Jeseník

Naučná stezka „Archeologie kolem Hradce nad Moravicí“
15440 – Branka u Opavy – Maršovec, pravěké kamenné nálezy
U severovýchodního okraje intravilánu obce, na levém břehu řeky Moravice, byl amatérským nálezcem nalezen kamenný
mlat a otloukač, které J. Pavelčík datoval do časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.) a přiřadil kultuře s moravskou
malovanou keramikou, resp. lengyelské kultuře. Kolem místa nálezu bylo vytyčeno II. ochranné pásmo (33196).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1407

15441 – Branka u Opavy – Branecký kopec
Dne 25. 3. 1895 došlo k sesuvu ve špatně založeném kamenolomu na Braneckém kopci (376,3 m n. m.), vyvýšenině
jihovýchodně od intravilánu obce, po kterém bylo v hlušině nalezeno množství bronzových předmětů slezské fáze kultury
lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové (1.000 – 750 př. n. l.). Situaci doplňuje nález bronzové sekerky na
severním svahu kopce v roce 1978. Vzhledem k příhodné terénní konfiguraci lokality je možné, že vrcholová plošina
skrývá pozůstatky pravěkého hradiska. Proto bylo kolem kopce vytyčeno II. ochranné pásmo (33197).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1459

15495 – Hradec nad Moravicí – zámek
Lokalita se nachází na mohutné ostrožně mezi řekou Moravicí a potokem Hradečná. Již ve středním eneolitu (3.400 –
3.000 př. n. l.) se zde nacházelo výšinné sídliště badenské kultury (resp. kultury kanelované keramiky), v pozdní době
bronzové (1.000 – 750 př. n. l.) a v době halštatské (750 – 400 př. n. l.) hradiště kultury lužických popelnicových polí, resp.
její slezské a platěnické fáze (1.000 – 400 př. n. l.). Později v raném středověku, přesněji ve střední a mladší době hradištní
(800 – 950 n. l., resp. 950 – 1.200 n. l.) zde stálo slovanské hradisko, na jehož místě ještě v 11. století vznikl knížecí hrad,
chráněný příkopem vylámaným ve skále. Důkazem osídlení ostrožny v 9. století je nález slovanské zemnice s ohništěm.
Archeologické nálezy železných lup – koláčů struskovité taveniny dokládají, že zde byla zpracovávána železná ruda. Roku
1060 knížecí hrad odolal útoku polského vojska Boleslava Smělého. Kamenný hrad byl zde vybudován ve druhé polovině
13. století. Relikty východní a západní části jeho obvodové hradby jsou dodnes patrné ve zdech dnešního zámku, vybudovaného v 16. století. I nyní novogotická věž byla zřejmě původně válcovou gotickou věží hradu.¨
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=314

15493 – Hradec nad Moravicí – Hanuše, novověké opevnění
Západně intravilánu Hradce nad Moravicí, u vrcholku kopce Hanuše (426,8 m n. m.) jsou dosud patrné relikty opevnění ze
slezských válek v 18. století. Někde poblíž byl na počátku 20. století nalezen bronzový nůž se závěsným kroužkem z doby
bronzové (2.000 – 750 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=327

15439 – Branka u Opavy – cihelna
Západně od obce Branka u Opavy, na levém břehu řeky Moravice, byly zachyceny blíže nespecifikované antropogenní
aktivity z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=327
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