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Sídliště z doby stěhována! národů, v Lovčičkách u Slavkova«

Jaroslav Tejral

Ko-ncem .srpna 1959 narušil hliník cihelny MMV Qtnice, na 
katastru obce Lovčiček, okr. Slavkov, větší zahloubený objekt. 
Naleziště l eží na mírné vyvýšenině nad Bosovským potokem, seve
rozápadním směrem od Otnic. Zachraoovacím výzkumem, který pro
vedl J. Ondráček, se zjistilo, že jde o polozemnici přibližně1 
obdélníkoví té ho- půdorysu, částečně, narušenou hliníkem cihelny, 
s kůly zapuštěných, v rozích stavby a uprostřed kratších stran. 
Výplň tvořila tmavá humusovitá hlína se zvířecími kostmi a ma
zanicí.

Z objektu se podařilo získat pozoruhodný střepový materiál., 
ve kterém jsou v největším počtu zastoupeny zlomky hrubší, tma*- 
vošadé keramiky, to.čené na hrnčířském kruhu a několik střepů z 
profilovaných nádob, robených rovněž na kruhu a zdobených 
vlestovánými ornamenty.

Nedaleko od tohoto místa zachránil referent v roce 1958 
obsah odpadové jámy, která vydala větší zlomky nádob z jemně 
vyplavené hlíny. Ve většině případů šlo o dvo,jkoimcké tvary vy
táčené na kruhu, jejichž povrch byl Členěn obvodovými lištami a 
pokryt bohatou vleštovanou výzdobou..

Oba uvedené nálezy lze zařadit mezi dokonalou keramiku,kte
rá se počíná na Moravě objevovat ke sklonku čtvrtého a na počát
ku pátého století a jež je známa z několika dalších mo-ravských 
sídlišť. (Velké Němčice, Hulín, Vrchoslavice).

,Eine Siedlung aus der Völkerwandierungezeit in Lovcickv bei 
Slavkov. Ende August 1959 wurde in der Ziegelei, im, Kataster der 
Gemeine Lovcicky ein Siedlungsobjekt gestört, das. Bruchstücke 
gro.ber, auf der Töpferscheibe gedrehter Keramik enthielt und 
einige Scherben mit. geglätteter Verzierung,.

Eine ähnliche Keramik konnte der Referent unweit von hier 
aus einer Abfa.llgru.be retten. Es handelt sich um eine vollen
dete Keramik, die in Mähren zur Niege des. 4. und am Anfänge des 
5. Jahrh. erscheint.




