Naučná stezka „Archeologie okolí Třemešné a Liptaně“
15238 – Liptaň – hrádek
Pozůstatky hrádku se nachází na Strážném vrchu (kóta 487,2) u horního, západního okraje vesnice Liptaň, doložené již k
roku 1267 (Leuendal, později Luptyn či Lybental). Podle stop v terénu byl hrádek, patrně oválného půdorysu, chráněný
příkopem. Keramika nalezená na lokalitě povrchovými sběry je datována do 14.−15. století. Může jít o sídlo menšího
leníka olomouckého biskupa, v případě však vyloučit její větší stáří a souvislost s původním lokátorem Helembortem de
Turri, i když ten zdejší původní držbu vyměnil za pozemky na východní Moravě.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=28

JV084 – Liptaň – kamenolom Na nivě
Bývalý kamenolom zaznamenaný na mapě stabilního katastru (1836) se nachází na jižním okraji intravilánu Liptaně
(kóta 412,6).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1340

15270 – Třemešná a kostel sv. Šebestiána a historické jádro
První zmínka o vesnici a také o zdejší faře (pův. Renverdostorp, později Renfridestorph, od 16. stol. i Czemesna neb) pochází
z roku 1256, tudíž k tomuto datu lze předpokládat i existence kostela. Vesnici mohl založit Helembort de Turri, leník
olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který však později působil spíše na východní Moravě a název vesnice
dovoluje uvažovat o lokátoru jménem Renfrid. V letech 1672 a 1691 je zmiňován dřevěný kostel, zasvěcený sv. Floriánovi
a sv. Šebestiánovi. Na jeho místě byl v letech 1730−1736 postaven barokní zděný kostel. V letech 1900−1902 byla věž
kostela zbourána a nahrazena novou. Kolem kostela se nachází ohradní zeď s kaplemi křížové cesty.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=57

JV089 – Třemešná – kamenolom Nad nádražím 2
Bývalý kamenolom zaznamenaný na mapě stabilního katastru (1836) se nachází na západním okraji obce Třemešná, na
jihovýchodním svahu kóty 497.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1345

JV091– Hynčice – Fajtlův lom (JV090) a lom Mittelfelder
Oba lomy, zobrazené na mapě stabilního katastru (1836) se nacházejí v severní části intravilánu Hynčic, na západní hraně
jižně orientovaného jazykovitého výběžku kopce Na malém Valštejně (683,5 m n.m.). Jižnější Mittelfelder se v terénu jeví
jako sníženina o rozměrech 40 x 30 m, severnější Fajtlův lom jako sníženina o rozměrech 50 x 30 m. V blízkém okolí se
nachází ještě několik menších lůmků.
URL: hhttps://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1347

15268 – Třemešná – hrádek Artmanov
V severozápadní části intravilánu obce Třemešná (doložené k roku 1256) se východním výběžku (kóta 472,4) kopce
Panský vrch nacházejí pozůstatky drobné fortifikace, datované k přelomu 13. a 14. století. Její název není znám. Patrně se
jedná o sídlo nějakého drobného leníka olomouckého biskupa. Někdy je lokalita také považována za hrádek Velký
Taubenstein loupeživého rytíře Stosse, rozbořený r. 1474 vojskem Matyáše Korvína.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=55

Jeseník

Ostatní lokality mimo trasu:
JV082 – Třemešná – Mühlberg, historické hliniště (19. stol.)
JV083 – Liptaň – Na Nivě, historický kamenolom (19. stol.)
JV086 – Třemešná – U lomu 1, historický kamenolom (19. stol.)
JV087 – Třemešná – U lomu 2, historický kamenolom (19. stol.)
JV088 – Třemešná – Nad nádražím 1, historický kamenolom (19. stol.)
JV085 – Liptaň – Rosskopf, historický kamenolom (19. stol.)
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