Naučná stezka „Pravěké a historické osídlení v okolí Malé Polanky“
14905 – Hrabová – nálezy z mladší a pozdní doby bronzové na Hůrce
V roce 2009 nalezl M. Klimeš v severovýchodním cípu katastru Hrabové, poblíž vrcholku jižního výběžku (kóta 441,2) Malé Polanky,
depot bronzových předmětů, datovaný do mladší doby bronzové (1.250–1.000 př. n. l.). Následně byla nedaleko pracovníky Vlastivědného muzea v Šumperku objevena bronzová sekerka z pozdní doby bronzové (1.000–750 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=633

14899 – Police – neolitické a laténské nálezy na Polance
Na jihovýchodním úpatí Malé Polanky, na mírném východním svahu u okraje lesa Dubina prováděli ve 20.–30. letech 20. století
amatérské výzkumy a sběry F. Kotrle a R. Hošek z Dubicka. Kromě neolitických sídlištních jam (5.500–4.000 př. n. l.) zde byly, v blíže
nespecifikované poloze na poli, objeveny sídlištní objekty a depot železných předmětů a přeslenů z doby laténské (400 př. n. l. – 0).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=617

14904 – Police – mladý paleolit na Polance
Na jižním úpatí Malé Polanky, západně od neolitického sídliště (14899), byly povrchovými sběry nalezeny blíže nedatované mladopaleolitické (40.000–11.000 př. n. l.) a neolitické štípané kamenné nástroje (5.500–4.000 př. n. l.). Zřejmě se jedná o dvě polohy, poloha
Polanka leží na parcele č. 446 a poloha Kluče a Loučení na parcelách č. 334/1 a 421/3.

Dubicko – Na Újezdě, nálezy z doby bronzové (2.000 - 750 př. n. l.)

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=622

14897 – Dubicko – sídliště lužických popelnicových polí
Poloha Za kostelem se nachází na západním okraji obce Dubicko, na úpatí Malé Polanky. Již před druhou světovou válkou zde členové
Vlastivědného kroužku v Dubicku zachytili jámu se slovanskými, resp. hradištními střepy (rámcově 650–1.200 n. l.). I. L. Červinka odtud
uvádí pravěké nálezy, které přiřadil mladoeneolitické jevišovické kultuře (3.000–2.400 př. n. l.). V letech 1990 a 1992 zde Z. Brachtl při
povrchových sběrech objevil keramiku kultury lužických popelnicových polí. Při několika výzkumech Vlastivědného muzea Šumperk a
Archaie Olomouc o.p.s. bylo od roku 2010 zjištěno několik desítek sídelních objektů, patřících neolitické kultuře s lineární keramikou
(5.500–4.900 př. n. l.) nebo mladobronzové a halštatské fázi kultury lužických polí (1.250–1.000 př. n. l., resp. 750–400 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=629

14900 – Dubicko – kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel Povýšení sv. Kříže se nachází v západní části intravilánu obce Dubicko. Má dosud zachovanou gotickou sakristii, hlavní loď kostela
s věží pochází z barokní přestavby roku 1710. Ve věži se nachází originál zvonu z roku 1476.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=631

33136 – Dubicko – historické jádro
Dubicko leží na březích bezejmenného potoka na jihovýchodním úpatí Malé Polanky. První zmínka o obci pochází z roku 1253 (Dubisk).
V intravilánu obce se kromě kostela Povýšení sv. Kříže nachází rovněž i smírčí kříž ze 16. století a barokní márnice.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=632

14883 – Hrabová – historické jádro
Obec Hrabová leží na západním úpatí kopců Malé Polanka a Humenec. První zmínka o vsi pochází z roku 1344 (Hrabowa). V obci se
nachází římskokatolická barokní kaple sv. Matouše z roku 1724, klasicistní kříž z roku 1792 a evangelický kostel z let 1928–1933. V roce
zde 1970 byl zachycen sídlištní objekt mladobronzové fáze kultury lužických popelnicových polí (1.250–1.000 př. n. l.). V letech
2012–2015 byly v poloze Pod Hojgrovými postupně odkryty žárové hroby této kultury.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=634

Ostatní lokality mimo trasu:
14898 – Dubicko – Na Újezdě, nálezy z doby bronzové (2.000 - 750 př. n. l.)
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