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krupičkovitá keramika charakteristická pro olomoucký keramický 
okruh z průběhu 14. století a dva okraje ve tvaru okruží typické 
pro 14.–15. století. Nejmladší nález představuje část dna láhve na 
minerální vodu, kterou můžeme klást do 19. až počátku 20. století.

Tato nově získaná kolekce koresponduje s nálezy z areálu vsi 
Prlov, které v roce 1963 nasbírali členové Archeologického/histo-
rického kroužku při Okresním muzeu a archivu ve Šternberku. 
Podstatnou část jimi nalezeného souboru můžeme zařadit do 
průběhu 14.–15. století. První písemná zmínka o Prlovu bývá kla-
dena do roku 1367. Předpokládá se, že Prlov byl zpustošen za čes-
ko-uherských válek ve druhé polovině 15. století. Další písemné 
zprávy o Prlovu pochází až z počátku 16. století, kdy pustou ves 
Prlov vlastnil Václav Berka ze Šternberka. K úplnému zániku Pr-
lova nepochybně přispěl také rybník založený roku 1515 v bez-
prostřední blízkosti vesnice, a to na popud premonstrátů z kláš-
tera Hradisko u Olomouce (např. Nekuda 1961, 145–146; Spáčil 
a kol. 1985, 184; Turek a kol. 2004, 636; Vránová 2018, 56, 60).
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Zusammenfassung
Šternberk (Bez. Olomouc), „Pod lesem“. Hochmittelalter, Neuzeit. 
Wüstung Prlov. Geländebegehung.

Lukáš Hlubek

Tišnov (okr. Brno-venkov)
„Hony za Kukýrnou“.
Vrcholný a pozdní středověk, novověk. Nálezy v druhotné poloze (?). 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1141626.34:609085.11, 1141723.05:609022.14, 

1141632.83:608960.49, 1141542.47:609005.87.

Od října roku 2018 do října roku 2019 prováděli pracovníci 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., odborný do-
hled při zemních pracích souvisejících s výstavbou nových komu-
nikací a inženýrských sítí pro plánovanou zástavbu rodinnými 
domy v jihozápadním úseku polní tratě „Hony za Kukýrnou“, 
který bezprostředně navazuje na stávající severovýchodní okraj 
intravilánu Tišnova. Jednalo se o další část páteřní komunikace 
ulice Kuthanova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi K Čim-
perku a Marie Pavlíkové a z ní vycházející nové větve A1 a A2.

Podobně jako v předchozí etapě (srov. Přichystal 2019) byla 
v obou vedlejších větvích zaznamenána souvislá vrstva tmavě 
hnědého až černého hlinitého sedimentu, patrně deluviofluviál-
ního původu. S rozsahem této vrstvy opět korespondovaly ná-
lezy zlomků keramických nádob, které byly získány sběrem na 
povrchu skryté plochy i na souběžných hromadách sejmuté or-
nice. Střepy spadají do vrcholného i pozdního středověku a no-
vověku a na místo byly nejpravděpodobněji přemístěny pro-
střednictvím erozní činnosti povrchové vody z výše položeného 
severozápadního sousedství, kde lze očekávat existenci dosud 
neevidované archeologické lokality.
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Zusammenfassung
Tišnov (Bez. Brno-venkov), „Hony za Kukýrnou“. Hochmittelal-
ter, Spätmittelalter, Neuzeit. Funde in sekundärer Lage (?). Ret-
tungsgrabung.

Michal Přichystal

Tvarožná (okr. Brno-venkov)
„Za humny“, parc. č. 803.
Střední doba hradištní. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1964872N, 16.7730217E.

Při hloubení rýhy II. etapy skupinového vodovodu Šlapa-
nicko byly roku 2019 porušeny v ose polní cesty nad bývalým 
hliníkem tvaroženské cihelny dva kostrové dětské hroby ze 
střední doby hradištní. Jeden hrob byl bez milodarů (H 812), 
druhý (H 813) obsahoval jednu keramickou nádobu a bronzový 
drátěný vlasový šperk (obr. 85). Hroby byly shodně orientované 
v ose přibližně Z–V.

Hroby lze spojit s kostrovým pohřebištěm s 9 hroby, které 
byly ve stejné trati prozkoumány roku 1935 a při výstavbě star-
šího vodovodu pracovníky Archeologického ústavu ČSAV v Brně 
roku 1979 (Čižmář et al. 1981).
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Zusammenfassung
Tvarožná (Bez. Brno-venkov), „Za humny“, Parz. Nr. 803. Früh-
mittelalter. Gräberfeld. Rettungsgrabung.
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Obr. 85. Tvarožná (okr. Brno-venkov). Kostrový hrob H 813. Foto P. Kos
Abb. 85. Tvarožná (Bez. Brno-venkov). Körpergrab H 813. Foto P. Kos.


