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Naučná stezka „Archeologie a historie krajiny kolem Opavy“

 15417 - Opava – historické jádro 

Historické jádro Opavy se rozkládá na říční terase nad pravým břehem řeky Opavy. V letech 1179-1182 se zdejší 
oblasti zmocnili čeští Přemyslovci a připojili ji k moravskému markrabství. První písemná zmínka o Opavě 
pochází z roku 1195 (Oppauia), roku 1224 ji Přemysl Otakar I. udělil městská práva. V roce 1269 Opavsko daroval 
Přemysl Otakar II. svému nemanželskému synu Mikuláši, prvnímu z řady opavských vévodů a později knížat, 
sídlicích původně na hradě v Hradci nad Moravicí. Kolem roku 1400 byl u východního okraje historického jádra 
Opavy (poblíž dnešního Slezskéhu zemského muzea) vybudován gotický rezidenční hrad, v 17. století přestavěn 
na renesanční zámek s opevněním. Hradby, předpokládané již ve 13. století, byly vybaveny Jaktařskou bránou 
na západě, Hradeckou na jihu, Ratibořskou bránou na severovýchodě a Mlýnskou fortnou na severu. Po ztrátě 
většiny Slezska ve slezských válkách, se roku 1772 Opava stala sjednoceným centrem správy Rakouského 
Slezska, v letech 1918 až 1928 českého Slezska, resp. Země Slezské. Starší osídlení území města dokládají 
archeologické nálezy z neolitu (5 500 – 4 000 př. n. l.) na Kolářské ulici, z eneolitu (4 000 – 2 000 př. n. l.) v okolí 
minoritského a dominikánského kláštera a z doby římské (0 – 380 n. l.) v okolí hlavní pošty a minoritského 
kláštera.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=276

15418 - Opava – Lundwallova pískovna, pravěké nálezy 

Při těžbě pískovce v prvních desetiletích 20. století docházelo k průběžným nálezům keramických fragmentů 
a pazourkových nástrojů blíže neurčeného stáří. Roku 1927 zde byl objeven i mamutí kel.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=267

MI003 - Kylešovice – Vaníčkova, sídliště z doby bronzové 

Při záchranném archeologickém výzkumu v severní části intravilánu, jižně od železniční dráhy do Hradce nad 
Moravicí, bylo zachyceno několik zahloubených objektů z doby bronzové (2 000 – 750 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1495

15420 - Kylešovice – historické jádro 

Historický intravilán někdejší vesnice (dnes součást města Opava) se nachází mezi levým břehem řeky 
Moravice a pravém břehu menší vodoteče – Otickým příkopem, v místě jejich soutoku. První písemná zmínka 
pochází z roku 1341 (Kylezowiz).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1496

15422 - Na stanech, polykulturní osídlení 

V západní části Kylešovic bylo v roce 2007 při záchranném archeologickém výzkumu zjištěno sídliště kultury s 
lineární keramikou (5 500 – 4 900 př. n. l.), sídliště lengyelské kultury z časného eneolitu (4 500 – 3 700 př. n. l.), 
sídliště kultury nálevkovitých pohárů ze starého eneolitu (3 700 – 3 400 př. n. l.), sídliště kultury kulovitých amfor 
ze středního eneolitu (3 400 – 3 000 př. n. l.), pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry z pozdního eneolitu 
(2.400 – 2.000 př. n. l.), sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové (2 000 – 1 500 př. n. l.) a sídliště kultury 
lužických popelnicových polí z mladší a pozdní doby bronzové (1 250 – 750 př. n. l.) a z doby halštatské (750 – 
400 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=631
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