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Naučná stezka „Pravěké a historické nálezy
 v okolí Vystříbra“

 15071 – Troubelice – Padělky, eneolitické obydlí

Východně od obce, na mírné vyvýšenině Broza (264,6 m n. m.) v inundaci mezi pravým břehem Oskavy a 
potokem Lukavice, zachytili roku 1931 pracovníci uničovského muzea při archeologickém výzkumu soujámí tří 
objektů, z nichž nejmladším je polozemnice s ohništěm ze závěru lengyelské kultury se směsicí tradice kultury 
s moravskou malovanou keramikou a nově nastupující kulturou jordanovskou (4.500 – 4.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=745

15108 – Troubelice – Trávníky, eneolitické osídlení

Na jihovýchodním okraji Troubelic, na pravém břehu potoka Lukavice, byl roku 2005 proveden záchranný 
archeologický výzkum J. Vránou z Archeologického centra Olomouc. Ve výkopu inženýrských sítí pro rodinné 
domky byl prozkoumán jeden blíže neurčený eneolitický objekt (4.000 – 2.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=747

15111 – Troubelice, Lazce u Troubelic – depot na Vystříbru a další archeologické stopy

Jižně od Troubelic a západně od Lazců se nachází kopec Vystříbro (289,6 m n. m.). Na jeho jihozápadním svahu 
byly roku 1930 postupně nalezeny části depotu bronzových náramků z doby bronzové (2.000 – 750 př. n. l.). 
Uloženy byly ve Vlastivědném muzeu Olomouc a v uničovském muzeu. Na jihovýchodním svahu kopce byla 
nalezena přesněji nedatovaná paleolitická štípaná industrie (1.000.000 – 8.000 př. n. l.). V 16. století se zde 
mělo dle historických pramenů těžit stříbro.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=728

15067 – Troubelice – Račůvka, pravěké a historické aktivity

Na západním okraji katastru Troubelic, na východním jazykovitém výběžku kopce Račůvka, situovaném nad 
prameništěm bezejmenné vodoteče, byla povrchovými sběry doložena paleolitická (1.000.000 – 8.000 př. n. 
l.), neolitická (5.500 – 4.000 př. n. l.) a blíže neurčená středověká antropogenní aktivita (13.–15. století).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=460

15070 – Troubelice – historické jádro

Historický intravilán se nachází na březích potoka Lukavice mezi Račůvkou a řekou Oskavou. První zmínka o 
obci pochází z roku 1343 (Trubelicz). Z let 1842–1844 pochází kostel Navštívení Panny Marie.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=744

Ostatní lokality mimo trasu:

15069 – Troubelice – škola, osídlení ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.)
1511 2 – Lazce – historické jádro (první zmínka k roku 1333)
1511 3 – Lazce – u hřbitova nálezy z neolitu (5.500 – 4.000 př. n. l.) a eneolitu (4.000 – 2.000 př.n .l.)
15110 – Lazce – U Staré matky, sídliště ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.) a pozdního eneolitu (2.400 
– 2.000 př. n. l.)
15109 – Medlov – Na Lukách, nálezy z neolitu (5.500 – 4.000 př. n. l.) a eneolitu (4.000 – 2.000 př. n. l.)
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