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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.

Literatura
Neuvedeno.

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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Summary
Nemochovice (Vyškov District), “U Dubu”. Based on Lidar data 
and field prospection, E. Urban discovered a new area surrounded 
by a circular rampart and a ditch in 2020. A later archaeological 
survey based on test trenches yielded sparse archaeological ma-
terial tentatively dated to the Late Neolithic or Eneolithic and an 
assemblage of plant macroremains. A spelt grain was subjected 
to radiocarbon dating, with the result 2454–2203 cal BC.

Ivan Čižmář, Mária Hajnalová, Jan Martínek, David Parma,  
Miroslav Popelka, Eliáš Urban

Neplachovice (okr. Opava)
Ul. Zámecká, č. p. 199, parc. č. 574/1.
Hornoslezská lengyelská skupina. Sídliště, izolovaný pohřeb. 
Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Slezské zemské 
muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9950983N, 17.8045536E

V říjnu až listopadu roku 2020 proběhl na katastru obce 
Neplachovice záchranný archeologický výzkum v souvislosti 
s výstavbou nové mateřské školy. V rámci skrývky bylo identi-
fikováno celkem 26 archeologických situací, z nichž 11 předsta-
vovaly atypické sídlištní jámy, 8 zásobnicové jámy, 2 hliníky a tři 
kůlové jamky (obr. 13). V rámci sídliště byly zkoumány rovněž 
dva hrobové celky (obr. 14). Všechny nálezy odpovídají mladší 
fázi hornoslezské lengyelské skupiny.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Neplachovice (Opava District), Zámecká Street. A rescue ex-
cavation brought about by the construction of a new nursery 
school took place in the Neplachovice cadastral area in 2020. 
Part of a settlement (Fig. 13) from the later phase of the Upper 
Silesian Lengyel group with two graves (Fig. 14) was detected.

Jiří Juchelka, Ondřej Klápa, Tomáš Petr

Olomouc (k. ú. Nemilany, okr. Olomouc)
Ul. Kožušanská, č. p. 71/6, parc. č. 170.
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: S-JTSK – -547847.03, -1125565.01; -547882.35, -1125574.07; 
-547878.91, -1125584.13; -547842.14, -1125576.45

V září 2020 uskutečnili pracovníci Archeologického cen-
tra Olomouc, p. o., záchranný výzkum v intravilánu městské 
části Olomouc-Nemilany na ulici Kožušanská. Lokalita se na-
chází na první pravobřežní terase řeky Moravy v nadmořské 
výšce 212–214 m. Na ploše odtěženého dvora statku o velikosti 
40 × 10 m bylo prozkoumáno 20 sídlištních objektů datovaných 
do mladší doby kamenné (viz oddíl Neolit), doby bronzové (viz 
oddíl Doba bronzová), středověku a novověku. Na okraji zkou-
mané plochy bylo prozkoumáno nepravidelné soujámí datované 
do lengyelské kultury. 
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Obr. 12. Nemochovice. Lidarový snímek lokality s vyznačením provedených sondáží, 
podklad DMR5. Autor I. Čižmář.
Fig. 12. Nemochovice. Lidar image of the site with marked trial trenches, base map 
DMR5. Author I. Čižmář.

Obr. 13. Neplachovice. Pohled na výzkum z ptačí perspektivy (snímek pořízen 
pozemním vrtulníkem DJI PHANTOM 4 PRO+). Foto J. Juchelka.
Fig. 13. Neplachovice. Excavation from above (image taken with DJI PHANTOM 4 
PRO+ ground helicopter). Photo by J. Juchelka.

Obr. 14. Neplachovice. Preparace hrobů mladší fáze hornoslezské skupiny 
lengyelské kultury. Foto J. Juchelka.
Fig. 14. Neplachovice. Excavation of the Upper Silesian Lengyel group graves.  
Photo by J. Juchelka.




