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Naučná stezka „Archeologie kolem Bludova“

 14795 – Šumperk – popelnicová pole Nad hřbitovem  

Na jižním okraji Šumperka, severozápadně od dnešního hřbitova byla v roce 2009 zjištěna lokalita mladobron-
zové fáze kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 1.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=681

14803 – Bludov – historické jádro 

Obec leží na březích Bludovického potoka. V letech 1200 a 1216 je sice v pramenech zmiňován markraběcí 
úředník Blud z Bludova, ale první důvěryhodná písemná zmínka pochází z roku 1346 (Bludow), kdy se vesnice 
nacházela v majetku moravských markrabat. V 16. století se uvádí dva panské dvory, na místě Dolního dvora 
byla mezi lety 1568 až 1613 postavena tvrz. Na jejím místě vznikl roku 1624 renesanční zámek, v roku 1708 
barokně přestavěn. Před rokem 1732 byla ves povýšena na městečko. Před druhou světovou válkou byl v obci 
nalezen na blíže nespeci�kovaném místě hrob z doby halštatské (750 – 400 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1459

14793 – Hrad Bludov 

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

Zřícenina hradu se nachází na vrcholku (460,5 m n. m.) jižního výběžku kopce Hradisko. Hrad byl postaven 
patrně již ve 13. století a byl původním sídlem rodu Bludoviců, avšak první zmínka o něm pochází až z roku 
1371 (castrum Bludaw). Hrad byl tvořen plochým jádrem se dvěma terasami s okružním příkopem a valem. Na 
severní straně přiléhalo k hradu předhradí, opevněné rovněž valem a příkopem, přičemž v jeho severozápadní 
části stála pevnůstka. Ve 14. století se majitelem hradu stal mocný rod pánů z Lipé a po nich moravská 
markrabata z vedlejší lucemburské panovnické linie Jan Jindřich, Prokop a Jošt. Po nich se hrad stal opět 
šlechtickým zbožím, až ho jako majetek Jiřího st. Tunkla, straníka krále Jiřího z Poděbrad, roku 1471 dobyla a 
pobořila vojska Matyáše Korvína. Zdi hradu pak sloužily jako zdroj stavebního materiálu, takže do dnešní doby 
se dochoval pouze příkop a relikty sklepení.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=674

Ostatní lokality mimo trasu:
VV051 – Bludov – lom na erlan (19. stol.)
VV053 – Raškov – lom Mařka (19. stol.)    
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