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Abstract: Burial mound cemeteries in south Přešticko region (West Bohemia) and their use to prediction of  
Late Bronze Age settlements. The article is focused on mapping of  burial mound cemeteries in south Přešticko region 
through airborne laser scanning data and visual field survey. In research area was 11 burial mound cemeteries processed 
like this. Subsequently the prediction of  the Late Bronze Age settlements based on distance between cemeteries, settle-
ments and geomorphological values is executed. Final results are not much vastly which is giving an opportunity for fur-
thermore research. In some cases the rightness of  prediction is validated by older researches. This proves presumption of  
close relationship between cemetery and settlement.
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Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na mapování mohylových pohřebišť na jižním Přešticku při využití dat leteckého lase-
rového skenování a vizuálního terénního průzkumu. Ve sledované oblasti bylo takto zmapováno 11 pohřebišť. Následně 
je prováděna predikce sídlišť mladší doby bronzové na základě viditelnosti mohylových pohřebišť, vzdálenosti mezi sídli-
štěm a pohřebištěm a vhodných geomorfologických parametrech, kterými jsou svažitost terénu, orientace svahu a vzdále-
nost od vodního toku. Predikované polohy nejsou nikterak rozsáhlé a dávají konkrétní výsledky pro polohu sídlišť, které 
je možné v budoucnu ověřit dalšími výzkumy. V některých případech je navíc správnost predikce potvrzena staršími nále-
zy z vybraných areálů. Ve všech případech se potvrzuje pravděpodobná těsná vazba mezi pohřebištěm a sídlištěm, přičemž 
předpokládaná sídliště se nacházejí pod svahem, na kterém pohřebiště leží a zároveň mezi pohřebištěm a vodním tokem.
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1. Úvod

Mohylová pohřebiště byla důležitou součástí sídelních areálů pravěkých komunit nejen v době bronzové. Byla to 
místa, která sloužila nejen k ukládání mrtvých předků a k provozování obřadů, ale tvořila též důležité body v krajině, 
které strukturovaly prostor obývaný jednotlivými komunitami a často pravděpodobně i demonstrovaly vlastnictví 
prostoru. Jako taková jsou mohylová pohřebiště důležitým archeologickým pramenem pro rekonstrukci podoby 
pravěkých sídelních areálů.

V Čechách existuje několik regionů s poměrně velkou hustotou dochovaných mohylových pohřebišť z doby 
bronzové. Jedním z nich je krajina jižního Přešticka, konkrétně oblast mezi obcemi Přeštice, Švihov a Měčín (obr. 1). 
Pro rekonstrukci pravěkých sídelních areálů jsou takové oblasti velmi vhodné, jelikož jsou zde zachovány a identifi-
kovány jejich části, které na sebe přímo navazují. Absence “prázdných míst” na mapě mohylových pohřebišť je 
dobrým příslibem úspěšné predikce dalších částí sídelních areálů, jako jsou například současné obytné areály.

Mohylová pohřebiště ve zmíněném regionu byla v zájmu archeologů již od 19. století. Nejaktivnějším bada-
telem byl J. Szombathy. V letech 1888 až 1909 zde prozkoumal z větší části až 6 mohylových pohřebišť (Michá-
lek 1979), která popsal a zdokumentoval. Jedná se o polohy Velký les - „Křížkovice“ (okr. Plzeň-jih), Teplý 
les-Blahovka (okr. Plzeň-jih), Rudický les (okr. Plzeň-jih), jižní část „Velkého lesa“ (okr. Plzeň-jih), Loupensko-
-„U Hájovny“ (okr. Plzeň-jih) a „Stropečko“ (okr. Plzeň-jih). Neméně podstatnou úlohu měl v této oblasti J. L. 
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Obr. 1. Lokalizace zájmového území regionu jižního Přešticka (zdroj podkladové mapy geoportal.cenia.cz)
Fig. 1. Localisation of  research area in region south Přešticko (resource of  background map geoportal.cenia.cz)
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Píč (1895), který měl podíl na prozkoumání celkem 4 poloh s mohylami. A právě J. L. Píč také upozornil na 
příkladě pohřebiště Zelené (Píč 1895), že i v tomto regionu docházelo k velkému poškozování mohylových 
pohřebišť především zemědělskou činností místních sedláků. To vedlo k úbytku mohyl a v některých případech 
i k zániku celých lokalit. Tato skutečnost samozřejmě komplikuje další úvahy o strukturování krajiny a sídelních 
areálů, jelikož i přes značnou hustotu mohylových pohřebišť v oblasti, stále pracujeme s neúplnými daty. Nic-
méně moderní technologie nám umožňují v některých případech doplnit naše data i o mohylová pohřebiště, 
která byla v minulosti zničena. Rozorané mohyly je velmi těžké identifikovat při pouhém povrchovém průzku-
mu, i když ani to není nemožné, a proto jsou využívány metody dálkového průzkumu Země. Ty přinášejí vý-
sledky při identifikaci zaniklých mohylových náspů i na některých lokalitách v západních Čechách (např. Šmejda 
2007; Krištuf  – Švejcar – Havlíková 2017). Jednou z nich je také metoda leteckého laserového skenování, která je 
ve světové archeologii užívána již od počátku 21. století (Gojda – John 2013, 10), v českém prostředí je potom 
první užití doloženo roku 2009 (Šída – John – Prostředník – Raminnger 2013). Od této doby možnosti užití LiDA-
Ru značně pokročily a dnes nabízí Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) již pro celou Českou repub-
liku snadno dostupná data 5. generace (DMR5g), která svou podrobností stačí k identifikaci nejen existujících, 
ale i rozoraných mohyl. Tyto metody mohou pomoci identifikovat polohu dnes již zaniklých mohylníků a záro-
veň upřesnit prostorovou strukturu známých lokalit, jelikož některé mohylové náspy nejsou ani při podrobném 
povrchovém průzkumu patrné (Krištuf  – Švejcar 2014).

Cílem této práce je podrobně zmapovat rozsah, strukturu a rozmístění mohylových pohřebišť ve vybraném 
regionu, a to na základě dat leteckého laserového skenování a povrchového průzkumu a následně rekonstruovat 
předpokládanou polohu soudobých obytných areálů. Při této predikci vycházíme z několika základních předpo-
kladů. Domníváme se, že pohřebiště nebyla v krajině rozmístěna náhodně. Můžeme se domnívat, že jeden z fak-
torů při rozmisťování těchto komponent byla velmi často těsná blízkost sídlišť. Tento předpoklad je dán orienta-
cí svahů s pohřebišti směrem k údolí, kde se vyskytoval vodní zdroj, který je jedním z faktorů pro lokalizaci 
sídliště (Chlevišťan 2014, 71). Pohřebiště ovšem nemusela náležet pouze jednomu sídlišti. Podobné doklady super-
pozic těchto komponent máme nejenom z Čech (Kuna 2008), ale také například z Německa (Willroth 2001). Vidi-
telnost pohřebišť v krajině byla pravděpodobně pro pravěké komunity velmi důležitá. Svědčí o tom nejen umis-
ťování pohřebišť na krajinné dominanty nebo do okolí hlavních komunikací, ale i samotný fakt zvýrazňování 
hrobu pomocí často velmi výrazných mohylových náspů. Je proto velmi pravděpodobné, že se pohřebiště nachá-
zelo v poměrně malé vzdálenosti od sídliště a navíc v poloze, která byla z prostoru sídliště pozorovatelná. Komu-
nity tak udržovaly neustálý kontakt se svými předky.

