Naučná stezka „Bohušov svědectvím věků“
33152 – Historické jádro Bohušova
Historické jádro obce leží na levém břehu ohybu říčky Osoblahy. Vznikla patrně z vesnice Gottfriedsdorf (Godenridestorp) zmiňované roku 1255 a podhradní osady nedalekého hradu, po němž pak dostala jméno Fulštejn
(Füllstein). V jižní části intravilánu obce se nachází gotický kostel sv. Martina pocházející z let 1280–1285. Během
archeologického výzkumu při rekonstrukci kostela v letech 1999 a 2011 byly nalezeny skleněné fragmenty
olejových lamp a vitráží, mince a další nálezy související se stavebním vývojem a pohřbíváním v kostele. Z těchto
nálezu pak vyniká renesanční náhrobek světícího vratislavského biskupa Jindřicha Supa z Fulštejna.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=187

33151, 15251 – Hrad Fulštejn
Na kopci nad levým břehem říčky Osoblahy, která jej zde obloukem obtéká, se nachází zřícenina hradu
Fulštejn. Hrad z pověření olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku zde v polovině 13. století vybudoval
jeho leník Herbord z Fulmu, rytíř původně z Vestfálska, který nejdříve obdržel polovinu hradu a vsi Bohušov,
jeho potomci roku 1275 získali druhou. Hrad od roku 1437 drželi Supové z Fulštejna, za jejichž éry byl hrad roku
1476 dobyt vojsky Matyáše Korvína. Roku 1565 koupili hrad Sedlničtí z Choltic, kterým byl hrad roku 1622
zkonfiskován a během dalšího průběhu třicetileté války byl hrad značně poničen dánskými a švédskými vojsky
a poté opuštěný chátral. Při stavbě hradu bylo využito systémů valů patřícím hradišti z pozdní doby bronzové
slezské fáze kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 1.000 př. n. l.), která je doložena povrchovými sběry.
Nejstarší dvoudílná (jádro a předhradí) část hradu měla přibližně obdélný půdorys (cca 100 x 55 m). Ve
východním rohu byla válcová věž, v jižním palácová stavba. Jádro hradu bylo obklopeno příkopem a valem, na
východě byla později vybudována další dvě předhradí. Valové opevnění je narušeno novověkou úvozovou
cestou.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=189
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId419

15256 – Bohušov – drobné opevnění u Dubského mlýna
Jihozápadně od Bohušova, se nad inundací levobřeží Osoblahy (dnes mezi Bohušovským rybníkem
Bohušovickým a rybníkem Pod hradem), nachází mírně vyvýšené plató (kóta 266,1 m n. m.), obtékané
ohybem říčky. Kolem něj se rýsují pozůstatky příkopu a valu. Povrchovými sběry zde byl získán soubor
pravěkých kamenných nástrojů a fragmentů středověké keramiky. Lokalitu zatím nelze přesněji datovat ani
interpretovat.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=46

15253 – Bohušov – U pískovny, pravěké žárové hroby
Východně od intravilánu obce, na mírném východním svahu kóty 278,9 (U pískovny), byly podle údajů E. Richtera
v průběhu 19. století dvakrát učiněny nálezy „popelnic, spálených kostí a starožitností“.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=43
Ostatní lokality:
15255 – Ostrá hora – pravěké sídliště, nálezy z eneolitu (4.000 – 2.000 př. n. l.) a doby římské (0 – 380 n. l.)
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