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Naučná stezka „Archeologie kolem Bílovce“

 15638 – Bílovec – historické jádro Bílovce 
Historické jádro Bílovce leží na mírné vyvýšenině na levém břehu říčky Bílovky. Sídlo bylo situováno na důležité 
komunikaci probíhající od jihozápadu k severovýchodu Moravskou (Oderskou) bránou mezi úpatím Nízkého 
Jeseníku (Vítkovskou vrchovinou) a tokem Odry. V těchto místech ji křižovala jiná historická stezka, vedoucí od 
Příbora, někde u Studénky překračující Odru, pokračující kolem Bílovce dál přes vrchovinu směrem na Opavu. 
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1324, kdy měl město i okolní panství v držení Vok z Kravař. Ten 
snad byl ilokátorem města, jak napovídá původní název města Woogstadt. Půdorys historického města měl 
přibližně oválný tvar obdélníkovým náměstím se severo-jižní orientací. Vymezovali jej hradby a příkop, 
doplněné o Dolní bránu na jihozápadě a Horní bránu na severu. Na jihovýchodním okraji stála původně tvrz, 
přestavěna na konci 16. století na renesanční zámek, později barokizovaný. V intravilánu města se nachází 
gotický kostel sv. Mikuláše s barokizovaným kněžištěm, renesanční radnice z let 1592–93 a další původně 
renesanční a barokní domy (mj. i barokní dům se stálou expozicí kno�íků a historií �rmy Massag). Jádro města 
je od r. 1992 městskou památkovovu zónou.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1458

15639 – Stanice lovců a sběračů na Pivovarském kopci v Bílovci
Východně od historického jádra města, na nízké ostrožně nad tokem Bílovky (dnes ul. Slunečná v zástavbě RD) 
byly zachyceny stopy osídlení z  období mladého paleolitu. Byla zde nalezena kolekce štípané kamenné 
industrie, přiřazené kultuře aurignacien (38.000 – 28.000 před n. l.). Vhodná poloha umožňovala tehdejším 
lovcům a sběračům kontrolovat přiléhající část Poodří a tím i tah velké stádní zvěře koridorem Oderské brány.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1459

15641 – Vodní tvrz ve Velkých Albrechticích
Vodní tvrz stávala na ostrůvku ohraničeném příkopem s vodou uvnitř intravilánu obce Velké Albrechtice. První 
písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1424, tvrz byla nejspíš středověká. V roce 1921 zde G. Stumpf nalezl 
při výkopových pracech fragmenty loštických pohárů a další užitkové keramiky. V souboru se nacházely také 
renesanční kachle z 16. století. 
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=461

15640 – Tábořiště mladého paleolitu ve Velkých Albrechticích
Na kótě 310,7 bylo tábořiště ze starší fáze mladého paleolitu (40.000 – 28.000 př. n. l.) ležící 1,6 km západně 
od centra Velkých Albrechtic. Na této lokalitě se kromě kamenných nástrojů typických mladopaleolitických 
kultur aurignacien a szeletien vyskytuje rovněž i Míškovický typ, jehož chronologické zařazení je problem-
atické.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=460
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