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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.

Michal Přichystal

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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bylo prozkoumáno 16 archeologických objektů datovaných do 
lengyelské kultury, doby bronzové, halštatské a laténské. Len-
gyelská keramika byla zaznamenána ve výplni rozsáhlého hli-
níku na severním okraji plochy.
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Summary
Měrovice nad Hanou (Přerov District), “Svárov”. A road to fam-
ily houses in the Měrovice nad Hanou cadastral area was exam-
ined in February 2020. Lengyel culture pottery was detected in 
the fill of an extensive clay pit.

Marek Kalábek

Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna,  
okr. Brno-venkov)
„Dlouhé Kopaniny“, parc. č. 966/111-113.
Jevišovická kultura. Výšinné sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2262692N, 16.7474322E

Současně s výzkumem dvorce z období halštatské kultury 
byly v roce 2020 zachyceny při výstavbě obytného souboru na 
katastru Mokré v trati Kopaniny také další sídlištní situace. Ke-
ramika z kůlových jam halštatských domů referuje o existenci 
kulturní vrstvy z období jevišovické kultury.
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Summary
Mokrá-Horákov (Mokrá u Brna cadastral area, Brno-Country 
District). A cultural layer from the Jevišovice culture period 
was detected during the construction of a residential complex 
in “Dlouhé Kopaniny” field in 2020.

Petr Kos

Mostkovice (okr. Prostějov)
Údolní nádrž Plumlov (chaty u letního kina), parc. č. 1145.
Kultura s moravskou malovanou keramikou (eneolit). Sídliště. 
Vertikální řez. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum a galerie 
v Prostějově, p. o., inv. č. 320.004–320.011.

Lokalizace: S-JTSK: -564053.76,-1133444.99

V měsících červnu až září 2020 probíhal archeologický 
dohled související s úpravou distribuční sítě nízkého napětí 
v Mostkovicích, okr. Prostějov („Mostkovice, kabel NN, chaty 
u kina, č. stavby 1040008560“). Liniový výkop určený pro po-
kládku kabelů protnul nedaleko mostkovického letního kina, 
pod rekreačními objekty situovanými nad levým břehem údolní 
nádrže Plumlov (parc. č. 1145), tj. v blízkosti tělesa její hráze, 

nevýraznou kulturní vrstvu obsahující keramiku pokročilého 
stadia kultury s moravskou malovanou keramikou. Toto drobné 
zjištění cenným způsobem dokládá nebývale intenzivní osídlení 
teras řeky Hloučely v pozdní době kamenné (např. Šmíd 1991, 
185–187, obr. 1, 2; Šmíd 2012), kdy v tomto prostoru tvořily širší 
zázemí nedalekého výšinného sídliště „Čubernice“ u Ohrozimi 
(blíže viz Šmíd, Přichystal 2015).
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Summary
Mostkovice (Prostějov District), Plumlov Dam. Archaeologi-
cal supervision related to adjusting a low voltage network took 
place in 2020. A line trench under recreational houses situated 
above the left bank of the Plumlov Dam intersected an indistinct 
cultural layer containing pottery from the advanced phase of 
Moravian Painted Ware culture. This minor discovery provides 
valuable evidence of the unusually intensive occupation of the 
terraces of the River Hloučela in the Late Stone Age.

Pavel Fojtík

Nemochovice (okr. Vyškov)
„U Dubu“.
Mladší/pozdní eneolit. Příkopové ohrazení. Mikrosondáž/vzorkovací 
sondáž. Průzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.19938N, 17.13144E

Na lokalitu upozornil v roce 2020 Eliáš Urban na základě Li-
darových dat a terénní prospekce (obr. 12). Leží v zalesněném 
prostředí, na nevýrazném k jihovýchodu směřujícím hřbetu 
v nadmořské výšce 450–470 m, cca 700 m jihovýchodně od 
vrcholu Hradisko (518 m n. m.) a celková rozloha činí 1,3 ha. 
Soustavu ohrazení tvoří spolehlivě vnitřní linie ve tvaru pů-
vodně zřejmě uzavřené nepravidelné elipsy o rozloze 0,8 ha; 
tvoří ji příkop a val s převýšením ode dna příkopu max. 1,2 m. 
Pracovníky Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
zde byla provedena detektorová prospekce s negativním výsled-
kem. Současně byly provedeny i mikrosondáže, z nichž byl zís-
kán nepočetný archeologický materiál datovaný předběžně do 
konce neolitu až eneolitu a soubor rostlinných makrozbytků. Ra-
diokarbonovému datování bylo podrobeno zrno pšenice špaldy 
s výsledkem 2454–2203 cal BC, což rámcově odpovídá období 
pozdního eneolitu (podrobněji viz Čižmář et al. 2021). 
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