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špice v hloubce necelých 2 m. Pouze v oblém zalomení trasy byl 
mělčí a s plochým dnem, což by mohlo souviset s eventuálním 
vstupem do ohrazeného areálu. V zásypu příkopu byl mimo jiné 
nalezen jeden silicitový hrot šípu. Uvedené komponentě s nej-
větší pravděpodobností patří i kostrový pohřeb, který byl ulo-
žen v mělké hrobové jámě při východním okraji plochy a značně 
poškozen při skrývce.
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Summary
Kuřim (Brno-Country District), “Záhoří”. A rescue excavation 
was carried out in 2020. Altogether, 121 pits were detected within 
the stripped area (Fig. 9). The earliest of these represent the 

remnants of a Bell Beaker culture settlement. The most numer-
ous among these were ordinary settlement pits and postholes. An 
extraordinary discovery was a ditch (Fig. 10, 11) where the short 
section ran across the north-eastern corner of the area, appar-
ently protecting the outlying central (?) part of the settlement. 
An inhumation burial deposited in a shallow grave pit close to the 
eastern edge of the area, which was considerably damaged during 
soil stripping, was probably part of the settlement.

Michal Přichystal

Lysice (okr. Blansko)
„Záloží“, parc. č. 6794.
Eneolit. Nález v druhotné poloze. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -599110.23, -1132120.73; -599093.30, -1132124.96

V únoru roku 2020 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický 
výzkum na pozemku parc. č. 6794 v severozápadní části polní 
tratě „Záloží“ v souvislosti s výstavbou kanalizačního přivaděče 
a přípojky vodovodu k nové čistírně odpadních vod. Dosud ne-
evidovaná lokalita je situována v nadmořské výšce 340–342 m, 
na úpatí mírného severovýchodního svahu, který spadá z ná-
vrší Příční Horky (382,1 m n. m.) k pravému břehu Lysického 
potoka. Výkopy porušily až 0,4 m mocnou vrstvu tmavě hnědé 
jílovité hlíny s nepočetnými movitými archeologickými nálezy, 
z nichž část lze rámcově datovat snad do pozdní doby kamenné. 
S největší pravděpodobností se jedná o nálezy v druhotné po-
loze, přemístěné působením eroze a gravitace z výše položené 
lokality (srov. Štrof 2008, 38–39).
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Summary
Lysice (Blansko District), “Záloží”. A rescue excavation was 
carried out in 2020. Some archaeological finds can be gener-
ally dated to the Late Stone Age. The finds were most proba-
bly in a secondary position, moved by erosion and gravity from 
a higher positioned site.
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Měrovice nad Hanou (okr. Přerov)
„Svárov“, parc. č. 588, 1326/1, 1326/3.
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: S-JTSK –  -550060.8, -1149622.3; -550049.16, -1149621.77; 
-550038.04, -1149727.6; -550051.27, -1149726.54

V únoru 2020 prozkoumali pracovníci Archeologického cen-
tra Olomouc, p. o., plochu budoucí komunikace k rodinným do-
mům a parcelu stavby RD (parc. č. 1326/3). Lokalita je umístěna 
na mírném svahu obrácenému k jihu nad Měrovickým potokem 
v nadmořské výšce 198–200 m. V cestě dlouhé 92 m a široké 7 m 

Obr. 10. Kuřim. Příkop. Foto M. Přichystal.
Fig. 10. Kuřim. Ditch. Photo by M. Přichystal.

Obr. 11. Kuřim. Řez příkopem. Foto M. Přichystal.
Fig. 11. Kuřim. Ditch section. Photo by M. Přichystal.
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