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Zlobice (okr. Kroměříž)
„Pod padělky“, „Souhradí“.
Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, list 24-42-15, v okolí bodu 273/369 mm od Z/J s. č.

Během výzkumu na polykulturním sídlišti ve Zlobicích (viz 
oddíl Doba bronzová) bylo zachyceno sídliště z mladší doby že-
lezné. Toto období představuje druhou fázi osídlení lokality, kte-
rou se podařilo výzkumem zachytit. Co do zastoupení objektů se 
jedná o druhou nejpočetnější komponentu. Prozkoumáno bylo 
několik zahloubených objektů, které lze díky jejich tvaru, rozmě-
rům a případným dokladům konstrukcí označit jako chaty. Další 
struktury již většinou představovaly běžné sídlištní jámy. Na 
základě předběžného určení keramického materiálu lze hlavní 
část osídlení klást do období LT B/C, přičemž několik souborů 
se svou náplní poněkud liší, a proto bude nutné jejich dataci ještě 
upřesnit.
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Summary
Zlobice (Kroměříž District), “Pod Padělky”, “Souhradí”. A part 
of the Late Iron Age settlement was excavated (among other fea-
tures dated to the Late Bronze Age and Early Middle Ages) at the 
construction site of newly founded flood-protection dam.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Žerotín (okr. Olomouc)
„Pod rybníkem“.
Doba laténská. Povrchový průzkum. Ojedinělý nález.  
Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.7195756N, 17.1917386E.

Na jaře roku 2018 byl při povrchovém průzkumu na katastru 
obce Žerotín získán střep z nádoby z mladší doby železné. Ná-
lez pochází z místa na pravé straně od silnice spojující Žerotín 
se Štěpánovem. Jde o fragment nádoby s částečně dochovaným 
pásem výzdoby kolkovaných obrácených C a pod ním se nachází 
poměrně setřelé šikmé rýhování. Keramické těsto obsahuje vý-
raznou příměs tuhy (obr. 17). Nález lze s největší pravděpodob-
ností spojit se sídlištěm objeveným v 50. letech 20.  století v trati 
„Cépový rybník“ na katastru obce Žerotín (např. Skutil 1954, 3; 
Meduna 1980, 329 zde i další Literatura). Z tohoto sídliště známe 
dva zlomky situl s podobnou kolkovanou výzdobou umístěnou 
pod okrajem (srov. Hlava 2007, 104–105, 109, obr. 9: 8, 11: 5).
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Zusammenfassung
Žerotín (Bez. Olomouc), „Pod rybníkem“. Latènezeit. Einzel-
fund. Oberflächensammlung.

Lukáš Hlubek

Obr. 17. Žerotín. Střep 
s kolkovanou výzdobou. 
Kresba L. Hlubek.

Abb. 17. Žerotín. 
Die Scherbe mit 
Stempelverzierung. 
Zeichnung L. Hlubek. 




