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Wprowadzenie

Dane z lotniczego skaningu laserowego (ALS) są obecnie 
szeroko stosowane w archeologii krajobrazu historycz-
nego, a nawet w mapowaniu i badaniach osadnictwa 
średniowiecznego na terenach leśnych w Czechach1. Ni-
niejszy artykuł dotyczy terenów zalesionych na północy 
regionu České Budějovice, w południowych Czechach, 
gdzie przeprowadzono niedestrukcyjne badania kilku 
opuszczonych średniowiecznych osad. W celu poznania 
form osadniczych wsi i ich zaplecza szeroko zastosowane 
zostały dane uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
LiDAR (Light Detection and Ranging), dostarczone przez 
czeski Państwowy Urząd Geodezji i Katastru (ČÚZK). Ar-
tykuł ten przedstawia zastosowanie tzw. numerycznego 
modelu terenu piątej generacji (DTM 5G) i rastrowych 
metod wizualizacji danych LiDAR w programach ArcMap, 
Surfer i Relief Visualisation Toolbox – RVT2. Niektóre ro-
dzaje wizualizacji w programie RVT jak Hillshading z wielu 
kierunków i Anisotropic Sky-Factor okazały się przydat-
ne do badania antropogenicznych form terenu opusz-
czonych średniowiecznych wiosek, ujawniając nowe ich 
elementy. Program Surfer jest odpowiedni do interpolacji 
cyfrowej elewacji / modelu terenu i badania topografii 
osad w stosunku do otaczającej rzeźby krajobrazu.

Północna część regionu České Budějovice obejmuje 
wiele dużych kompleksów leśnych, które są częścią Wyżyny 
Ševětín, od południa ograniczonej przegiem granic Lišova, 
a od północy kotliną Třeboň (Borkovice). Przedmiotem ba-
dań był region lasu Velechvín z dwiema opuszczonymi śre-
dniowiecznymi wioskami Prochod i Žďár, następnie obszar 
parku dla jeleni Poněšice z bezimienną opuszczoną wioską 
oznaczoną jako Vlkov I, a także las na zachód od miasta 
Lišov z opuszczoną wioską Přívořany. Wszystkie te wsie 
w średniowieczu należały do dóbr zamku Hluboká (ryc. 1)3.

Dwie z opuszczonych wsi – Prochod i Žďár były wcze-
śniej przedmiotem niedestrukcyjnych badań geodezyjno-
-topograficznych, które miały na celu szczegółową doku-
mentację form osadnictwa wraz z planimetrią i planem 

1   Čapek, John i Stolz 2013; Starková 2013; Holata i Světlík 2015.
2   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011.
3   Dvorský 1899; cf. Pletzer 1973.

warstwicowym wszelkiej antropogenicznej rzeźby terenu, 
która reprezentuje  struktury opuszczonych gospodarstw4. 
W dwóch innych wsiach (Přívořany, Vlkov I) przeprowadzo-
no jedynie badania powierzchniowe z dokumentacją planu 
terenu i pomiarem przestrzennej dystrybucji obiektów5.

Prochod

Wioska Prochod w katastrze Velechvín (powiat České Bu-
dějovice) znajduje się na łagodnym południowo-zachodnim 
zboczu wzdłuż leśnej drogi, na południe od prawego brzegu 
potoku Borovy, w miejscu o toponimie „Na Štěpánkách” 
(ryc. 2). Wysokość nad poziomem morza wynosi 494 m .

Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w źródłach 
historycznych z II połowy XIII w. (pierwsza pisemna 
wzmianka w 1373 r.). Liczne źródła pisane odnoszą się 
do własności gospodarstw pod koniec XIV i na począt-
ku XV w., kiedy wieś była w wolnych zasobach niższej 
szlachty zajmującej stanowiska ministerialne królew-
skiego zamku Hluboká. Z tego powodu wioska nie zo-
stała wymieniona w spisie gruntów Williama z Pernštej-
na z roku 1490. Po połowie XV w. nastąpiło stopniowe 
zbycie udziałów własności z rąk lokalnej szlachty, wśród 
której odnotowano w źródłach pisanych liczne spory 
o dziedziczenie. Wieś została porzucona w niejasnych 
okolicznościach pod koniec XV w. W umowie sprzeda-
ży z 1503 r. wspomniano już opuszczoną wioskę wraz 
z gruntami ornymi i farmą należącą do majątku ziem-
skiego. W 1540 r. była to już opuszczona wieś z farmą 
należącą do posiadłości Hluboká6.

