Naučná stezka „Pravěk a historie okolí Horní a Dolní Sukolomi“
15119 – Dlouhá Loučka – Zlaté návrší, stopy železářské výroby
Na hranici katastru, na mírné vyvýšenině zvané Zlaté návrší, byla zachycena železářská struska, datovaná do období raného středověku (650 – 1.200 n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=759

15120 – Dolní Sukolom – Na kopci, polykulturní lokalita
Na východním okraji katastru Dolní Sukolomi, na vyvýšenině Zlaté návrší, objevil V. Tilšar povrchovými sběry doklady kultury nálevkovitých pohárů
z eneolitu (3.700–3.400 př. n. l.) a kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 400 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=765

15155 – Brníčko – polykulturní lokalita
Východně od obce Brníčko, byl v roce 1877 vyzvednut depot bronzových předmětů z pozdní doby bronzové (1.000 – 750 př. n. l.). V roce 1937 byla v těchto
místech získána neolitická štípaná kamenná industrie (5.500 – 4.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=798

15151 – Brníčko – historické jádro
Historický intravilán Brníčka se nachází v inundaci na levém břehu řeky Oskavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358 (Pernik, později Brnyeczko
či Pernyk). Kromě toho zde bylo zachyceno téměř kontinuální osídlení od neolitu (5.500 – 4.000 př. n. l.) až po současnost.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=797

15117 – Brníčko – u strojíren, sídliště popelnicových polí
U severního okraje intravilánu Brníčka byly již ve 30. letech 20. století zachyceny nálezy kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 750 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=764

15122 – Dolní Sukolom – cihelna, polykulturní lokalita
U silnice mezi Dolní Sukolomí a Brníčkem se nachází areál bývalé cihelny, kde byla při těžbě hlíny postupně při výzkumech uničovského muzea,
Vlastivědného muzea Olomouc a Archeologického ústavu Brno zachycena paleolitické stanice s nálezy mamutích klů (1.000.000 – 8.000 př. n. l.), sídliště
lengyelské kultury z mladého neolitu (4.500 – 4.000 př. n. l.), pohřebiště pozdněeneolitické kultury zvoncovitých pohárů (2.400 – 2.000 př. n. l.), sídliště
kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 400 př. n. l.), sídliště z období laténu (400 – 0 n. l.), sídliště z doby římské (0 – 380 n. l.) a relikt slovanské
železářské hutě (550 – 650 n.l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=766

15124 – Dolní Sukolom – U kříže, sídliště kultury lužických popelnicových polí
U severovýchodního okraje intravilánu obce prozkoumali v letech 1928–1929 pracovníci uničovského muzea 8 žárových hrobů kultury lužických
popelnicových polí (1.250 - 400 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=768

15125 – Dolní Sukolom – V lukách, Padělky, polykulturní lokalita
Na hranici katastrů Dolní a Horní Sukolomi byl roku 1909 objeven depot bronzových předmětů kultury lužických popelnicových polí, konkrétně z její
lužické fáze z mladší doby bronzové (1.250 – 1.000 př. n. l.). Výzkum uničovského muzea ve 30. letech 20. století zde zachytil neolitické sídliště kultury
s lineární keramikou (5.500 – 4.900 př. n. l.) a lengyelské kultury (4.500 – 4.000 př. n. l.). Další výzkumy proběhly v roce 1962 a v roce 2001.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=761

15126 – Horní Sukolom – historické jádro
Historický intravilán obce leží v inundaci na levém břehu říčky Oslavy. První písemné zmínky o vsi pochází z let 1328 a 1368 (Sukolom, Selplaz, Sucolom), ale
bez rozlišení, zda se jedná o Dolní nebo Horní. V roce 2003 bylo u kapličky pracovníky Archeologického centra Olomouc zachyceno osídlení kultury s lineární
keramikou (5.500 – 4.900 př. n. l.). Další nálezy pocházely z období lužických popelnicových polí (1.250 – 400 př. n. l.) a z doby laténské (400 př. n. l. - 0).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=762

15127 – Horní Sukolom – Lihovarské, polykulturní lokalita
U severovýchodního okraje obce objevili v 60. letech 20. století učitel a žáci místní ZŠ artefakty z paleolitu (1.000.000 – 8.000 př. n. l.), z neolitu (5.500
– 4.000 př. n. l.), z eneolitu (4.000 – 2.000 př. n. l.), z období kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 400 př. n. l.) a ze středověku.
URL: hhttps://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=763

Ostatní lokality mimo trasu:
15121 – Brníčko – za strojírnami, náhodný nález z neolitu (5.500 – 4.000 př. n.l.)
15159 – Želechovice – Karpaty, nálezy se tředověku a novověku (od 13. stol.)
15116 – Uničov – Nad Oskavou, nález z neolitu (5.500 – 4.000 př. n. l.)
15123 – Dolní Sukolom – historické jádro vsi (zmínka k r. 1327), osídlení lengyelské kultury (4.000 – 3.700 př. n. l.)
Jeseník

15106 – Nová Dědina – Kluče, pravěké nálezy (od 40.000 př. n. l.)

trasa naučné stezky
lokalita na trase
lokalita mimo trasu
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