Naučná stezka „Pravěké a historické osídlení okolí Dolan“
27456 - Dolany - Kartouzka
Severovýchodně od vesnice, na výrazné ostrožně (304,3 m n. m.) mezi Dolanským potokem a jeho přítokem, se nachází pozůstatky
středověkého kartuziánského kláštera, založeného roku 1388. Po dobytí husity roku 1425 jej tito využívali jako opevněný tábor malé
posádky. V terénu jsou patrné relikty kamenných zdí kostela, ambitů a jednotlivých cel. V letech 1962–1975 zde probíhal archeologický
výzkum.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=899

27460 - Dolany - Sádek, depot z pozdní doby bronzové
Jihovýchodně od vesnice, na severozápadním svahu ostrožny nad levým břehem drobné vodoteče, byl roku 2005 nalezen L. Svobodou
depot bronzových předmětů z pozdní doby bronzové (1 000 – 750 př. n. l.). Následně zde pracovníci NPÚ ÚOP Olomouc a Muzea
Prostějovska provedli archeologický výzkum.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=901

24100 - Dolany - Panský, pazourkové nástroje
Jihovýchodně od vesnice, pod zalesněným západním úpatím Andělského kopce nalezl p. Březina při povrchovém sběru soubor
pazourkových úštěpů neolitického (5 500 – 4 000 př. n. l.), případně paleolitického stáří (1 000 000 – 8 000 př. n. l.). Při výzkumu v roce
2000 byly zjištěny sídlištní objekty kultury nálevkovitých pohárů z období staršího eneolitu (3 700 – 3 400 před n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=894

24153 - Tovéř - historické jádro
Vesnice Tovéř se nachází na mírném západním svahu, podél drobné vodoteče, tekoucí od úpatí Andělského kopce na západ. Ves
(Towiren) se poprvé zmiňuje k roku 1203 v mladším falzu. Od roku 1379 byla obec majetkem kartuziánského kláštera v Tržku u
Litomyšle, později přeloženého do Dolan (Kartouzka).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=910

24108 - Dolany - Za Benešovo a Za brankou, pravěké sídliště
Na jihozápadním okraji intravilánu Dolan byly v letech 2003 a 2004 zjištěny pracovníky Archeologického centra Olomouc dvě sídelní
jámy bez datačního materiálu.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=898

24107 - Dolany - U kamenného kříže
Na jihozápadním okraji katastru, jižně od křižovatky cesty z Dolan do Hlušovic se silnicí 46 z Olomouce do Šternberka u Dolan byly roku
1995 pracovníky ÚAPP Olomouc při archeologickém výzkumu zachyceny fragmenty keramiky ze středověkých kulturních vrstev
(13.–15. století).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=897

24104 - Dolánky - historické jádro
Na severozápadním okraji katastru Dolan, byla při říšské silnici vedoucí z Olomouce do Šternberka (a Opavy) založena roku 1786 nová
osada.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=893

24101 - Dolany - Příhony, neolitické sídliště
V severozápadní části intravilánu byl v roce 2006 při stavbě rodinného domu pracovníky Archeologického centra Olomouc nalezen
sídlištní objekt kultury s lineární keramikou (5 500 – 4 900 př. n. l.) spolu s relikty kulturní vrstvy.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=893

24105 - Dolany - historické jádro
Historický intravilán vesnice leží podél břehů Dolanského potoka. První písemná zmínka pochází z roku 1235, kdy je znám Demeter z
Dolan (de Dolan). Roku 1379 byly Dolany darovány nově vzniklému kartuziánskému klášteru na nedaleké ostrožně. V obci se nachází
renesanční zámek a farní kostel sv. Matouše.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=893
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