Lokalizacja wsi Prochod została już opisana w litera-
turze regionalnej z lat 30. ubiegłego wieku7. Stanowisko 
zostało później potwierdzone przez badania archeolo-
giczne8. W latach 2010–2011 został zrealizowany na te-

4   Čapek 2011; na temat metodologii badań geodezyjno-topogra-
ficznych patrz np. Smetánka i Klápště 1979, 1981; Kuna i Tomášek 
2004; Vařeka 2006: 57–59.

5   Kovář 1992; Havlice i Machula 2016.
6   Plezter 1973: 11–13; Čapek 2011: 236–238.
7   Novotný-Kolenský 1938: 6, 9.
8   Beneš, Michálek i Zavřel 1999: 89; Chvojka i Kovář 2006; Kovář 

2011: 259.
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renie opuszczonej wioski pomiar geodezyjno-topograficz-
ny, który szczegółowo udokumentował osadę i jej ślady 
w ukształtowaniu terenu, które zostały zmierzone tachi-
metrem geodezyjnym.

Na nawsi należącej do wioski, o powierzchni około 
6 ha, zostało udokumentowanych 46 formacji terenu 
wzdłuż holwegu (głębocznicy), stanowiących pozostałości 
średniowiecznych gospodarstw. Większe, podłużne, wy-
pukłe obiekty są najprawdopodobniej śladami domów; 
wklęsłe obiekty w formie kwadratu, ze słabo zaznaczo-
nym wejściem są pozostałościami zagłębionych komór. 
Mniejsze, okrągłe obiekty z nasączoną wodą powierzch-
nią i o silnym pochyleniu ścianek wewnętrznych, można 
interpretować jako studnie. W rejonie miejscowości zo-
stało również rozpoznanych 13 obszarów wodnych – małe 
zbiorniki wodne, które były wykorzystywane do celów go-
spodarczych. W północno-wschodniej części wsi znajduje 
się owalny pagórek z małymi zagłębionymi obiektami, ale 
bez zewnętrznych fortyfikacji. Na tym owalnym pagórku 
znajdował się dwór wzmiankowany w źródłach pisanych9.

  9   Čapek 2011: 241–242; Kovář 2011: 260.

Na błoniach przeprowadzone zostały badania geo-
fizyczne z wykorzystaniem metody elektrooporowej, 
w miejscu prawdopodobnej lokalizacji jednego z gospo-
darstw. Wykonane następnie wykopy sondażowe ukazały 
wnętrze największej izby trzyczęściowego domu z kamien-
nym piecem. Pomiary geofizyczne zostały wykonane także 
na powierzchni pagórka, gdzie zostały wykryte, w wykopie 
sondażowym, zniszczone murowane struktury10. Drobne 
prace archeologiczne na obszarze wsi oraz w obszarze re-
zydencji przyczyniły się do wydatowania osady, które jest 
oparte na ceramice z XIII w.; opuszczenie wsi umiejscawia 
się zgodnie ze źródłami pisanymi na koniec XV w.

Žd’ár

Opuszczona wioska Žd’ár (znana również jako Žár) na te-
renie katastru Kolný (powiat České Budějovice) znajdu-
je się na leśnym skrzyżowaniu dróg łączących okoliczne 
wsie, w miejscu o nazwie „U Doubku”. Wioska znajduje 
się w łagodnej dolinie przy wschodnim zboczu niewielkie-

10   Čapek i Baierl 2012: 193–201.

Ryc. 1. Mapa dóbr Hluboká w południowych Czechach według rejestru gruntów Williama Pernšteina z 1490 roku (oprac.  
L. Čapek)
Fig. 1. A map of estate Hluboká in South Bohemia by land register of William of Pernstein from 1490 (designed by L. Čapek)
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go wzgórza, na lewym brzegu potoku Dubenský (ryc. 2). 
Wysokość wsi nad poziomem morza wynosi około 478 m.

