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Naučná stezka „Pravěké a historické osídlení Holasovic a Neplachovic“

 15367 – Holasovice – hradisko  

V centrální části intravilánu Holasovic, mezi řekou Opavou, jejím pravobřežním, a přítokem Lipinkou, se nachází pozůstatky 
hradiska oválného půdorysu. Je na něm doloženo již osídlením kultury nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 
3.400 př. n. l.) a kultury s kanelovanou keramikou ze středního eneolitu (3.400 – 3.000 př. n. l.). I když se někdy považuje 
za ústřední hradiště kmene Holasiců (Gradice Golensicezke v listině papeže Hadriána IV. z roku 1155), nebylo zde dosud 
zachyceno osídlení z 9. až 10. století. Na lokalitě byly zachycené základy zděného kostela, který V. Šikulová datovala na 
přelom 12./13. století. Pod jeho základy byly nalezeny relikty starší dřevěné stavby stejné orientace. Kolem se nacházelo 
řadové kostrové pohřebiště.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=216

15370, JH007 – Holasovice – U trati, polykulturní lokalita 

Jihovýchodně od intravilánu Holasovic, u hranice s katastrem Neplachovic a poblíž soutoku řeky Opavy s Heraltickým 
potokem, byl roku 2011 proveden záchranný archeologický výzkum. Při něm bylo prozkoumáno 10 objektů kultury s lineární 
keramikou ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.), jeden hrob lengyelské kultury z časného neolitu (4.000 – 3.700 př. n. 
l.), jeden objekt z pozdní doby římské (4. století n. l.). Do raného středověku již patří jeden slovanský objekt z 9. století a 
celkem 12 hrobů z přelomu 10. a 11. století. V těsné blízkosti byly roku 2016 prozkoumány dva hroby ze stejného období.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1492

15369 – Holasovice – Liščí díry, polykulturní lokalita 

V inundaci na pravém břehu řeky Opavy, poblíž rozhraní katastrů Holasovic, Neplachovic, Jakartovic a Držkovic, byla 
povrchovými sběry zjištěná archeologická lokalita. J. Pavelčík zde roku 1986 zjistil přítomnost kultury lineární keramikou 
ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.), kultury s moravskou malovanou keramikou, resp. lengyelské kultury z časného 
eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.), kultury nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.), kultury 
kulovitých amfor ze středního eneolitu (3.400 – 3.000 př. n. l.), kultury se šňůrovou keramikou z pozdního eneolitu (2.400 
– 2.000 př. n. l.), kultury zvoncovitých pohárů rovněž z pozdního eneolitu (2.400 – 2.000 př. n. l.), kultury lužických 
popelnicových polí konkrétně její slezské a platěnické fáze z pozdní doby bronzové, resp. z doby halštatské (1.000 – 750 
př. n. l. a 750 – 400 př. n. l.). Dále zde byly nálezy z doby laténské (400 př. n. l. - 0), keramiky dobrodzienské skupiny ze 
závěru mladší doby římské (4. století). Dále zde bylo slovanské osídlení z 8. a 9. století, tj. z období Velké Moravy a pochází 
odtud rovněž i nálezy z vrcholného středověku (14. století).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=218

15371 – Neplachovice – Loděnická, pravěké sídliště 

Ve východní části intravilánu Neplachovic byl proveden T. Krasnokutskou v roce 2005 záchranný archeologický výzkum, 
při kterém bylo prozkoumáno několik sídlištních objektů a sídlištní vrstva z období kultury lužických popelnicových polí 
(1.250 – 400 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=220

15368 – Neplachovice – zámek 

V západní části intravilánu Neplachovic, připomínaných poprvé k roku 1257 vč. kostela (ecclesie de Niplawiz), se nachází 
zámek. Původní byl renesanční, přestavěný ve druhé polovině 17. století ze středověké tvrze, připomínané k roku 1490. 
Roku 1778 byl zničen pruským vojskem. V letech 1833–1834 byl na jeho místě postaven nový zámek v empírovém slohu 
se zámeckým parkem a barokními plastikami z poloviny 18. století, pocházejícími z bývalého zámku.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=217
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