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Uherské Hradiště (k. ú. Míkovice nad Olšavou, 
okr. Uherské Hradiště)
Ul. Radovy, č. p. 110, 244. 
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.0368064N, 17.5032011E

Od podzimu 2019 do jara 2020 probíhala v centrální části 
Míkovic nad Olšavou rekonstrukce kanalizační stoky a následně 
i povrchu silniční komunikace. V souvislosti s touto stavební ak-
tivitou byly prováděny pravidelné dohledy liniových výkopů 
a skrývek, které vyústily i v menší záchranný výzkum. Pozitivní 
archeologické situace byly zjištěny v ulici Radovy, a to v prostoru 
mezi domy č. p. 110 a 244. Na profilech výkopu pro kanalizaci se 
podařilo zdokumentovat tři poškozené objekty, zahloubené do 
podložní spraše. Jednalo se o sídlištní (obr. 22), zásobní a drob-
nou kůlovou jámu. Dva z objektů poskytly archeologický mate-
riál v podobě drobných hrudek mazanice, zlomků zvířecích kostí 
a keramiky, která umožňuje jejich datování rámcově do mlad-
šího stupně kultury s lineární keramikou.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
The reconstruction of a sewer and, subsequently, a road surface 
took place in the central part of Míkovice (Míkovice nad Olšavou 
cadastral area, Uherské Hradiště District) between the autumn of 
2019 and the spring of 2020. The profiles of 3 features sunken in 
loess in Radovy Street were documented during this construction 
project in the area between houses No. 110 and 244 (Fig. 22). 
Based on characteristic pottery finds, two of them can be dated to 
the later phase of the Linear Pottery culture.

Jaroslav Bartík

Veverské Knínice (okr. Brno-venkov)
„U Žlíbku“. 
Neolit–eneolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: neuvedeno. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2256878N, 16.4239256E 

V trati „U Žlíbku“, na pravé straně od asfaltové cesty směrem 
k hájovně „Pod Komorou“, nad soutokem občasného vodního 
toku s potokem Veverkou, byla objevena nová pravěká lokalita. 
Je situována na táhlém východním svahu v nadmořské výšce 
okolo 318 m. Po hlubší orbě byly v terénu patrné četné objekty. 
Sběrem byl získán větší soubor keramiky, avšak bez žádných 
chronologicky citlivých znaků. Podle keramické hmoty lze před-
běžně lokalitu zařadit do průběhu neolitu až eneolitu (snad až 
do starší doby bronzové?). Kamenná industrie nebyla zazname-
nána. Pro bližší chronologickou specifikaci je třeba tuto lokalitu 
dále sledovat.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new prehistoric site was discovered in the “U Žlíbku” field in 
the cadastral area of Veverské Knínice (Brno-Country District). 
As a greater pottery assemblage yielded by a surface survey lacks 
sensitive features, the site can only be tentatively dated to the 
Neolithic or Eneolithic.

Martin Kuča 

Věžky (okr. Kroměříž)
„Za Hřbitovem“/„U Mlýna“, parc. č. 1487/18, 1487/15. 
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: po zpracování Muzeum Kroměřížska, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2857800N, 17.2869500E

V roce 2020 pokračoval v souvislosti s výstavbou rodinných 
domů záchranný archeologický výzkum na lokalitě Věžky – „Za 
Hřbitovem“. Lokalita je známa již díky přípravě základní tech-
nické vybavenosti od roku 2018 (Fojtík, Popelka 2019, 204). Na 
parc. č. 1487/18 byl zjištěn pouze jediný archeologický objekt 
větších rozměrů, který lze interpretovat jako hliník a spojit s již 
dříve doloženou komponentou sídliště z přelomu neolitu a eneo-
litu (lengyelský kulturní komplex; Fojtík, Popelka 2020, 165). 
Stejně lze datovat i dvě další sídlištní jámy prozkoumané na 
parc. č. 1487/15, a jeden objekt zjištěný při výkopech pro připo-
jení kabelu nízkého napětí v severní části lokality. 

Literatura
Fojtík, A., Popelka, M. 2019: Věžky (okr. Kroměříž).  

Přehled výzkumů 60(1), 204.
Fojtík, A., Popelka, M. 2020: Věžky (okr. Kroměříž).  

Přehled výzkumů 61(1), 165.

Summary
Several more sunken features belonging to a settlement of the 
Lengyel culture complex were excavated during an ongoing 
family house construction in the “Za Hřbitovem”/“U Mlýna” 
field in the Věžky cadastral area (Kroměříž District).    

Miroslav Popelka, Adam Fojtík 

Obr. 22. Uherské Hradiště, ul. Radovy. Pohled na objekt kultury s lineární 
keramikou. Foto J. Bartík. 
Fig. 22. Uherské Hradiště, ul. Radovy. View of the Linear Pottery culture pit.  
Photo by J. Bartík.


