Naučná stezka „Pravěké a historické osídlení
Lipníka nad Bečvou“
27740 - Lipník nad Bečvou - historické jádro
První písemná zmínka pochází z roku 1238, v níž se zmiňuje Valter, farář z Lipníka (plebanus de Lipnich). Lipník
byl tehdy, snad jako trhová ves, součástí zeměpanského – markraběcího zboží. Město vzniklo buď panovnickou lokací (možno již ve 2. polovině 13. století), nebo až pánů Kravař, jejichž šlechtickou držbou bylo od roku
1325. Každopádně roku 1349 je doložena městská pečeť a město se řídilo magdeburským právem. Jestli již
tehdy a jak bylo opevněno, nevíme, ale za následné vlády Pernštejnů (po roce 1474) existující hradby byly
zesilovány a rozšiřovány. Opevnění nakonec mělo trojitou hradbu, dvojitý příkop, 13 bašt, předsunuté
barbakány a rondely, dvě brány (Oseckou a Hranickou) a jednu fortnu (branku) u kostela. Ve městě se nachází
původně středověký kostel sv. Jakuba Většího, později barokně přestavěn, radnice vzniklá přestavbou ze dvou
měšťanských domů ve třetí čtvrtině 16. století a klasicistně upravena v letech 1851–1852, renesanční zámek
z roku 1598, přestavěný v 19. století, kostel sv. Františka Serafinského z roku 1610, renesanční zvonice z roku
1609, goticko-renesanční synagoga, přestavěná roku 1882, barokní piaristická kolej z let 1660–1670, barokní
kaple sv. Josefa a barokní kaple sv. Rocha. Historické jádro je městskou památkovou rezervací.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1144

27738 - Lipník nad Bečvou – Na Zelince, pravěké sídliště
V jižní části intravilánu, na pravém břehu řeky Bečvy, byly v roce 1981 při stavbě rodinných domů narušeny
pravěké objekty, které podle fragmentů keramiky nalezených na hromadách hlíny lze přiřadit mladobronzové
fázi kultury lužických popelnicových polí (rámcově cca 1 250 – 1 000 př. n. l.). Bíle patinovaný artefakt kamenné
štípané industrie náležel asi do paleolitu (cca 1 mil. až 8 000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1142

27737 - Lipník nad Bečvou – Na Stromovce, Nad Šraňky, Haškovci, chmelnici
U jihovýchodního intravilánu města, na pravobřežní terase řeky Bečvy byl v roce 1974 narušen pravěký objekt.
Průzkum lokality pak v letech 1974–1976 provedl Archeologický ústav Brno. Později zde prováděli povrchové sběry
místní občané J. Tomáš a P. Dadej. Celkem zde bylo zjištěno asi 100 objektů a doklady osídlení kultury s lineární
keramikou ze staršího neolitu (5 500 – 4 900 př. n. l.), z časného eneolitu (4 000 – 3 700 př. n. l.), kultury badenské
ze středního eneolitu (3 400 – 3 000 př. n. l.), kultury lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové a z doby
halštatské (400 – 750 př. n. l. resp. 750 – 400 př. n. l.), z doby laténské (400 př. n. l. – 0), z velkomoravského aneb
středohradištního období (800 – 950 n. l.) z mladohradištního období (950 – 1 000 n. l.) a z vrcholného středověku
(13.–14. století).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1141
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