Při predikci sídlišť však nemůžeme vycházet pouze z jejich vztahu k pohřebním komponentám. Důležitou 
roli při výběru míst k sídlení hrála i geomorfologie terénu. Proto jsme využili data získaná dříve analýzou sídlišť 
mladší doby bronzové v západních Čechách (Hůrková 2002). Pro porovnání jsou zmíněna také data pro mladší 
dobu bronzovou v jižních Čechách (John – Chvojka – Rytíř 2003). Můžeme předpokládat, že některá sídliště měla 
kontinuitu z období střední doby bronzové. Proto můžou být k analýze použita také mohylová pohřebiště 
s mohylami z této doby.

2. Zkoumaný kontext

Zkoumaná oblast spadá do tzv. Plzeňské pahorkatiny v rámci Poberounské soustavy. V této pahorkatině se dále 
dělí na Blovickou pahorkatinu v rámci Radyňské vrchoviny, která je podsoustavou Švihovské vrchoviny. Zmíněná 
Blovická pahorkatina zabírá přibližně 263 km2. Je tvořena proterozoickými fytickými břidlicemi a drobami s drobný-
mi vložkami silicitů (buližníků; Demek – Mackovič a kol. 2006, 73). Zkoumanou oblastí protékají řeky Úhlava, do které 
se vlévá soustava potoků, jako např. Vlčí potok či Třebýcinka. Významnými body ve zkoumané oblasti jsou například 
Lužanská hora (500 m n. m.), Třebýcinská Planá hora (510 m n. m.), Loupensko (560 m n. m.).

V oblasti se vyskytuje pouze jedno doložené výšinné opevněné sídliště, a tím je právě hradiště na Lužanské hoře 
v poloze „Na tanečku“ (Baštová 1987, 234). Prozatím v jedné poloze „Na Tamachově, k. ú. Červené Poříčí, okr. Kla-
tovy byla nalezena sídlištní jáma, která nepřímo dokládá místo rovinného sídlení (Richlý 1894, 143–146). Dalším do-
kladem neurčité pravěké činnosti jsou polohy „Třebýcinka“ (Hůrková 1996, 13), Červené Poříčí (Hůrková 1996, 3) 
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a Kbel1. Na dotčeném území se nachází 
celkem 11 poloh, na kterých se rozprostí-
rají mohylová pohřebiště (obr. 2). Jsou to 
polohy U Hájovny-Loupensko (obr. 2:7), 
Zelené (obr. 2:8), Velký les-„Křížkovice“ 
(obr. 2:5), Vlčí (obr. 2:6), Velký les-jižní 
část (obr. 2:10), Teplý les-Blahovka (obr. 
2:4), Rudický les (obr. 2:2), Kbel-Obecní 
les (obr. 2:11), Kbel „V Parezí“ a „V Meč-
kovsku“ (obr. 2:3), poloha „Stropečko“ 
(obr. 2:9) a poloha „Třebýcinská Planá 
hora“ (obr. 2:1). Na hranici zájmového 
území se nachází také poloha v lese „Ko-
panina“ (Jičínský 1859, 45–46). Dle zpráv 
se zde má nacházet jediná mohyla. Ta však 
nebyla potvrzena na DMR ani v terénu. 
Z důvodu solitérnosti objektu a nemož-
nosti potvrdit jeho polohu nebyl tento 
upomínaný násep brán v práci v potaz.

3. Identifikace a mapování 
mohylových pohřebišť

K identifikaci mohyl byla využita kom-
binace dat leteckého laserového skenování 
a terénního průzkumu. Český úřad země-
měřičský a katastrální poskytuje pro celou 
Českou republiku data leteckého laserové 
skenování tzv. 5. generace (DMR5g)2. Vý-
hoda oproti předchozí generaci spočívá 
především v počtu bodů na 1 m2, což po-
skytuje reálnější a přesnější zobrazení 
zemského terénu. Data jsou distribuována 

po mapových listech SM5 o ploše 5 km2. Hustota bodů činní přibližně 1,6 bodů/m2 (Brázdil 2015b), což je o 0,2 
bodů/m2 více než u předchozí generace (DMR4g; Brázdil 2015a). Za účelem identifikace mohyl v terénu bylo v soft-
waru ArcGIS 10.5 od společnosti ESRI zpracováno patnáct listů LLS, které zachycují oblast jižního Přešticka. Jed-
nalo se o listy PRES05, PRES06, PRES07, PRES08, PRES09, PRES15, PRES16, PRES17, PRES18, PRES19, 
PRES25, PRES26, PRES27, PRES28, PRES29. Listy byly interpolovány za pomoci nástroje SPLINE. Velikost bu-
něk výsledného rastru byla definována na 0,5 m. Výsledné rastry byly analyzovány kombinací několika vizualizačních 
metod, a sice svažitosti, stínovaného DMR a LMR (lokální model reliéfu; Hesse 2010), tento postup se v minulosti při 
identifikaci mohyl osvědčil (srov. Krištuf  – Zíková et al. 2015). Dalším krokem byla identifikace mohylových pohřebišť 
a jednotlivých přítomných mohyl, případně nových potencionálních mohylových náspů. Následně došlo k jejich ve-
rifikaci v terénu. Při této příležitosti došlo ke změření průměru a výšek mohyl. Mohyly byly poté klasifikovány dle 
jejich viditelnosti na DMR společně s jejich viditelností v terénu a na případných plánech.

1  http://isad.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/free/info.php?ID=22-13-06/10
2  Tento příspěvek je výstupem projektu “Krajina jako archeologický pramen: moderní výzkum nemovitých archeologických památek.“ (SGS-2015-034), 
v rámci kterého byla pořízena užitá data DMR5g.

Obr. 2. Rozmístění mohylových pohřebišť
na jižním Přešticku na podkladě ZM10.

Fig. 2. Distribution of  burial mound cemeteries
in region south Přeštice (ZM10 background).
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3.1. Mohylové pohřebiště U Hájovny – Loupensko

Mohylové pohřebiště Loupensko se nachází na k. ú. Nezdice nad Úhlavou v lese jižně od silnice vedoucí ve smě-
ru od Lužan do obce Vlčí. Je poprvé zmiňováno J. Szombathym (1888, 98), který také podnikl na lokalitě v letech 
1897, 1890 a 1909 terénní odkryv (Michálek 1979, 69–74). Szombathym bylo prokopáno 17 z celkového počtu 28 
mohyl. Z tohoto počtu je 8 možné datovat do mohylové kultury střední doby bronzové. Pouze 1 mohyla spadá do 
milavečské kultury (obr. 3). Dále jej zmiňuje také J. L. Píč (1900, 143) ve své práci Starožitnosti země české I/II. 
V roce 1968 podnikla V. Šaldová revizní povrchový průzkum (Šaldová 1969, 89–90). Na základě nálezů můžeme 
pohřebiště datovat relativně do doby bronzové konkrétně do období mohylové kultury střední doby bronzové a mi-
lavečské kultury (Šaldová 1975, 221).

Nedaleko Hájovny Loupensko se nachází ještě dvě mohyly (tentokrát již na k. ú. Zálesí u Příchovic), které pro-
kopal J. L. Píč (1895, 536–537; Michálek 1979, 73–74). Nachází se přibližně 300 m od hlavního jádra pohřebiště. Lze 
tudíž soudit, že tyto dvě mohyly náleží také do této skupiny. Bylo jim přiděleno alfabetické řazení (A, B). Taktéž 
pohřby z těchto mohyl spadají chronologicky do střední doby bronzové.

