Jeseník

Naučná stezka „Pravěké a historické osídlení Droždína a Bukovan“
27485 – Droždín – U lesa, eneolitické nálezy
Na východním okraji katastru Droždína byly povrchovým sběrem nalezeny artefakty z období eneolitu (4.000 – 2.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=940

27477 – Bukovany – Ohrady, neolitické sídliště
V severovýchodní části intravilánu byly v letech 2002 a 2004 při výzkumu J. Vrány z Archeologického centra Olomouc objeveny sídlištní objekty kultury
s lineární keramikou ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=946

27471 – Bukovany – historické jádro
Historický intravilán obce se nachází na mírném jižním svahu, na soutoku dvou menších vodotečí. První zmínka je v tzv. Zdíkově listině z roku 1131
(Bucouaz, později Bukowan či Bokwan), kdy část patřila olomoucké kapitule.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=945

27502 – Bukovany – osídlení na jižním okraji obce
V jižní části intravilánu v roce 2003 objevil při výzkumu M. Kalábek z Archeologického centra Olomouc stopy osídlení z pozdní doby bronzové (1.000 – 750
př. n. l.), z raného středověku (950 – 1 200), z vrcholného středověku (13. století) a z raného novověku (16. – 1. polovina 17. století).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=948

27495 – Bukovany – U studánky, laténské nálezy
Na jižním okraji katastru Bukovan nalezl v roce 1992 M. Kalábek při povrchových sběrech fragmenty tuhované keramiky z doby laténské (400 př. n. l. - 0).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=947

24251 – Bystrovany – historické jádro
Historický intravilán obce se nachází na pravém břehu řeky Bystřice. První zmínka je z roku 1277 (Bystrouan), kdy byla majetkem kláštera Hradisko. V roce
1473 ji král Matyáš daroval městu Olomouc.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=944

24248 – Bystrovany – Od Chválkovicka
Na severozápadním okraji katastru nalezl roku 2007 P. Kumhala při povrchovém sběru bronzový knoflík s motivem koně ve skoku nad stylizovaným
terénem na aversu, datovaný do 18.–19. století.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=943

24252 – Droždín – U Bystrovan, paleolitická stanice
Na jižním okraji intravilánu Droždína byly v 50. a 60. letech 20. století členy archeologického kroužku při ZŠ v Droždíně zjištěny stopy paleolitické stanice
kultury aurignacien (38 000 – 28 000 př. n. l.) a neolitického osídlení (5.500 – 4.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=932

24152 – Droždín – historické jádro
Historický intravilán obce se táhne podél potoka Adamovka. První zmínka pochází z roku 1275 (Drosin a Drozdyn), kdy náležela olomoucké kapitule,
poté se stala majetkem kláštera Hradisko.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=929

27481 – Droždín – Nad zahrádkami, paleolitické nálezy
U jihovýchodního okraje intravilánu Droždína byly náhodným nálezem identifikovány stopy mladopaleolitického osídlení (40.000 – 11.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=936

27479 – Droždín – Dvě chaty, paleolitické nálezy
Východně od intravilánu Droždína byly díky náhodnému nálezu identifikovány stopy mladopaleolitického osídlení kultury aurignacien (38.000 –
28.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=936

27470 – Droždín – Na héku, Jednička, Na Hřebenkách, paleolitické nálezy
Východně od intravilánu obce Droždín byly díky náhodnému nálezu identifikovány stopy mladopaleolitického osídlení kultury aurignacien (38.000 – 28.000
př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=933
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