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Věteřov§ké sídliště v Lověíčkách u Slavkova.

Jaromír Ondráček

N a  mírném návrší nad Boáovským potokem, severozápadně 
od Qtndic je rozsáhlé věteřovské sídliátě. Na naleziště 
poprvé upozornil J. Skutil, který je klasifikoval jako 
únětické. Podle jeho svědectví bylo zde při těžbě hlíny 
pro cihelnu zničeno více než. 100 jam, většinou li c bab ožni- 
kovitých tvarů./-*-/ V posledních letech zachraňoval nálezy 
z rozrušených jam místní dobrovolný pracovník P. Rafaj.
V jeho sbírce, kterou předal slavkovskému museu, byly z 
cihelny kromě střepů halštatakých a středověkých také 
zlomky věteřovské keramiky, h/ Roku 1.958 vyzvedl F. Rafaj 
ve spolupráci s Okres, vlast, museem ve Slavkově střepy z 
velké bezuché amfory. Podle jeho údajů šlo o jámu licho
tě žnídcovité.ho' tvaru se širší základnou, Z podobné zničené 
jámy zachránil J. Tejral střepy z cedníku. Při zachraňo- 
vací akci Archeologického, ústavu v Brně /16.4.1959/ byly 
nalezeny ve vyházené hlíně další střepy, což umožnilo ced
ník rekonstruovat,
1, Široká amfora s ostře odsazeným hrdlem, jež má v horní 
části válcovitý tvar. Pod hrdlem jsou zachovale dva (pů
vodně patrně tři) vertikálně protáhlé pupíky. Široká výduí 
se ke dnu zužuje a přechází v slabě odsazené, poměrně malé 
dno-, černohnědě skvrnitý, leštěný povrch. Dobře- vypálená 
blina promísená dro.bným pískem, V. 31,5 cm.
2. Cedníkovitá větší nádoba soudkovitého tvaru s ven vyhnu
tým oblým okrajem. Ve stěnách i ve dně jsou po celém povr
chu menší kruhovité otvory o průměru 3-5 mni, které v horní 
části výdutě tvoři svislé, a ve spodní vodorovné řady.Hlad
ký, hnědošlutý povrch. Tvrdě vypálený materiál obsahuje 
drobná zrnka písku. V. 23,5 cm.

Bezuché amfory s ostře odsazeným hrdlem zaznamenal K. 
Tihelka z Věteřova, Mistříma a Bánova, 3/ a nověji byly zjji- , 
štěny také. v Rymioích,4/ Dol, KQ.unic.iah, Blučině,5/ Šatově”/ 
a v Budkovicíc.h, "/ Amfory jsou buct nezdobené /Dal,Kounice/, 
nebo mají pod hrdlem plastická žebérka či pupíky /Mistřín, 
Věteřov, Rymice, Blučina, Budkovice/. Rytá výzdoba /svazky 
svislých třásní/ se vyskytla jen na amfoře ze Šatova.

Zlomky cedníků různých tvarů jsou v inventáři moravské
ho věteřovského typu poměrně hojně zastoupeny,“/ zatím co 
celé nádoby jsou dosti vzácné. Pro lovčický cedník lze uvést 
nejbližší analogii z Věteřova, 9/ a jinou s uchem ze Šardic 
u Kyjova.-*-*//

Obě nádoby z Lovoiček patři k charakteristickým, i když 
ne zcela běžným typům moravské věteřovské kulturní skupiny.
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Eine Veterov-Sledlung, in Lovcicky bei Slavkov. Auf einer 
sanften Anhöhe, nordwestlich von Otnice wurde hei Arbeiten 
in der Ziegelei eine ausgedehnte Vetero.v-SieÖlung gestört.
Aus einer trapezförmigen Grube konnte F. Rafaj Scherben von 
einer grossen henkellosen Amphore, und aus einer anderen Gru
be J. TejraL, Scherben eines Seihers retten. Beide GefS'sse 
gehören den charakteristischen, wenn auch nicht ganz geläufi
gen Typen der mährischen: Veterov-Kulturgruppe. an.
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