Mohyly na lokalitě U Hájovny-Loupensko jsou rozděleny do dvou skupin. Pro první skupinu byl vytvořen plán 
dle zápisků J. Szombathyho (Michálek 1979, Taf. 95). Na tom se ovšem nevyskytují zakreslené mohyly z druhé skupi-
ny. Nalezené mohyly byly ztotožněny a očíslovány od 1 do 26. Všechny mohylové náspy zakreslené na plánu byly 
lokalizovány také v terénu (obr. 4). Pět mohyl, které byly lokalizovány v terénu i na starším plánu, bylo na DMR kate-
gorizováno jako nejisté. Pouze mohyly č. 6 a 9 nebyly na vizualizaci LLS vůbec patrné. Mezi mohylami č. 14 a 23 byla 
identifikována anomálie, jež mohla být interpretována jako nová mohyla. Při ověření v terénu však nebyla tato do-

Obr. 3. Mohylové pohřebiště U Hájovny-Loupensko (okr. Plzeň-jih).
Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl

Fig. 3. Burial mound cemetery U Hájovny-Loupensko (okr. Plzeň-jih).
Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.
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Obr. 4. Mohylové pohřebiště U Hájovny-Loupensko (okr. Plzeň-jih).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 4. Burial mound cemetery U Hájovny-Loupensko (okr. Plzeň-jih).
DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.



31MUSAICA ARCHAEOLOGICA 1/2019 25-53

mněnka potvrzena. Na DMR můžeme vidět, že mohyly č. 25 a 26 jsou také hůře rozeznatelné, což je způsobeno 
lesní cestou, která tyto dvě mohyly narušuje napříč jejich středy. Druhá skupina tvořená pouze dvěma mohylovými 
náspy se nachází nedaleko první (větší) skupiny mohyl. Obě mohyly z této skupiny jsou na DMR5g poměrně zřetel-
ně viditelné, stejně tomu bylo také při ověření v terénu.

3.2. Mohylové pohřebiště Zelené

Toto mohylové pohřebiště leží jižně od obce Zelené, k. ú. Zelené. První zmínka je z roku 1895 od J. L. Píče (Píč 
1895, 536–538), který identifikoval na poli kolem 10 mohyl, z nichž 4 prokopal. Dostupná dokumentace bohužel 
nedovolila prokopané mohyly ztotožnit. Už tehdy se zmiňuje, že vzhledem k poloze na poli byly mohyly již z velké 
části rozebrány zemědělci (Píč 1895, 536–537). V letech 1935, 1936, 1939 lokalitu zkoumalo Krajské muzeum v Plz-
ni (Čtrnáct 1940; 1941a; 1941b; 1941c; 1941d; Jílková 1961, 198). Na poli se nacházelo 30 mohyl. Všechny až na mo-
hylu č. 24 byly prokopány. Ze zmíněných 30 mohyl bylo možno 17 zařadit do mohylové kultury střední doby bron-
zové. Zbylých 13 nebylo možno zařadit (obr. 5). V dnešní době není tato lokalita téměř rozpoznatelná, pouze při 
pohledu na horizont půdy můžeme zahlédnout nerovnosti v terénu.

Vzhledem ke své poloze na dlouhodobě zemědělsky využívané parcele, podlehlo toto pohřebiště největší destruk-
ci mezi mohylovými pohřebišti na jižním Přešticku. Prakticky až na jednu mohylu, která stojí mimo tato pole a je na 
ní umístěna socha sv. Vojtěcha, jsou mohyly v terénu neidentifikovatelné. K pohřebišti neexistuje žádný publikovaný 
plán. Známá je pouze skica V. Čtrnácta z výzkumů ve 30. letech 20. století. Ačkoliv v terénu připomínají mohyly 
pouze menší nerovnosti v terénu, na DMR je stále možné vidět 16 z 30 dokumentovaných mohyl (obr. 6). Nicméně 
14 z nich (jmenovitě mohyly 28, 13, 14, 30, 6, 7, 23, 22, 27, 1, 19, 25, 26, 29) již není možno zachytit ani tímto způ-
sobem a jejich polohu lze identifikovat pouze za pomoci georeferencované skicy V. Čtrnácta.

Obr. 5. Mohylové pohřebiště Zelené (okr. Plzeň-jih). Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.
Fig. 5. Burial mound cemetery Zelené (okr. Plzeň-jih). Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.
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3. 3. Mohylové pohřebiště Velký les – „Křížkovice“

Pohřebiště „Křížkovice“ leží v lese Velký les na k. ú. Nezdice nad Úhlavou. První osobou, která tuto polohu 
zmiňuje, je J. Szombathy (Szombathy 1888, 98–99), který také 18 mohyl v letech 1895 a 1902 prokopal. Na pohřebišti 
se nalézá až 83 mohyl (Michálek 1979, 74–83). V roce 1971 provedla V. Šaldová na lokalitě revizní povrchový prů-
zkum (Šaldová 1975, 214–226). Na základě nálezů je možno 15 mohyl chronologicky zařadit do střední doby bron-
zové. V dvou mohylách se podařilo zachytit pohřby z mladší doby bronzové a v jedné pohřeb halštatské mohylové 
kultury (obr. 7; Šaldová 1975, 222).

Mohyly se rozprostírají na jihozápadním svahu. Z celkového počtu 83 mohyl se jich 53 podařilo spolehlivě 
lokalizovat na DMR. Dalších 11 mohyl je na modelu velmi špatně identifikovatelných. Všechny však byly nale-
zeny v terénu. Toto se však již nedá říci o zbylých 19, které nebyly na modelu identifikovány vůbec. V terénu 
ovšem objeveny byly, s výjimkou 6 náspů (č. 1, 2, 8, 79, 80, 81), které byly v minulosti zaznamenány do plánu, 
ale dnes nejsou patrné ani na DMR ani v terénu. Náspy byly v nedávné době patrně odtěženy. Jeden z objektů 
jižně od mohyly č. 75 připomíná na DMR mohylu. Jedná se o ovšem o skalní výchoz. Hned vedle se vyskytují 
další dva objekty. Ty se v terénu ukázaly jako možné případy dvou nově identifikovaných mohyl. První z nich 
se vykytuje mezi mohylami 57 a 71 a druhá přibližně 60 m severně od mohyly č. 65. (obr. 8). Zdá se, že důvo-
dem špatného nebo žádného zviditelnění některých mohyl na DMR je jejich menší výška. Průměrná výška 
špatně viditelných mohyl na DMR je 0,68 m se směrodatnou odchylkou 0,32 m. U skupiny nezachycených 
mohyl je průměrná výška 0,20 m se směrodatnou odchylkou 0,24 m.

Obr. 6. Mohylové pohřebiště Zelené (okr. Plzeň-jih).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 6. Burial mound cemetery Zelené (okr. Plzeň-jih).
DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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Obr. 7. Mohylové pohřebiště Velký les-„Křížkovice“ (okr. Plzeň-jih).
Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.

Fig. 7. Burial mound cemetery Velký les-„Křížkovice“ (okr. Plzeň-jih).
Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.
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Obr. 8. Mohylové pohřebiště Velký les-„Křížkovice“ (okr. Plzeň-jih).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 8. Burial mound cemetery Velký les-„Křížkovice“ (okr. Plzeň-jih).
DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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Obr. 9. Mohylové pohřebiště Vlčí (okr. Plzeň-jih). Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.
Fig. 9. Burial mound cemetery Vlčí (okr. Plzeň-jih). Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.



