktuell, vydávaným Společností pro výzkum souvků. Tři články se
souvkovou tematikou byly uveřejněny ve dvou posledních vydáních Sborníku bruntálského
muzea (SBM 2018/2019 a SBM 2020). Ve sborníku 2020 je článek o „děravém“ pazourku,
jehož kresby a fotografie jsou na titulní straně Souvků Plus. Není znám žádný jiný pazourkový
souvek, o kterém by toho bylo napsáno tolik, jako o „děravém“ pazourku z Krnova. V roce
1886 ho popisoval tehdejší student práv, pozdější vídeňský advokát a významný archeolog
Richard Kulka, v roce 1918 se jím zabýval prehistorik Georg Kyrle a ve vlastivědě okresů
Krnov a Město Albrechtice z roku 1923 o něm psal Heinrich Schulig. Dosud mu věnovalo
svou pozornost deset autorů. Sborník bruntálského muzea lze získat přímo v Muzeu v
Bruntále, p. o., Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál (e-mail: muzeum@mubr.cz).

________________________________________________________________________________
SOUVKY PLUS jsou nepravidelně vycházející elektronické médium ve formátu PDF,
interní informační zpravodaj pro vnitřní potřebu kruhu zájemců o souvkovou tematiku
v moravskoslezské oblasti.
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