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 15384 – Vávrovice – historické jádro

Historický intravilán původní vesnice (dnes městská část Opavy) se nachází na říční terase nad inundací pravobřeží řeky Opavy. První 
písemná zmínka pochází patrně již z roku 1288 (Smodrovic, později k roku 1368 Bandrowicz, k roku 1536 Wawrowicz).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=244

15390 – Vávrovice, Palhanec – pískovny, polokulturní lokalita
Jihovýchodně od Vávrovic, na říční terase nad inundací levého břehu řeky Opavy, byly v roce 1941 a později v 50. a 70. letech 20. století v 
místních pískovnách u osady Palhanec (dnes část Opavy) zachyceny stopy pravěkého osídlení. V. Šikulová a J. Pavelčík zde rozeznali 
doklady kultury s vypíchanou keramikou z mladšího neolitu (4.500 – 4.000 př. n. l.), lengyelské kultury z časného eneolitu (4.000 – 3.700 
př. n. l.), kultury nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.), kultury s kanelovanou keramikou, resp. bádenské 
kultury a kultury kulovitých amfor ze středního eneolitu (3.400 – 3.000 př. n. l.), kultury lužických popelnicových polí z mladší a pozdní 
doby bronzové a z doby halštatské (1.250 – 400 př. n. l.), osídlení z doby laténské (400 př. n. l. – 0), kultury przeworské a dobrodzieńské 
skupiny z doby římské (0 – 400 n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=233

15393 – Kateřinky – Na střelnici, pohřebiště lidu popelnicových polí
Severozápadně od Kateřinek (pův. město, dnes část Opavy), na říční terase nad inundací levého břehu řeky Opavy, se nachází pohřebiště lidu 
kultury lužických popelnicových polí, konkrétně její lužické fáze z mladší doby bronzové (1.250 – 1.000 př. n. l.) a její slezské fáze z pozdní 
doby bronzové (1.000 – 750 př. n. l.), zachycené již 1899, později zkoumané J. Jislem v letech 1945, 1948 a 1951.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=236

15392 – Jaktař – pravěké sídliště
Na severním okraji intravilánu Jaktaře (pův. vesnice, dnes městská část Opavy), na levém břehu říčky Velké – jednoho z pravobřežních 
přítoků Opavy, se nachází lokalita zachycená při záchranných archeologických výzkumech NPÚ ÚOP v Ostravě v letech 2004 a 2008. 
Bylo zde sídliště kultury nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.), kultury kulovitých amfor ze středního 
eneolitu (3.400 – 3.000 př. n. l.), dále sídliště z doby římské (0 – 380 n. l.), případně až z doby stěhování národů (380 – 568 n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=236

15392 - Jaktař - pravěké sídliště
Mezi Vávrovicemi a Jaktaří, na říční terase nad pravobřežím řeky Opavy bylo povrchovými sběry a v roce 2001 i záchranným archeolog-
ickým výzkumem doloženo osídlení kultury kulovitých amfor ve středním eneolitu (3.400 – 3.000 př. n. l.), v době římské (0 – 380 n. l.), 
v době stěhování národů (380 – 568 n. l.), a osídlení ze středohradištního a mladohradištního období (800 – 1 000 n. l.). 

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=235

15383, JH004 – Vávrovice – Krásné pole, polykulturní lokalita
Jižně od Vávrovic byly roku 1996 objeveny dvě pohřebiště epilengyelského kulturního komplexu z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. 
n. l.), sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.), dále hrob kultury se šňůrovou 
keramikou, část sídliště a pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu (2.400 – 2.000 př. n. l.), pohřebiště únětické 
kultury ze starší doby bronzové (2.000 – 1.650 př. n. l.). Byly zde i hroby z raného středověku (550 – 1.200 n. l.). Další výzkumy zde 
probíhaly v letech 2013, 2014 a 2017. 

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=235

Ostatní lokality mimo trasu:

15387 – Jaktař – Grundy, sídliště z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.)

JH006 – Brumovice, Pustý mlýn, Slezská magistrála, osídlení z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.) a středověku (12.–14. stol.)

Naučná stezka „Pravěké a středověké osídlení kolem Vávrovic“
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