36 Jiří Chlevišťan – Petr Krištuf Mohylová pohřebiště na jižním Přešticku (západní Čechy)...

3. 4. Mohylové pohřebiště Vlčí

První průzkum na lokalitě na k. ú Vlčí provedl J. L. Píč s J. Hlávkou roku 1894 (Píč 1895, 538-540). Celkem pro-
kopali 11 z celkového počtu třinácti mohyl (Šaldová 1975, 224). Mohyly spadají do období halštatské mohylové kul-
tury a časného laténu (obr. 9; Šaldová 1975, 224).

Toto pohřebiště se nachází východně od pohřebiště Velký les – jižní část. Od J. L. Píče pochází skica pohřebiště, 
znázorňujíci zmíněných 11 mohyl (obr. 10). Tyto náspy jsou až na jeden případ dnes poměrně dobře viditelné a iden-
tifikovatelné jak na DMR, tak i v terénu. Pouze jednu mohylu (č. 7) se podařilo odhalit jen v terénu. Na DMR neby-
la bohužel tato mohyla zřetelná.

3. 5. Mohylové pohřebiště Velký les – jižní část

Na tomto pohřebišti (k. ú. Nezdice), které prokopal J. Szombathy, se dle zpráv má nacházet 8 mohyl. Chronolo-
gicky jsou řazeny do mohylové kultury střední doby bronzové a milavečské kultury mladší doby bronzové (obr. 11C; 
Šaldová 1975, 222). Bohužel pro toto pohřebiště nebyl v minulosti vytvořený plán, a tudíž není jasné, ke kterým mo-
hylám můžeme přiřadit dostupné nálezy.

Szombathyho zprávy o 8 mohylách se podařilo na základě leteckého laserového skenování potvrdit (obr. 12C). 
Vzhledem k absenci plánu byla mohylám přidělena vlastní čísla od 1 do 8. Až na mohylu č. 4 jsou všechny mohylové 
náspy na DMR poměrně čitelné. Obtížnějším úkolem byla jejich identifikace v terénu. To se týkalo především mohyl 
č. 7 a 8. Ty se nacházely v poměrně husté vegetaci.

Obr. 10. Mohylové pohřebiště Vlčí (okr. Plzeň-jih).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 10. Burial mound cemetery Vlčí (okr. Plzeň-jih).
DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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Obr. 11. Mohylová pohřebiště A: Kbel-Obecní les (okr. Plzeň-jih), B: Třebýcinská Planá hora (okr. Klatovy), C: Velký les-jižní část 
(okr. Plzeň-jih), D: Stropečko (okr. Plzeň-jih). Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.

Fig. 11. Burial mound cemeteries A: Kbel-Obecní les (okr. Plzeň-jih), B: Třebýcinská Planá hora (okr. Klatovy), C: Velký 
les-jižní část (okr. Plzeň-jih), D: Stropečko (okr. Plzeň-jih). Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.
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Obr. 12. Mohylová pohřebiště A: Kbel-Obecní les (okr. Plzeň-jih), B: Třebýcinská Planá hora (okr. Klatovy), C: Velký les-jižní část 
(okr. Plzeň-jih), D: Stropečko (okr. Klatovy). DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 12. Burial mound cemeteries A: Kbel-Obecní les (okr. Plzeň-jih), B: Třebýcinská Planá hora (okr. Klatovy), C: Velký les-jižní 
část (okr. Plzeň-jih), D: Stropečko (okr. Klatovy). DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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3.6. Mohylové pohřebiště Teplý les – Blahovka

Poprvé se o tomto pohřebišti (k. ú. Kaliště) zmíňuje J. Szombathy (1888, 99), dále potom J. L. Píč ve svých Sta-
rožitnostech země české I/2. Ten zmínil konkrétně pouze 72 mohylových náspů (Píč 1900, 140). Toto pohřebiště čítá 
ovšem až 120 mohyl. V letech 1907, 1908 a 1909 jej zkoumal J. Szombathy a prokopal zde celkem 21 mohyl (Michálek 
1979, 44–53). V roce 1971 provedla V. Šaldová povrchový průzkum lokality (Šaldová 1975, 214–226). Díky nálezům 
z pohřbů lze mohyly datovat do doby bronzové, konkrétně do mohylové kultury střední doby bronzové a milavečské 
kultury mladší doby bronzové (obr. 13; Šaldová 1975, 10)

Toto největší mohylové pohřebiště v oblasti se rozprostírá na rozhraní dvou mapových listu (PRES27 a PRES28), 
což stěžuje identifikaci mohyl v tomto prostoru (obr. 14). V důsledku toho, musíme mohyly v prostoru “švu” mezi 
mapovými listy, označit jako nerozpoznatelné na DMR, ačkoliv se je podařilo v terénu bezpečně rozpoznat. Jedná se 
o mohylové náspy č. 4, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 37. Tento problém také velice zkomplikoval georeferenci stávajícího
plánu, který se ukázal jako nepříliš přesný ve srovnání s reálnou situací a jinými Szombathyho plány. Pro vyřešení bylo 
nutné rozdělit plán na tři díly pro jejich individuální georeferenci, což poskytlo lepší komfort při práci. Důvodem pro 
tuto nepřesnost mohly být tři etapy výzkumu pohřebiště, ale také jeho rozloha.

Na DMR se nepodařilo zachytit 20 mohyl, které ale byly v terénu bezpečně identifikovány. Dalších 20 mohyl, 
které se v terénu opět nacházejí, je na DMR zachycených nejistě. Jeden z objektů na DMR byl při terénní prospekci 
označen jako pseudoobjekt. Celkem 6 objektů na DMR bylo v terénu rozpoznáno jako pravděpodobně nové, dosud 
neznámé mohyly (č. 121, 122, 123, 124, 125, 126).

Zajímavé je zachycení pěti anomálií na poli jihozápadně od hlavní koncentrace mohyl. Může se jednat o další 
nové, dnes již zaniklé mohylové náspy, zničené pravděpodobně novověkou orbou (již na vojenských mapováních z 2. 
pol. 19. stol je na tomto místě pole). To ukazuje na mnohem větší původní rozlohu pohřebiště.

3.7. Mohylové pohřebiště Rudický les

O pohřebišti Rudický les na k. ú. Kaliště se zmiňuje již J. Szombathy (1888, 42–80) a dále J. L. Píč (1900, 137). 
Následně jej Szombathy v letech 1903, 1905, 1907 zkoumal (Michálek 1979, 53–65). Celkem se zde rozkládá 83 mo-
hylových náspů, z čehož 31 bylo Szombathym prokopáno (obr. 15). V letech 1968 zde V. Šaldová podnikla povrcho-
vý průzkum (Šaldová 1969, 54–55). Na základě analýzy artefaktů se pohřebiště řadí do mohylové kultury střední doby 
bronzové, milavečské kultury a část nálezů patří i halštatskému a pozdně halštatskému období (Šaldová 1975). Na 
tomto pohřebišti je poměrně zajímavá přítomnost sekerky s týlem, na kterém je vyobrazeno fantastické zvíře (drak) 
s rozevřenou tlamou, což z něj činí ojedinělý nález v českém mohylovém prostředí. Můžeme ji zařadit mezi předmě-
ty zvěrného stylu, které jsou ve střední Evropě označované za „skytské“ (Šaldová 1971).

