Naučná stezka „Pravěk a historie Uničova a okolí“
15136 – Uničov – historické jádro
Uničov byl založen na mírné vyvýšenině nad inundací v ohybu řeky Oskavy, na jejím pravém západním břehu. První bezpečná zmínka je z
roku 1223 (Vnisov, později také Noua Ciuitate). Založení města roku 1213 souviselo s kolonizací tohoto území markrabětem Vladislavem
Jindřichem za účelem těžby stříbrných a železných rud v blízkém okolí, ale předcházelo mu starší slovanské osídlení. Těžba se časem ukázala
jako nevýnosná a ekonomickou bází města se stalo zemědělství. Kamenné hradby, postavené ve 14. století, doplňovali čtyři brány
(Šumvaldská na severu, Medelská na severozápadě, Litovelská na jihozápadě, Brníčská na východě), Vodní fortna na jihovýchodě a celkem
34 bašt. Dodnes se dochovaly relikty v severozápadní části a Medelská brána. V intravilánu se nachází farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
z 1. poloviny 14. století. Již ve 13. století zde byl minoritský klášter, později zrušený. Na náměstí stojí radnice, původně středověká, později
několikrát přestavovaná. Ve městě byly prováděny četné záchranné archeologické výzkumy (v poslední době především NPÚ Olomouc) s
nálezy pocházejícími ze středověku a novověku. Centrum je městskou památkovou zónou.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=775

15139 – Uničov – intravilán, eneolitická šipka
V jihozápadní části dnešního intravilánu, na zahradě D. Němce byla v roce 1967 nalezená eneolitická (4.000 – 2.000 př. n. l.) silicitová
šipka s řapem.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=778

15149 – Uničov – Zadní lány, nález čepelky
Na jihozápadním okraji katastru města Uničov, v inundaci pravobřežního drobného přítoku říčky Lukavice byla nalezena roku 1933
pazourková čepel rámcově datovaná do mladší doby bronzové až staršího halštatu (2.000 – 550 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=783

15146 – Benkov – Na farském, polykuturní lokalita
Na jihozápadním úpatí Benkovského kopce (267,8 m n. m) nad inundací pravého břehu vodoteče Panský příkop, byla v letech 1931 a 1940
průzkumy uničovského muzea objevena lokalita z období kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 400 př. n. l.) a z doby laténské (400
př. n. l. – 0). Dle ústního sdělení místního učitele zde bylo v roce 1954 zachyceno pravěké kostrové pohřebiště, situace však nebyla ověřena
a nálezy chybí.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=781

15145 – Uničov – Benkovský vrch, pohřebiště kultury lužických popelnicových polí
Na západním okraji katastru města, v inundaci pravého břehu vodoteče Panský příkop na východním úpatí Benkovského kopce (267,8 m
n. m), bylo ve 30. letech 20. století při výzkumu uničovského muzea pod vedením K. Schirmeisena odkryto pohřebiště kultury lužických
popelnicových polí (1.250 – 400 př. n. l.). Nejstarší hroby pochází z mladší doby bronzové a nejmladší pak z doby halštatské. Celkem zde
bylo zkoumáno 103 žárových hrobů.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=947

15150 – Uničov – Za Šibeníkem, nálezy kultury lužických popelnicových polí
Na západním okraji katastru, v inundaci levého břehu vodoteče Panský příkop, byl v 60. letech 20. století nalezen soubor keramiky a
bronzových náramků kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 750 př. n. l.), který zřejmě souvisí s pohřebištěm této kultury na
západním břehu potůčku.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=784

15137 – Uničov – Šibeník, lovci mamutů a první zemědělci
Západně od města, na jižních svazích kopce Šibeník (250,6 m n. m.), bylo ve 30. letech 20. století při výzkumu uničovského muzea pod
vedením K. Schirmeisena prozkoumáno 12 sídlištních objektů časně eneolitické fáze lengyelského kulturního komplexu (4.000 – 3.700
př. n. l.). Na západním svahu kopce nad říčkou Lukavicí byla roku 1930 nalezena skládka mamutích kostí.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=776

15137 – Uničov – Šibeník, lovci mamutů a první zemědělci
V roce 1940 byly západně od města, na mírném svahu nad pravým břehem Lukavice, při stavbě silnice na rozcestí do Medlova a
Benkova, zachyceny sídlištní jámy lengyelské kultury z období časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.) a také ze středověku. V roce
2011 při záchranném archeologickém výzkumu během výstavby cyklostezky Uničov – Medlov byla prozkoumána jedna sídlištní jáma
jordanovské kultury, rovněž z období časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.), dalších 30 objektů z vrcholného středověku (13.–14.
století) a čtyři novověké pohřby koní.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=777
Jeseník

Ostatní lokality mimo trasu:
15148 – Střelice – obec (první zmínka k roku 1234)
trasa naučné stezky
lokalita na trase
lokalita mimo trasu
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