Naučná stezka „Archeologie a historie v okolí
Slavkova u Opavy“
15406 – Slavkov u Opavy – U srdečníka, neolitické sídliště
Na jižním okraji historického intravilánu, za silnicí Opava – Olomouc, na mírném jihovýchodním svahu,
prozkoumal v roce 2002 NPÚ ÚOP Ostrava během záchranného archeologického výzkumu část sídliště kultury
s vypíchanou keramikou, náležící do středního eneolitu (4.900 – 4.500 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=258

15407 – Slavkov u Opavy – Černá cesta, polykulturní sídliště
V jihovýchodní části intravilánu Slavkova u Opavy, na mírném jižním svahu, bylo v roce 2002 NPÚ ÚOP Ostrava
prozkoumáno sídliště kultury s lineární keramikou ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.) a lengyelské
kultury z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=259

15411 – Slavkov u Opavy – ul. Osvobození, nález sekeromlatu
V jižní části intravilánu Slavkova u Opavy u trati, na mírném jihovýchodním svahu nad inundací levobřeží říčky
Hvozdnice, byla v roce 1993 nalezena panem Konopčíkem týlní část sekeromlatu, který lze přiřadit
lengyelskému kulturnímu komplexu z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.), kterému náleží i nedaleká
lokalita Slavkov u Opavy .
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=263

15413 – Slavkov u Opavy – zdrže ČOV, polykulturní sídliště
V inundaci levobřeží říčky Hvozdnice byly v roce 1995 při záchranném archeologickém výzkumu vyvolaném
stavbou čističky odpadních vod V. Janákem objeveny stopy po sídlišti kultury s lineární keramikou ze staršího
neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.), lengyelského kulturního komplexu z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. l.),
z pozdního eneolitu (2.400 – 2.000 př. n. l.) a z doby halštatské (750 – 400 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=265

15438 – Otice – sopka, paleolitické a neolitické nálezy
Na severním úpatí Kamenné hory (310,7 m n. m.), vyčnívající nad inundací pravobřeží říčky Hvozdnice, se
nachází lokalita s početnou kamennou industrií ze středního paleolitu (300.000 – 40.000 př. n. l.) a z neolitu
(5.500 – 4.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=288

15410 – Slavkov u Opavy – polní trať u železnice, slovanské sídliště
Jižně od intravilánu Slavkova u Opavy, na mírném svahu orientovaném k levému břehu nedaleko meandrující
říčky Hvozdnice, bylo roku 1959 povrchovými sběry J. Krále objeveno přesněji nedatované slovanské sídliště
(550 – 1.200) s nálezy keramiky a železné strusky.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=288
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