Toto mohylové pohřebiště je rozděleno úvozovou cestou na dvě skupiny. Na západ od úvozu se nachází větší skupina 
(obr. 16). Zajímavostí jsou na DMR viditelné plužiny ZSV Bezděkov, které narušují pohřebiště ze západu. V terénu tento 
jev občas ztěžoval identifikaci nových mohylových náspů, které mohly být ve skutečnosti právě plužinami a naopak. Zmí-
něný úvoz bohužel zapříčinil erozi mohyl (č. 1, 2, 3), které se nacházely na jeho horní hraně. Tyto mohyly tedy nejsou na 
DMR ani v terénu rozpoznatelné, kromě zbytků mohyly č. 1. Na DMR bylo negativních dalších 9 mohyl, které byly v teré-
nu stále patrné. Také v případě pohřebiště „Rudický les“ můžeme mluvit o identifikaci objektů, které lze interpretovat jako 
‘nové’ mohylové náspy. Jedná se o objekty 84, 85, 86 a 87, které byly zachyceny na DMR a verifikovány v terénu.

3.8. Mohylové pohřebiště Kbel – „V Parezí“ a „V Mečkovsku“

Část zdejších mohyl prokopal v roce 1893 J. L. Píč (1895, 524–535). V roce 1971 byl proveden V. Šaldovou povr-
chový průzkum. Lokalita je rozdělena na dvě části „V Mečkovsku“ a „V Parezí“, k. ú. Kbel, na které se vyskytují dvě 
skupiny mohyl. Předělem je lesní cesta na jihu vedoucí z kóty 479,6 na silnici Jíno-Kbel. „V Parezí“ můžeme najít až 
11 mohyl, osm dalších leží v poloze „V Mečkovsku“. Většina z mohyl byla prokopána. Mohylník lze datovat do mo-
hylové kultury střední doby bronzové (obr. 17; Šaldová 1975, 221). Část mohylníku se nacházela na poli pod lesem. 
Tato zničená část již byla zkoumána Píčem (cca 10 mohyl; Píč 1895, 524).
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Obr. 13. Mohylové pohřebiště Teplý les-Blahovka (okr. Klatovy).
Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.

Fig. 13. Burial mound cemetery Teplý les-Blahovka (okr. Klatovy). Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.
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Obr. 14. Mohylové pohřebiště Teplý les-Blahovka (okr. Klatovy).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 14. Burial mound cemetery Teplý les Blahovka (okr. Klatovy).
DMR made withcombination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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Obr. 15. Mohylové pohřebiště Rudický les (okr. Klatovy).
Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.

Fig. 15. Burial mound cemetery Rudický les (okr. Klatovy). Spatial distribution of  burial mounds and their chronology.

Obr. 16. Mohylové pohřebiště Rudický les (okr. Klatovy).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu redliéfu.

Fig. 16. Burial mound cemetery Rudický les (okr. Klatovy). DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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Obr. 17. Mohylové pohřebiště Kbel-„V Pařeží“ a „V Mečkovsku“ (okr. Plzeň-jih).
Plán prostorové distribuce mohyl a chronologického zařazení zkoumaných mohyl.

Fig. 17. Burial mound cemetery Kbel-„V Pařeží“ a „V Mečkovsku“ (okr. Plzeň-jih).
DMR made with combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.

Obr. 18. Mohylové pohřebiště Kbel-„V Pařeží“ a „V Mečkovsku“ (okr. Plzeň-jih).
DMR vizualizovaný metodou Svažitosti, Stínování a Lokálního modelu reliéfu.

Fig. 18. Burial mound cemetery Kbel-„V Pařeží“ a „V Mečkovsku“ (okr. Plzeň-jih).
DMR made from combination of  Slope, Hillshade and LMR raster.
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Při pohledu na DMR můžeme vidět, že mohylové náspy jsou poměrně výrazné a čitelné (obr. 18). Stejně tak tomu 
je také v terénu. Tato viditelnost je způsobena pravděpodobně poměrně mohutnými mohylovými náspy (průměr 
objemu těchto mohyl je 43,98 m3 se směrodatnou odchylkou 32,78 m3). Dle zpráv V. Šaldové (1975, 221) bylo na 
pohřebišti nalezeno 19 mohyl. J. L Píč (1895) také popisuje asi 10 mohyl, které byly rozorané. Námi bylo v terénu 
identifikováno 23 mohylových náspů. V popisu V. Šaldové (1975, 221) jsou některé z těchto mohyl popsány jako 
dvojmohyly, avšak pod jedním identifikačním číslem. To je zřejmě důvod většího počtu identifikovaných mohyl v te-
rénu ve srovnání s popisem. Při absenci staršího plánu je prakticky nemožné ztotožnit mohyly popsané předchozími 
autory s DMR. Na DMR byly mohyly viditelné jako ‘jisté’ až na tři případy (č. 19, 20 a 22). Mohyla č. 19 byla v teré-
nu narušena procházející cestou. Mohyla 20 je nejmenší objekt na lokalitě (průměr 9,2 m a výška 0,35 m), což může 
být důvodem, proč nebyla na DMR zachycena. Také na této lokalitě byl rozpoznán jeden násyp, který můžeme ozna-
čit za dosud neznámý. Tuto pravděpodobnou mohylu č. 23 můžeme vidět jihovýchodně od hlavního shluku mohyl. 
V těsné blízkosti na poli severovýchodně od mohylníku V Parezí, je patrných přibližně 10 anomálií, které můžeme 
spojit s oněmi deseti rozoranými mohylami, které zmiňuje Píč.

3.9. Mohylové pohřebiště Kbel – Obecní les

Jedná se o poměrně nově lokalizované pohřebiště. Uskupení 5 mohylových náspů na k. ú. Kbel bylo nalezeno 
v roce 2005 M. Metličkou u silnice ve směru Jíno-Kbel (obr. 11A), z čehož u dvou je odhadováno, že se může jednat 
pouze o hromadu kamení (Metlička 2005).

Při verifikaci v terénu bylo v tomto prostoru identifikováno 6 náspů. Na DMR můžeme vidět dvě mohyly jako 
jisté. Jedna mohyla byla nalezena pouze v terénu, na DMR ji bohužel vůbec nevidíme (č. 5). Tři náspy jsou na DMR 
viditelné jako nejisté (č. 3, 4 a 6). Nejisté je v tomto ohledu také terénní pozorování. Není totiž jisté, zda náspy 3 či 4 
popřípadě oba, nejsou ve skutečnosti pouze zmiňovaná hromada kamení (obr. 12A).

3.10. Mohylové pohřebiště Stropečko

Dle V. Šaldové se v poloze Teplý les, k. ú. Kaliště, severně od silnice ve směru Jíno-Kaliště, nachází 9 nízkých 
mohylek (Šaldová 1969, 54), zkoumaných J. Szombathym (1888, 99). Tyto mohyly jsou datovány do mohylové kultu-
ry střední doby bronzové.

Problémem při interpretaci DMR je opět poloha pohřebiště na rozhraní dvou mapových listů (stejně jako v pří-
padě pohřebiště Teplý les-Blahovka). Z původně uváděných 9 mohyl se v terénu podařilo lokalizovat pouze 5 mohyl 
(obr. 11D). Na DMR se nepodařilo identifikovat ani jednu mohylu (obr. 12D). Mohyly č. 1 a 2 jsou narušeny cestou. 
V případě mohyly č. 5 není zcela jisté, zda se opravdu jedná o mohylu a ne pouze o hromadu kamení.

