Naučná stezka „Archeologie kolem Cvilína“
15316 – Krnov – Burgberk, pravěké a raně středověké hradiště
Jihovýchodně od města, na vrcholu kopce Hradisko (480 m n. m.) se nachází terénní relikty pravěkého a
středověkého hradiště v podobě valů a příkopů opevnění. Nejstarší nálezy byly přiřazeny kultuře nálevkovitých
pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.) nebo kultuře kanelované keramiky, dnes označované jako
badenské z období středního eneolitu (3.400 – 3.000 př. n. l.). Později zde existovalo hradiště kultury lužických
popelnicových polí, nejspíš její slezské fáze v pozdní době bronzové (1.250 – 750 př. n. l.) a platěnické fáze v době
halštatské (750 – 400 př. n. l.). Dnes je kopec poutním místem s kaplí Panny Marie Sedmibolestné.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=102

15320 – Krnov, Opavské Předměstí – Červený Dvůr
Na JV úpatí kopce Cvilín bylo roku 1817 nalezeno větší množství popelnicových hrobů. L. Jisl zde situoval
rovněž nález pohřbu kultury s kanelovanou keramikou.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=106

15318 – Krnov – zřícenina hradu Šelenburk
Jihovýchodně od města Krnov, na vrcholu kóty 423,1, se nachází zřícenina hradu Šelenburk (původně
Lobenštejn, někdy taky Cvilín). Zřejmě již v pozdní době bronzové (1.000 – 750 př. n. l.) na lokalitě vybudovali
lidé slezské fáze kultury lužických popelnicových polí hradiště, obepnuté valem. To bylo později využito
Slovany i v době hradištní (950 – 1.200 n. l.). V první polovině 13. století zde byl vybudován hrad, jižně od něj
je opevněné předhradí. První zmínka pochází z roku 1238. Od roku 1253 jej měl v držbě rod Benešoviců, na
konci 13. století se stal majetkem opavského knížete, později krnovského knížete, příslušníků opavských
Přemyslovců. Za česko-uherských válek jej dobyl Matyáš Korvín. Později se stal majetkem pánů ze Šelmberka
(po nich druhé jméno hradu), pak krnovských knížat z franské větve Hohenzollernů a po konfiskaci v roce 1622
knížat z rodu Lichtenštejnů. Tehdy již začal hrad chátrat a zdivo bylo později z větší části rozebráno na stavby v
okolí. Hrad měl přibližně čtvercový půdorys, obvodovou zástavbu s válcovou věží v jihozápadním rohu. Dvojité
hradby doplňoval příkop a předsunutý val (zčásti původně pravěký). Na jihovýchodní straně bylo předsunuté
opevněné předhradí. Archeologické vykopávky zde probíhaly již v 19. století.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=104

15302 – Krnov – Cvilín, sídliště z pozdní doby bronzové
Jihovýchodně od města Krnov, na jižním úpatí bezejmenného kopce (kóta 397,3) mezi Hradiskem a Cvilínem,
byl v roce 1958 zachycen sídlištní objekt slezské fáze kultury lužických popelnicových polí z pozdní doby
bronzové (1.000 – 750 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=103
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