Naučná stezka „Archeologická krajina kolem Žerotína“
15188 – Strukov – Kratiny
Na mírném západním svahu, východně od Strukova zjistili pracovníci Archeologického centra Olomouc povrchovými sběry blíže
neurčené novověké aktivity.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=839

15193 – Žerotínu – Ke Strukovu, pozdně bronzové sídliště
Na silnici mezi Žerotínem a Strukovem, u odbočky do Pňovic, na levém břehu říčky Teplička, bylo objeveno sídliště slezské fáze kultury
lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové (1.000 – 750 př. n. l.) s nálezy fragmentu koflíku a jehlice s roztepanou svinutou
hlavicí.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=841

33141 – Žerotín – historické jádro
Historický intravilán Žerotína leží na levém břehu říčky Tepličky. První zmínka o vsi (Siratine) pochází již z listiny Jindřicha Zdíka,
datované k roku 1131, resp. 1141, kdy se stala majetkem olomoucké kapituly. Po roce 1480 patřila ves klášteru augustiniánů ze
Šternberka.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=622

15192 – Tvrz Žerotín
Tvrz se nachází v centrální části intravilánu obce, na levém břehu říčky Tepličky. První zmínka o tvrzi na Kopci pochází z roku 1348. Byla
sídlem místních vladyků, předchůdců pozdějšího významného rodu pánů z Žerotína. Další zmínka pochází z roku 1599 ze šternberského urbáře, kde se uvádí jak tvrz, tak i dvůr, který k ní patřil. Po roce 1480 Žerotín získali pod svou správu augustiniáni ze Šternberka
a ti v polovině 18. století zřejmě na místě tvrze vybudovali zámeček.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=845

15183 – Žerotín – U studánky
Západně od Žerotína, na pravém břehu říčky Tepličky, byly povrchovými sběry pracovníků Archeologického centra Olomouc zachyceny
blíže neurčené novověké aktivity.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=823

15185 – Pňovice – Hlavnice, novověké aktivity
Západně od Žerotína, v inundaci na pravém břehu říčky Tepličky byly povrchovými sběry pracovníků Archeologického centra Olomouc
objeveny stopy blíže neurčených novověkých aktivit.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=825

15195 – Pňovice – U Tepličky, neznámá lokalita
V poli mezi Pňovicemi a Žerotínem byly leteckou prospekcí zjištěny růstové anomálie, dokládající stopy lidské činnosti, dosud blíže
neurčené.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=827

15198 – Pňovice – Na Dílech, středověká lokalita
Jihozápadně od Strukova, na pravém břehu Tepličky se nachází středověká lokalita, datovaná do 13. až 15. století, objevená povrchovými sběry pracovníky Archeologického centra Olomouc.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=829

Ostatní lokality mimo trasu:
15189 – Žerotín – u hřbitova, kontinuální osídlení od eneolitu (od 4.000 př. n. l.)
Jeseník

15191 – Strukov – historické jádro vsi, založené kolem roku 1790

trasa naučné stezky
lokalita na trase
lokalita mimo trasu
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