3.11. Mohylové pohřebiště Třebýcinská Planá hora

Jedná se o další poměrně nové pohřebiště, které bylo objeveno M. Metličkou (2008) povrchovým průzkumem v roce 
2008. Na JZ úpatí Třebýcinské Plané hory, k. ú. Hráz, severně od silnice z Hráze do Bezděkova se má nacházet 7 mohyl.

Při průzkumu v terénu a na DMR se podařilo identifikovat nejenom těchto 7 náspů, ale také další 3 (obr. 11B). 
Všechny tyto náspy byly dobře viditelné. Pouze mohyly č. 4 a 10 se na DMR jevily jako nejisté (obr. 12B), terénní 
prospekcí však byla jejich existence ověřena.

4. Predikce sídlišť mladší doby bronzové

Při predikci sídlišť jsme vycházeli z několika základních předpokladů a faktorů. Zaprvé musí být mezi prostorem 
sídliště a pohřebiště vizuální kontakt. Zadruhé předpokládáme prostorovou blízkost. Vyvozujeme, že vzdálenost 
mezi sídlištěm a pohřebištěm byla menší, než vzdálenost k pohřebišti jiné komunity. Nemůžeme však vycházet pou-
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ze ze vztahu sídlištních a pohřebních komponent. Důležitou roli při výběru míst k sídlení hrála i geomorfologie te-
rénu. Již E. Neustupný (1986, 23) upozornil, že osady pravěkých zemědělců se nacházely v jádru jejich sídelního 
areálu, zpravidla v blízkosti vodního toku, na mírném svahu a úrodné půdě. Konkrétněji charakterizuje ideální sídel-
ní zónu D. Dreslerová (2001), která uvádí jako ideální území do 300 m od vodního toku, na svazích 1-4° a s úrodnou 
půdou. I přesto, že tyto obecné závěry se zdají být v pořádku, je potřeba si uvědomit, že různé geografické oblasti 
Čech mají i svá geomorfologická specifika, která jistě ovlivňovala výběr míst k sídlení, a také preference 
jednotlivých kultur se během pravěku lišily.

4.1. Metodika predikce

Pro naše predikční modelování jsme využili data získaná dříve analýzou sídlišť mladší doby bronzové v západ-
ních Čechách (Hůrková 2002) a pro porovnání byla užita také data pro mladší dobu bronzovou v jižních Čechách 
(John – Chvojka – Rytíř 2003). Můžeme předpokládat, že některá sídliště měla kontinuitu z období střední doby bron-
zové. Proto můžou být k analýze použita také mohylová pohřebiště s mohylami z této doby.

Na základě výše uvedených studií jsou ideální pro zakládání sídlišť v mladší době bronzové v západních Čechách, 
tyto parametry: sklon svahu (průměrný sklon je 3°14’; nejmenší naměřený sklon je 0°30’ a nejprudší 9°40’), nadmoř-
ská výška (průměrná nadm. výška 394 m n. m.; nejmenší hodnotou je 312 m n. m. a nejvyšší položená lokalita je 
umístěna v 552 m n. m.), orientace svahu (sídliště jsou budovány na svazích orientovaných na všechny strany, mírně 
však převládají jihovýchodní svahy, dále severovýchodní, jihozápadní a jižní), vzdálenost k vodnímu zdroji (průměrná 
vzdálenost k vodnímu zdroji je 234 m, nejbližší vzdálenost je 0 m od vodního zdroje, nevzdálenější jsou sídliště ve 
vzdálenosti 900 m). V jižních Čechách je situace podobná – sklon svahu (průměrný sklon svahu je 3°5’; nejmenší 
místo se sklonem čítá 0°25’, nejprudší svah má 9°7’), nadmořská výška (průměrná hodnota je 402 m n. m.; nejníže 
položené sídliště leží v poloze 372 m n. m., nejvýše položené sídliště můžeme nalézt ve výšce 471 m n. m.), orienta-
ce svahu (jako v západních Čechách není orientace zřejmě zásadní pro situováníní sídliště; převažuje orientace svahu 
jižním a severním směrem – tyto svahy však zároveň převažují ve výseku krajiny v ose řeky ve směru V-Z), vzdálenost 
k vodnímu zdroji (průměrná vzdálenost je 203 m, rozsah vzdálenosti je 0 – 688 m.)

V prvním kroku byla celá zkoumaná oblast rozdělena thiessenovými polygony, jejichž centry jsou jednotlivá mo-
hylová pohřebiště. Thiessenovy polygovy charakterizují oblast, pro kterou platí, že přímá vzdálenost mezi všemi 
body v tomto polygonu a jeho středem (mohylovým pohřebištěm) je kratší než vzdálenost k jinému středu (pohře-
bišti). V prostoru thiessenova polygonu pak byla predikována místa vhodná pro sídlení pro každý mohylník zvlášť.

Dále byl vytvořen DEM na základě výše zmíněných dat leteckého laserového skenování, který posloužil ke sle-
dování parametrů nadmořské výšky, orientace svahu, svažitosti terénu, vzdálenosti od vodního toku a dohlednosti 
v krajině z místa pohřebišť. Analýzy umožnil následující výčet nástrojů v prostředí programu ESRI ArcMap: SLOPE 
(svažitost terénu), ASPECT (orientace svahu), VIEWSHED (dohlednost). Podstatnou proměnou byla také vzdále-
nost sídlišť od vodních toků. BUFFER, který obklopoval vodoteče, se transformoval na rastr. Je důležité si uvědo-
mit, že rozložení dnešních toků nemusí vždy odrážet rozložení toků v minulosti. Tudíž může dojít ke zkreslení vý-
sledků. Proto byl pro rekonstrukci potenciální vodní sítě použit nástroj Arc Hydrology, který počítá se svažitou 
krajinou a místy, ve kterých může docházet k akumulaci vody.

Geomorfologické preference pro zakládání sídlišť byly získány z předchozích výzkumů zabývajících se predikcí 
právě těchto areálů. Dostupná data jsme klasifikovali dle vhodnosti na 4 třídy. Jsou to hodnoty 3 – velmi vhodné, 
2 – vhodné, 1 – méně vhodné a 0 – nevhodné. Klasifikace probíhala na základě histogramů, které byly vytvořeny 
v rámci studie (Hůrková 2002). Třída „velmi vhodné“ je určena pro nejpočetnější hodnoty, „vhodné“ vychází z dru-
hých nejpočetnějších hodnot, třetí třída 1 je založena na ostatních hodnotách. A konečně „nevhodné“ polohy jsou 
ty, na kterých se nikdy žádné sídelní areály nenalezly. Můžeme tedy soudit s velkou pravděpodobností, že tato místa 
byla pro osídlení z nějakých důvodů nevhodná.

Takto vznikly 3 rastry vyjadřující vhodnost k budování sídlišť podle jednotlivých parametrů (svažitost, orientace 
svahu, vzdálenost od vodního toku). Tyto převzorkované rastry byly sečteny do jednoho nástrojem CELL STATIS-
TICS. Získaný rastr obsahuje hodnoty buněk od 0 do 12, kdy hodnota 12 představuje místo nejvíce vhodné. Jedná 
se o jednoduchý predikční model, kde všechny geomorfologické parametry mají stejnou váhu. To by mohlo být 
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zpochybněno, neboť některé starší studie počítají s tím, že váha jednotlivých faktorů se může lišit (např. John – Chvoj-
ka – Rytíř 2003, 82). Domníváme se však, že i náš postup je akceptovatelný za předpokladu, že jako místa vhodná 
k sídlení jsou vybrány i rastrové buňky s nižší hodnotou než 12.

