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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.
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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.
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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.
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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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Archeologická mapa České republiky.

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.