Wieś Žd’ár pojawiła się w źródłach pisanych stosunko-
wo późno, w 1490 r. w rejestrze dóbr Hluboká. Jej początki 
przypadły prawdopodbnie jednak na wcześniejszy wiek. 
W rejestrze wymieniono osiem gospodarstw, z których 
pięć nie miała żadnych właścicieli i ich ziemie były rozpro-
wadzone wśród tamtejszych chłopów. W związku z tym 
rejestr gruntów odnotował ostatnią fazę istnienia wsi. 
Wieś została porzucona na przełomie XV i XVI w., zanim 
w połowie XVI w. pojawił się na terenie opuszczonej wio-
ski folwark Andrzeja Ungnade z Sunek. W roku 1592 zosta-
ły wspomniane gospodarstwo, owczarnia i kilka stawów. 
Folwark i owczarnia zniknęły w czasie wojny trzydziesto-
letniej; w 1628 r. zostały wymienione jako opuszczone11.

W podobny sposób jak wioska Prochod, wieś Žďár była 
wcześniej lokalizowana na podstawie opisu w literaturze 
regionalnej z lat 30. XX w.12 Jej lokalizacja została zweryfi-
kowana przez badania terenowe w latach 1970.13. W latach 
2010–2011 przeprowadzono szczegółowe badania geode-
zyjno-topograficzne, kiedy to zostały zadokumentowane 
pozostałości osady ze wszystkimi zidentyfikowanymi for-
mami terenu i dokonano pomiarów za pomocą tachimetru.

Na miejscu opuszczonej wsi Žďár na obszarze około 
1,5 ha zostało znalezionych podczas badań powierzchnio-
wych w sumie 38 formacji terenu, które były rozmiesz-
czone wokół okręgu nawsi, z którego wychodził holweg. 
Wśród formacji terenu wyróżniono 16 prostokątnych, wy-
pukłych obiektów i 5 wklęsłych, nieregularnie zagłębionych 
obiektów. Obiekty reprezentują strukturę poszczególnych 
gospodarstw; duże obiekty wypukłe mogą być interpreto-
wane jako domy, zaś zagłębione obiekty można uznać za 
budynki o funkcji gospodarczej (komory, spichlerze). Został 
również na obszarze wsi zidentyfikowany niewielki okrągły 
staw z tamą i studnią. W szerszym zapleczu wsi zostały zi-
dentyfikowane pozostałości nieistniejącej owczarni z relik-
tami murów, które znajdowały się na przeciwległym zboczu 
nad strumieniem, na południe od wsi. Na wspomnianym 
strumieniu został również rozpoznany cały system urzą-
dzeń hydrotechnicznych – stawów z zaporami, większość 
z nich powstała po opuszczeniu osady w XVII w.14

Podobnie jak w poprzedniej wsi, w rejonie opuszczo-
nych gospodarstw zostały zrealizowane badania geofi-
zyczne z wykorzystaniem metody elektrooporowej, a na-
stępnie wykopy sondażowe w jednej z prostokątnych, 
wypukłych formacji, które ukazały dużą część mieszkal-
ną, najwyraźniej trójizbowego dom. Mały wykop testo-
wy odkrył część zniszczonych murów z kamienia i cegły; 
z wykopu pochodziły fragmenty ceramiki z XIV – XV/XVI 
w. i fragmenty polepy. Na terenie owczarni zostały prze-
prowadzone również badania geodezyjne i geofizyczne, 

11   Plezter 1973: 10.
12   Novotný-Kolenský 1938: 11–12.
13   Beneš, Michálek i Zavřel 1999: 88.
14   Čapek 2011: 234–235

gdzie udokumentowano zewnętrzne ściany i wewnętrzną 
strukturę budynku15.

Přívořany

Opuszczona wioska Přívořany (również Příhořany) na tere-
nie katastru Levín (powiat České Budějovice) znajduje się 
około 1,2 km na zachód od obecnej wsi Levín, u podnó-
ża dwóch wzgórz pomiędzy lasami Vlčí jámy i Čankov, na 
północ od lewego brzegu bezimiennego potoku (ryc. 2). 
Wysokość nad poziomem morza wynosi około 515 m.

Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy wśród in-
nych miejscowości w dokumencie z roku 1378, w któ-
rym Karol IV miał gwarantować nieruchomości Hluboká 
margrabiemu Janowi Leuchtenberg. Podczas husyckich 
i post-husyckich wojen wieś została opuszczona. W 1490 
r. wieś Přívořany została wymieniona w rejestrze grun-
tów Williama Pernsteina jako opustoszała z dziewięcio-
ma opuszczonymi gospodarstwami wraz z nazwiskami 
uprzednich chłopów16.

Wieś długo nie była dokładnie zlokalizowana; mylnie 
określono jej położenie i wieś umiejscawiana była w la-
sach wokół Levína i Lišova17. Dopiero w latach 70. XX w. 
wieś została prawidłowo zlokalizowana na podstawie 
toponimu „V Přirozanech” na mapie katastru Sable18. 
W 1992 r. zostały zrealizowane pierwsze badania po-
wierzchniowe opustoszałej wsi i opracowano podstawo-
wą dokumentację topograficzną i planigraficznę zabyt-
ków19.

W trakcie badań powierzchniowych zostały znalezio-
ne pozostałości prawdopodobnie sześciu domów, trzech 
zapór i stawów oraz holwegu. Na terenie wsi został udo-
kumentowany średniowieczny system pól – terenów 
ornych. Gospodarstwa wyróżniały się jako prostokątne 
wzniesienia, z częściowo widocznymi, zniszczonymi ka-
miennymi konstrukcjami. Zostały zaobserwowawne rów-
nież bardziej wklęsłe obiekty o kwadratowym kształcie 
(komórki?) oraz inne relikty budynków o prawdopodob-
nie lżejszej konstrukcji. W trakcie badań powierzchnio-
wych znaleziono jedynie niewielkie ilości średniowiecznej 
ceramiki, cegły i fragmentów polepy20.

Vlkov I 

Opuszczona wioska o nieznanej nazwie, oznaczona jako 
Vlkov I, znajduje się w katastrze wsi Dobřejovice (powiat Če-
ské Budějovice), w miejscu o nazwie „U Vrby” (ryc. 2). Wy-
sokość terenu nad poziomem morza wynosi około 526 m.

15   Čapek i Baierl 2012: 193–201.
16   Pletzer 1973: 9; Kovář 1992: 246–247.
17   Novotný-Kolenský 1938: 3; Profous 1951: 476; Roubík 1959: 56.
18   Pletzer 1973: 9.
19   Kovář 1992: 247.
20   Kovář 1992: 247–248.
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Źródła pisane odnoszące się do tego miejsca nie są 
znane. Prawdopodobnie jednak był to starszy rdzeń roz-
proszonej osady, która została później przeniesiona na 
miejsce obecnej wsi Vlkov, która znajduje się około 1 km 
na południowy wschód od zidentyfikowanego stanowi-
ska. Istniejąca wieś Vlkov została wymieniona w rejestrze 
gruntów dóbr Hluboká z roku 1490 (pierwsza pisemna 
wzmianka o wsi pochodzi z 1443 r.). 

Wieś została zidentyfikowana w trakcie badań po-
wierzchniowych w latach 70. XX w., kiedy znaleziono 
zagłębiony obiekt, częściowo zniszczony przez odpływ 
wody ze stawu. W okolicy stwierdzono kilka obiektów 
niszczonych przez erozję wodną. Inne mniejsze obiekty 
zostały zidentyfikowane na obu brzegach potoku21. Ob-
szar został poważnie zakłócony przez budowę kaskady 
dwóch innych mniejszych stawów w latach 70. XX w., 
które usunęły ślady pierwotnego ukształtowania terenu 
w obszarze wsi. Z badań powierzchniowych najbliższej 
okolicy wsi zostały pozyskane fragmenty średniowiecznej 
ceramiki z XIII–XV w.22.

21   Beneš, Michálek i Zavřel 1999: 89–90.
22   Havlice i Machula 2016.

Metody przetwarzania danych ALS

Lotniczy skaning laserowy (ALS) jest jedną z metod te-
ledetekcji, która dostarcza danych z bezpośrednich po-
miarów odległości między ruchomym skanerem lasero-
wym emitującym impulsy laserowe i powierzchnią ziemi. 
Georeferencyjne pomiary odległości są przetwarzane 
do postaci trójwymiarowych chmur punktów, z których 
można generować trójwymiarowe cyfrowe modele tere-
nu (DTM) z wysoką rozdzielczością, które otrzymuje się 
przez filtrowanie roślinności i innych struktur, które nie 
są przedmiotem zainteresowań archeologa. Szczegółowe 
informacje i zasady ALS zostały przedstawione w licznych 
studiach23. W tym rozdziale przedstawiona zostanie me-
todologia przetwarzania danych lidarowych dla naszego 
obszaru zainteresowania w północnym regionie powiatu 
České Budějovice.