Dále byly vyloučeny všechny oblasti, které nemají vizuální kontakt s pohřebištěm, což byl základní předpoklad 
predikce. Náš model totiž pracuje s předpokladem, že z osady je na pohřebiště vidět. Tento parametr je tak limitní 
a vylučuje z predikce ty oblasti, které sice dosahují vysokých hodnot na základě geografických proměnných, avšak 
leží mimo dohledové zóny z prostoru pohřebiště.

Predikce byla provedena pro každé pohřebiště zvlášť v rámci jeho thiessenova polygonu. Dále budeme jako pří-
klad prezentovat výsledky pouze 4 polygonů, kde jsou výsledky nejzajímavější a nejsou zkresleny například polohou 
pohřebiště na okraji zkoumané oblasti.

4.2. Výsledky predičního modelování

Celková zkoumaná plocha krajiny měla rozlohu celkem 3532 ha. Z této plochy se budeme dále zabývat čtyřmi 
oblastmi, které poskytují zajímavé a interpretovatelné výsledky, které jsou navíc v některých případech alespoň čás-
tečně verifikovatelné  nálezy sídlištní keramiky a objektů.

Prvním výsledným polygonem je oblast kolem menšího pohřebiště Kbel-Obecní les (obr. 19). Mohylník leží na levém 
břehu Vlčího potoka, jehož údolí protíná sledovaný polygon ve směru JV - SZ. A právě v okolí této vodoteče registruje-
me geomorfologicky nejvhodnější oblasti pro budování sídlišť. Jedná se o pás široký asi 500 m především na levém 
břehu potoka, tedy na svahu se severovýchodní orientací. Z místa mohylníku je relativně široký výhled prakticky do celé 
sledované oblasti (kromě západní části polygonu). Potenciální sídelní areál by se tedy mohl vyskytovat v těsné blízkosti 
mohylníku, anebo v údolí Vlčího potoka buď severně, nebo jižně od pohřebiště, do maximální vzdálenosti 400 m.

Obr. 19. Predikční mapa pro polygon mohylového pohřebiště Kbel-Obecní les (okr. Plzeň-jih). Červeně jsou vyznačeny 
oblasti bez vizuálního kontaktu s pohřebištěm. Odstíny šedé představují místa s nejvhodnějšími parametry pro sídlení.
Fig. 19. Prediction map for burial mound cemetery Kbel-Obecní les (okr. Plzeň-jih) polygon. Red colour signs the area 
without any visual contact to cemetery. Grey shades represent areas with the most suitable conditions for settlement.
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Druhé mohylové pohřebiště na k. ú. Kbel leží v poloze Pařezí asi 800 m západně od obce (obr. 20). Je umístěno 
opět na mírném svahu se severovýchodním sklonem, ale na rozdíl od předchozího je rozhled značně omezený. Ma-
ximální dohlednost je pouhých 500 metrů a navíc pouze v perimetru od SZ přes S k V. Terén se od pohřebiště sklá-
ní do údolí Kbelského potoka, který protéká od JV k SZ asi 500 metrů od pohřebiště, a právě v jeho blízkosti regis-
trujeme jediná místa geomorfologicky vhodná k sídlení. Jedná se o poměrně malou oblast v těsné blízkosti 
současného intravilánu obce. Nabízí se tak domněnka, že prostor osady z mladší doby bronzové se nacházel přibliž-
ně v místě dnešní vesnice. Z intravilánu obce (již mimo predikovanou oblast) navíc pocházejí nálezy neurčité pravěké 
keramiky, které by mohly svědčit o dlouhé kontinuitě osady v tomto prostoru.

Třetím analyzovaným prostorem je okolí mohylového pohřebiště Teplý les - Blahovka (obr. 21). Hlavním prvkem 
místní krajiny je řeka Úhlava, která meandruje ve směru S - J asi 1 km západně od pohřebiště. To leží na mírném SZ 
svahu, který se sklání k soutoku Vlčího potoka právě s Úhlavou. Místa vhodná k sídlení se nacházejí v údolí řeky, 
přičemž největší hodnoty se nacházejí právě při ústí Vlčího potoka. V tomto prostoru se dnes rozkládá obec Jíno. Na 
prostor soutoku i údolí Úhlavy severně od něj je dobrý výhled z prostoru pohřebiště. Podle AMČR jsou v těsném 
okolí soutoku a obce Jíno doloženy stopy osídlení nejenom z mladší doby bronzové, ale také pozdní doby bronzové 
a doby halštatské (č. akce 9102736A). To se zdá jako velice přesvědčivý indikátor polohy sídliště. Domníváme se tedy, 
že sídliště komunity, která pohřbívala na mohylníku Teplý les - Blahovka, leželo v prostoru soutoku Vlčího potoka 
s Úhlavou. Poloha obce Jíno v tomto prostoru opět indikuje dlouhodobé využívání tohoto prostoru k sídlení.

Poslední mohylové pohřebiště Jižní část „Velkého lesa“ se rozprostírá na JJV úpatí jednoho z výběžků vrchu Lou-
pensko, na mírném svahu v těsné blízkosti drobné vodoteče (obr. 22). Prostor východně od pohřebiště charakterizuje 
soutok několika drobných vodotečí, který se nachází asi 250 m jižně od pohřebiště. Celá tato oblast je z prostoru mo-
hylníku dobře viditelná. Nejvyšší hodnoty predikce se nacházejí v okolí drobných vodotečí a především v oblasti jejich 

Obr. 20. Predikční mapa pro polygon mohylového pfohřebiště Kbel-V pařezí (okr. Plzeň-jih). Červeně jsou vyznačeny 
oblasti bez vizuálního kontaktu s pohřebištěm. Odstíny šedé představují místa s nejvhodnějšími parametry pro sídlení. 

Trojúhelníky představují polohy s doklady pravěkého osídlení.
Fig. 20. Prediction map for burial mound cemetery Kbel-V pařezí polygon (okr. Plzeň-jih). Red colour signs the area 
without any visual contact to cemetery. Grey shades represent areas with the most suitable conditions for settlement.
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Obr. 21. Predikční mapa pro polygon mohylového pohřebiště Teplý les - Blahovka (okr. Klatovy). Červeně jsou vyzna-
čeny oblasti bez vizuálního kontaktu s pohřebištěm. Odstíny šedé představují místa s nejvhodnějšími parametry pro síd-

lení. Trojúhelníky představují polohy s doklady osídlení z doby bronzové.
Fig. 21. Prediction map for burial mound cemetery Teplý les - Blahovka (okr. Klatovy) polygon. Red colour signs the area 

without any visual contact to cemetery. Grey shades represent areas with the most suitable conditions for settlement.
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Obr. 22. Predikční mapa pro polygon mohylového pohřebiště Jižní část „Velkého lesa“ (okr. Klatovy).
Červeně jsou vyznačeny oblasti bez vizuálního kontaktu s pohřebištěm. Odstíny šedé představují místa s nejvhodnějšími 

parametry pro sídlení. Trojúhelníky představují polohy s doklady osídlení z doby bronzové.
Fig. 22. Prediction map for burial mound cemetery Jižní část „Velkého lesa“ (okr. Klatovy) polygon. Red colour signs the 
area without any visual contact to cemetery. Grey shades represent areas with the most suitable conditions for settlement.

