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Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dřínov (Dřínov u Kroměříže cadastre, Kroměříž District), Plot 
No. 386/1. Among other features dated mostly to the Early Mid-
dle Ages, only one storage pit belonging to HC phase of Platěnice 
culture was documented. One pottery sherd refers to the Late 
Iron Age settlement (?) nearby.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Hnojice (okr. Olomouc)
„Hnojické náplatky“.
Doba laténská. Ojedinělé nálezy. Povrchový průzkum.  
Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

V roce 2018 nalezl pan M. Zahradníček v poloze „Hnojické 
náplatky“ dva střepy, které můžeme zařadit do mladší doby že-
lezné. Jde o jeden okrajový fragment situlovité nádoby s docho-
vanou železnou reparační svorkou pod okrajem. Druhý zlomek 
představuje část prstencové podstavy nádoby. Oba exempláře 
lze obecněji zařadit do stupňů LT B – LT C. Nelze vyloučit, že 
s těmito nálezy souvisí polovina čočkovitého korálku z modrého 
skla. Popsaná keramika a torzo korálku nejspíše v této poloze 
indikuje možné osídlení z mladší doby železné. Zároveň by se 
jednalo o dosud neznámou laténskou lokalitu na Šternbersku.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Hnojice (Bez. Olomouc), „Hnojické náplatky“. Latènezeit. Ein-
zelfunde. Oberflächensammlung.

Lukáš Hlubek

Holubice (okr. Vyškov)
Kruh.
Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK – Y: 583915.6; X: 1164252.65.

Pokračující masivní bytová výstavba v  severozápadní části 
Holubic, v někdejší místní části Kruh přispěla k objevu dosud ne-
známého sídliště z mladší doby železné. Prozkoumali jsme zde 
53 sídlištních objektů. Z části šlo o kůlové jamky a jámy různého 
účelu, jeden objekt měl výrobní charakter, nedílnou součástí 
sídliště bylo i osm polozemnic s klasickou konstrukcí tvořenou 
dvěma kůly v kratších stěnách. Z mnoha kůlových jamek nahodile 
roztroušených po ploše se podařilo identifikovat jednu nadzemní 
stavbu, tvořenou čtyřmi mohutnými kůlovými jamkami. Již zmi-
ňovaný výrobní objekt sloužil pravděpodobně k výrobě keramiky, 
uvnitř objektu jsme nalezli několik kruhových jam zaplněných su-
rovým grafitem, uprostřed objektu byla umístěna menší kruhová 
pec. Sídliště se nachází na výrazném východním svahu, tomu se 
přizpůsobilo i rozmístění a zahloubení objektů do terénu. K boha-
tému souboru nálezů patří zlomek náramku z modrého skla, že-
lezné předměty, keramika, přesleny, keramická kolečka, kostěné 
nástroje, kamenná drtidla a zlomky žernovů.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Holubice (Bez. Vyškov). Latènezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

Blanka Mikulková

Hulín (okr. Kroměříž)
„Hřebavec“.
Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace stavby: ZM ČR 1 : 10 000 list 25-31-07, v pásu mezi hraničními body 

určenými koordináty 308/256-351/63 mm od Z/J s. č.

V  návaznosti na rozšiřování hulínského těžebního areálu 
probíhají v jeho nejzazší SZ části od konce roku 2019 také pra-
videlné archeologické dozory. Při letos zahájených pracích byl 
zatím na ploše, jejíž celková výměra bude necelý jeden hektar, 
prozkoumán jeden zahloubený objekt z  doby laténské a  jeden 
relikt chaty z doby hradištní (viz oddíl Středověk a novověk), 
které prostorově působí poměrně solitérním dojmem. Nicméně 
z předchozích výzkumů je zřejmé, že laténské osídlení souvisí 
s ojedinělými nálezy, získanými při skrývkách v roce 2015–2016 
v poloze „Zadní suché“ (Fojtík, Popelka 2017, 239; Geislerová, 
Parma a kol. 2018, 231–232).
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Summary
Hulín (Kroměříž District), “Hřebavec”. Only one settlement pit 
and several pottery sherds dated to the Late Iron Age were found 
during the continuation of expansion of the mining area Hulín.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Cholina (okr. Olomouc)
„Farská“.
Doba haltštatská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK – 561236.39 . 1112951.21, 561163.38 . 1113250.25.

V listopadu roku 2019 provedli pracovníci Archeologického 
centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na stavbě 
vodovodu v  extravilánu obce Cholina. Během výzkumu bylo 
prozkoumáno celkem 39 sídlištních objektů z  období neolitu 
(kultura s  lineární keramikou) a starší doby železné. Lokalita 
se nachází na severozápadním okraji obce, na poli jižně od kos-
tela a hřbitova, v nadmořské výšce 277–278 m, ve svahu mírně 
klesajícím východním směrem k intravilánu obce Cholina. Potok 
Cholinka se nachází jižním směrem od zkoumaných objektů ve 
vzdálenosti cca 190–450 m.

Halštatskému stupni slezskoplatěnické kultury náleží nej-
méně 10 sídlištní objektů – kůlové jamky, zásobní jámy, žlá-
bek, polozemnice. Z objektů pochází poměrně početný soubor 
archeologických artefaktů (keramika, zvířecí kosti, mazanice).