Dla celów tego studium zostały wykorzystane goto-
we dane uzyskane w ramach czeskiego Państwowego 
Urzędu Geodezji i Katastru (ČÚZK), Ministerstwa Obrony 

23   Np. Crutchley 2010; John i Gojda 2013: 8–11; Mlekuž 2013: 113–119.

Ryc. 2. Lokalizacja opuszczonych średniowiecznych wsi w północnej części powiatu České Budějovice: 1. Prochod, 2. Žďár,  
3. Přívořany, 4. Vlkov I (oprac. L. Čapek, źródło mapy WMS © Państwowy Urząd Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 2. Location of the deserted Medieval villages in the north area of České Budějovice district: 1. Prochod 2. Žďár, 3. Přívořa-
ny, 4. Vlkov I (designed by L. Čapek, data source © Czech State Administration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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i Rolnictwa Czech24. Projekt skanowania obszaru Czech 
wykorzystuje skaner typu „full wave” Riegl LMS Q-680 
z aparaturą GPS zamontowany na specjalnym samolo-
cie. Z produktów końcowych został wykorzystany tzw. 
cyfrowy model terenu 5 generacji (DTM 5G) o gęstości 
około 1,6 punktów na m2 i dokładności wysokości 0,3 m 
na terenach zalesionych. Szczegółowe zasady skanowania 
i klasyfikacji danych ALS są szczegółowo opisane w zaktu-
alizowanym raporcie technicznym ČÚZK25.

Wadą opracowanych komercyjnie danych lidarowych 
dla obszaru České Budějovice jest fakt, iż skanowanie 
ČÚZK zostało wykonane w miesiącach letnich – czerwcu 
i wrześniu, w czasie wegetacji roślinności26. Ten fakt może 
wpływać na formę cyfrowego modelu terenu (gęsta ro-
ślinność zmniejsza liczbę odbić promieni laserowych i gę-
stość danych) oraz interpretację wyników. Należy przyjąć, 
że idealnym terminem do skanowania są miesiące wio-
senne po stopnieniu śniegów, gdy szata roślinna nie jest 
jeszcze w pełni wykształcona27. Ponadto wsie znajdują się 
w lasach o różnym charakterze pokrywy roślinnej. Wsie 
Prochod i Ždár znajdują sie w lesie, gdzie pokrywa leśna 
składa się z drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny 
posadzonych po zalesieniu w XIX w., podczas gdy wsie 
Přívořany oraz Vlkov I znajdują się w lasach mieszanych, 
gdzie oprócz nasadzeń świerku występują drzewa liścia-
ste z przewagą buku i dębu. W lasach z dominacją drzew 
iglastych często występują spadłe, suche gałęzie, które 
często mogą stworzyć tzw. pseudo-struktury i zaburzać 
interpretację danych lidarowych28.

Wyniki skanowania w celu interpolacji cyfrowego 
modelu terenu uzyskano na wniosek i zgodnie z umową 
z ČÚZK i dostarczono w formacie ACSII (.xyz) w postaci 
chmury punktów pomiarowych, w czterech arkuszach 
mapy o rozmiarze 2,5 x 2,5 km, które objęły obszar zale-
siony oraz opuszczonej wiejskiej osady. Dane dla obszaru 
opuszczonych wsi Prochod i Žďár zostały użyte po filtro-
waniu i klasyfikacji automatycznej29 (użyto typu danych g-
-grunt), podczas gdy dane dotyczące obszarów wsi Přívo-
řany i Vlkov I już w końcowym produkcie przetwarzania 
I - DTM 5G. Współrzędne planimetryczne (xy) są przetwa-

24   Należy zauważyć, że dane z ČÚZK udostępnia się jedynie w ce-
lach komercyjnych. Cyfrowy model terenu Republiki Czeskiej – 
5 generacji (DTM 5G) został stworzony przede wszystkim dla 
celów analizy warunków terenowych i modelowania natural-
nych zjawisk o charakterze lokalnym, w szczególności w zakresie 
planowania przestrzennego w sektorze cywilnym i wojskowym. 
Ponadto, nowy DTM 5G zastąpi przestarzałe modele wysokościo-
we i zaktualizuje planimetryczną Podstawową Geograficzną Bazę 
Danych Republiki Czeskiej – ZABAGED (Brázdil 2009).