Obr. 23. Kvantitativní znázornění vhodnosti krajiny (v %).
Fig. 23. Quantitative depiction of  landscape suitability (in %).
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soutoku. S největší pravděpodobností tedy zdejší sídliště leželo buď v těsné blízkosti mohylníku, a nebo opět v oblasti 
soutoků drobných vodotečí jižně od něj. Není vyloučeno ani jeho umístění ještě jižněji při ústí bezejmenné vodoteče do 
Vlčího potoka a to i přesto, že toto území leží těsně za hranicí zkoumaného thiessonova polygonu.

Podíváme-li se na celou zkoumanou oblast jako celek, můžeme kvantifikovat plochy vhodné k sídlení. Při velikos-
ti buňky rastru 0,5 x 0,5 m jsme pracovali se 140 mil. buněk. Hodnoceny byly zvlášť rastry bez přidané analýzy vidi-
telnosti a s viditelností (obr. 23). Ukázalo se, že pokud počítáme s viditelností (resp. pokládáme za klíčový faktor 
dohlednost ze sídliště na pohřebiště), zaujímají polohy vhodné k sídlení poměrně malé úseky krajiny. Vesměs se 
jedná o setiny, v lepším případě desetiny procent v rámci jednotlivých polygonů. Jako nejvhodnější pro lokalizaci 
sídliště se jeví 0,7 % zkoumané krajiny. Nejvíce vhodných míst evidujeme v rámci polygonů 5 (0,2 %) a 6 (0,33 %). 
Rozsah spíše nevhodného až nevhodného území pro sídlení je téměř 67%. Polygon č. 5 byl také jedním z demon-
strovaných modelů, kde se na nejvhodnějším území vyskytuje poloha dříve objeveného osídlení. Při vynechání fak-
toru dohlednosti je pro sídlení vhodné až 1,35 % zkoumané krajiny. Mezi nejvýhodnější území patří polygony 1 (0,1 
%), 5 (0,29 %) a 6 (0,69 %). Jeden z těchto polygonů (5) patří mezi demonstrovaná území. Až 79 % zkoumaného 
území se na základě zvolených parametrů ukazuje jako spíše nevhodné až nevhodné pro sídlení.

5. Závěr

Výsledky mapování mohylových pohřebišť jižního Přešticka opět ukazují na dnes již nezastupitelnou roli letec-
kého laserového skenování při nedestruktivním průzkumu mohylových pohřebišť. Výhody i limity této metody byly 
již mnohokrát popsány. I když je stále nezbytná terénní verifikace identifikovaných objektů, faktem zůstává, že vizu-
alizace prostorové distribuce mohyl na základě dat LLS jsou nejpřesnějším nástrojem pro vytváření plánů pohřebišť 
a výrazně usnadňují a urychlují jejich identifikaci v terénu. Nezanedbatelný je i přínos v identifikaci nových mohylo-
vých náspů, které při opakované terénní prospekci nebyly v minulosti zaznamenány. Samostatnou kapitolou je pak 
úspěšná lokalizace mohylových náspů zničených v minulosti zemědělskou činností. Bez detailního modelu reliéfu 
terénu by identifikace těchto mohyl nebyla možná. Jak ukazují již dříve publikované výzkumy, daří se takto zjištěné 
objekty ztotožnit s konkrétními mohylami na starších plánech pohřebišť.

Predikce sídlištních areálů byla tématem české archeologie již od počátku 21. století. Byly využívány různé al-
goritmy, které většinou na základě geomorfologie vybíraly místa vhodná k sídlení. Tyto predikce byly tvořeny pro 
velké krajinné celky a výsledky většinou nebyly ověřovány. V této práci jsme použili velmi jednoduchý princip 
predikce, který počítá především s vizuálním kontaktem mezi sídlištěm a pohřebištěm, přičemž tento faktor je 
chápán jako klíčový. Dále pracujeme se vzdáleností sídliště a pohřebiště a umístěním sídlišť ve vztahu ke geomor-
fologii terénu. Pracujeme s podrobnými daty digitálního modelu terénu, který vznikl na základě dat leteckého la-
serového skenování a pouze v prostorově omezených regionech. Predikované polohy nejsou proto nikterak roz-
sáhlé a dávají konkrétní výsledky pro polohu sídlišť, které je možné v budoucnu ověřit dalšími výzkumy. 
V některých případech je navíc správnost predikce potvrzena staršími nálezy z vybraných areálů. Rozsáhlost pre-
dikovaných poloh jsme ověřili také v rámci celého zkoumaného území. Výsledky ukazují, že oblasti vhodné k 
sídlení nejsou opravdu příliš rozsáhlé. Některé z nejvíce vhodných polygonů byly mezi demonstrovanými modely. 
Je otázkou, zda zvolená kritéria a metody nevedly k zásadnímu potlačení některých poloh, které byly v minulosti 
k sídlení využívány, ale nesplnily přísná kritéria predikce.

Ve všech případech se potvrzuje pravděpodobná těsná vazba mezi sídlištěm a pohřebištěm, přičemž předpoklá-
daná sídliště se nacházejí pod svahem a zároveň mezi pohřebištěm a vodním tokem. Domníváme se, že tento indivi-
duální přístup, který pracuje s malým krajinným celkem, který svým rozsahem odpovídá velikosti sídelního areálu, 
může přinést lepší výsledky při vyhledávání sídlišť než predikce prováděná na velkých krajinných celcích. Je také 
důležité si uvědomit, že předkládané modely uvažuji pouze o nejvýhodnějších polohách. Založená sídliště 
nemusela vždy těžit ze všech nejvhodnějších faktorů. Vhodných poloh tedy může být mnohem více a některé se 
mohou vyskytovat také mimo popsané zóny.
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Summary

The article is using available ALS (Airborne laser scanning) data for documentation of  burial mound cemeteries 
in area south Přeštice in West Bohemia. In result we have processed eleven burial mound cemeteries sites. We used 
ArcMap GIS software for data processing. In this software we used interpolation tool SPLINE where we defined cell 
resolution 0,5 m. Then we have got raster which we visualized with three tools (Hillshade, Slope, LMR). With com-
bination of  these three methods we have got ideal result for highlight of  a long time perished mounds banks. Exce-
llent example of  these sites is Zelené, okr. Zelené (almost completely destroyed site), Kbel “V Mečkovsku”, where 
about ten mounds on the field were destroyed and Teplý les-Blahovka (possibly few whole new barrows). Each site 
was verified in terrain and checked-out if  there are not any barrows in terrain which are not visible on DTM (Digital 
Terrain Model). Thanks to Airborne laser scanning we can notice that there are still places where burial mounds have 
not been identified.

This type of  data can also be used to prediction of  new settlement areas from the Late Bronze Age where we can 
presume a close spatial relationship with burial mound cemeteries. We presume that based on cemeteries sites place-
ment which is located on exposed site. So, there should be good visibility from cemetery on settlement. This locati-
ons are sloped direct above the valley with water source where settlement could be located. Prediction models made 
up before show us settlement areas are located only on specific places with right slope, altitude, distance from water 
source and azimuth. At the same time, we can presume that these settlements are in close distance from burial mou-
nd cemeteries. So, we used ALS data to create raster, where each cell had value of  geographical factor value. We have 
got four rasters to demonstrate suitable places in landscape. Also, in some cases there was a settlement area located 
in previous reseach.

Also, we tried to quantify these predictive models. It looks like that with using of  visibility analysis there is 0,7% 
of  landscape suitable to predict a settlement.


