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Sídliště^lidu^p^polnicových poli v Tišnove.

Na plošině Mlýniska, rozkládajícího se jihovýchodně od Tišno
va), byly odkryty kulturní vrstvy již při stavbě textilní továrny . 
v roce 1955. Dr J.Říhovský získal tehdy odtud několik střepů, kte
ré svědčí o silných velatických vlivech na Tišnovslcu /Archiv Au,- 
č. j. 1663/55/. V květnu 1957 oznámil ředitel musea v Tišnově V.Má
ca, že při úpravách dvora továrny jsou znovu porušeny kulturní 
vrstvy. Referent s R.Raddou zachránili část kulturní jámy, která 
mola tvar komolého kužele, /pr.dna 150 cm, doch, hloubka-75 cm/.
Jámu vyplnilo sedm odlišných vrstev různě smíšené spraše, popele, 
černé a humósní.hlíny..Nalezli jsme v ní hojně střepů a zlomků 
zvířecích kostí, závaží, kostěnou dýku a zlomky bronzů.
Mimoto podařilo se také získat větší část nálezů z roku 1955. Me
zi spoustou zlomků keramiky nachází se závaží, kusy mazanice,tros
ky stěn tavičích pecí a další doklady hospodářského života osady. 

Toto sídliště je valnou částí keramiky datováno do lužických 
a slezských stupňů kultury lidu popelnicových polí, i-když někte
ré typy připomínají keramiku velatickou. Sídliště bezpochyby příslu
šelo k pohřebišti na svahu Klucaniny, jehož Část byla prozkoumána 
v roco 1954. Mezi oběma nalezišti je vzdálenost pouze 200 - 250m. 
Prozkoumané hroby byly shodne datovány do II, lužickěho až II. 
slezského stupně /J.Nckvosil- Popelnicové pole v Tišnově, AR X, 
1958,12-24, 35-36/.

J,Nekvasil

Die Siedlung des Volkes der Urnengräberfelderkultur
bei Tišnov.

Auf der im Jahre 1955 entdeckten Siedlung des Volkes der Urnen- 
gräberfelderkultur bei Tišnov wurde eine weitere Kulturgrube 
beschädigt,, Dieselbe war kegelförmig und beinhaltete Lausitzer 
Scherben, Gewichte, einen Knoehendolch und Bronzebruchstücke.




