
189

Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 019 :  D o b a b ro n zov á  X  Přeh l e d v ý z k u m ů 61/1,  2020 X  167–18 9

Summary
Zlaté Hory (Zlaté Hory v Jeseníkách cadastre, Jeseník District), 
Zámecký vrch. During metal detecting prospection, a little 
bronze armring, that can be probably dated back to the Late Tu-
mulus culture or Early Urnfield culture, was found. The site is 
located on Zámecký vrch hill with ruins of Edelstein castle. It 
represents an isolated Bronze Age artefact in this mountainous 
region of Jeseníky Mountains.

Miroslav Daňhel

Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín)
„Zadní mezicestí“.
Doba bronzová obecně, starší doba bronzová. Sídliště, hrob 
v sídlištním prostředí. Záchranný výzkum.

Viz Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín).

Zlobice (okr. Kroměříž)
„Pod padělky“, „Souhradí“.
Pozdní doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace výzkumu: ZM ČR 1 : 10 000, list 24-42-15, v okolí bodu 273/369 mm 

od Z/J s. č.

V průběhu let 2018–2019 byl realizován rozsáhlý záchranný 
archeologický výzkum, který byl vyvolán stavbou protipovod-
ňové hráze. Výzkumem bylo zachyceno přes sto archeologic-
kých objektů sídlištního charakteru. Samotné osídlení má více 
fází, přičemž rámcově se pohybuje v rozsahu doby bronzové až 
raného středověku (viz oddíly Doba železná, Středověk a no-
vověk). Nejvíce objektů lze předběžně datovat do pozdní doby 
bronzové, která zároveň představuje nejstarší fázi osídlení. Z to-
hoto úseku byly zachyceny převážně zásobní a  sídlištní jámy. 
Z nálezů je možné vyzdvihnout především početný soubor tkal-
covských závaží a kamenný kadlub pro výrobu jehlic.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Zlobice (Kroměříž District), “Pod Padělky”, “Souhradí”. Over 
one hundred of archaeological features were excavated in the 
area of the newly founded flood-protection dam. Most of them 
are dated to the Late Bronze Age.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Žabčice (okr. Brno-venkov)
Sportovní ulice.
Mladší pravěk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 600851.22:1181222.12.

Koncem července 2019 proběhl záchranný archeologický vý-
zkum při stavbě rodinného domu ve Sportovní ulici v Žabčicích. 
Při kontrole zahloubených pasů byla objevena jedna zahloubená 
sídlištní jáma malých rozměrů. Získaný keramický materiál kvůli 
své fragmentárnosti umožnil pouze rámcové datování do období 
mladšího pravěku (doba bronzová až doba stěhování národů).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Žabčice (Brno-venkov District), Sportovní Street. A sunken 
feature was documented during the rescue excavation. Pottery 
could be dated only generally from the Bronze Age to the Mi-
gration Period.

Jiří Zubalík