25   Brázdil et al. 2015.
26   Por. Holata i Plzák 2013: 52.
27   John i Gojda 2013: 11.
28   John 2010: 28.
29   Dane po solidnym filtrowaniu są półproduktem do iloczynu DTM 

5G. Używany typ danych g (grunt) zawiera oba punkty terenu 
i kilka punktów o niskiej roślinności. Może to prowadzić do błęd-
nego przypisania punktów ukształtowania terenu do grupy o ni-
skiej roślinności (Holata i Plzák 2013: 51–52, 55).

rzane w układzie współrzędnych S-JTSK Křovák East North 
podczas gdy koordynaty wysokości (z) w systemie BVP 
po zrównoważeniu. Dane .xyz importowano do systemu 
informacji przestrzennej (GIS) poprzez ArcMap10 i do 
programu interpolującego Surfer 10 w celu utworzenia 
numerycznych modeli terenu. Działania i przetwarzanie 
danych lidarowych w programach GIS ESRI czy też Surfer 
(Golden Software) zostały opisane w wielu profesional-
nych przewodnikach30.

W programie ArcMap 10 dane zostały zwizualizowa-
ne z użyciem narzędzia 3D Analysis w warstwie punktów 
w formacie “shapefile” i osadzone w przestrzennym ukła-
dzie współrzędnych S-JTSK Křovák East North. Z chmury 
punktów został utworzony za pomocą interpolacji wyso-
kości numeryczny model terenu (DEM), który reprezentu-
je dane rastrowe. Jako sprawdzony sposób wyświetlania 
formacji reliefu terenów zalesionych została wybrana 
interpolacja Natural Neighbor w narzędziach 3D Analyst 
(interpolacja rastrowa). Metoda Natural Neighbor nadaje 
się do ciągłej interpolacji i tworzenia prawdziwego ob-
razu reliefu, który przedstawia szczegółowo indywidual-
ne cechy terenu i nie tworzy tak zwanych „fałszywych” 
struktur31. Jako rozmiar komórki został wybrany rozmiar 
1 m, który doskonale nadaje się do szczegółowego rende-
rowania obrazu nawet mniejszych obiektów widocznych 
w ukształtowaniu terenu.

W dalszej pracy z danymi rastrowymi zostały wybra-
ne zaawansowane techniki wizualizacji z wykorzystaniem 
narzędzi open-source Relief Visualisation Toolbox (RVT), 
ver. 1.1, które zostały opracowane w Instytucie Antro-
pologii i Studiów Przestrzennych Słoweńskiej Akademii 
Nauk w Lubljanie (kierowanego przez dr. Ž. Kokajla)32. 
Do tego oprogramowania został włożony wygenerowa-
ny w ArcMap 10 rastrowy cyfrowy model terenu (DTM) 
w formacie GeoTIFF. Oprogramowanie RVT umożliwia 
pracę z różnymi metodami wizualizacji. Do wizualizacji 
zostały wybrane metody Hillshading z wielu kierunków 
i anizotropowy Sky-view Factor (ryc. 3–4)33.

Format Hillshading z wielu kierunków jest wyświetla-
ny jako kompozycja RGB kombinacji kilku modeli cienio-
wania (hillshade) w ośmiu strefach kierunku oświetlenia, 
w azymucie od 0° do 360° (45°) w prawo. Wynik w posta-
ci 8-bitowego obrazu jest wynikiem obliczeń w trzech kie-
runkach, oddzielonych od 60° (315° w czerwonej strefie, 
15° w zielonej strefie, a 75° w strefie niebieskiej). Metoda 
ta umożliwia również wykrywanie mniejszych obiektów, 
które nie są widoczne w normalnym modelu cieniowa-
nia z jednego kierunku ustawienia azymutu oświetlenia34. 
Wynik może być wstawiony jako shapefile z powrotem do 

30   Np. Davis 2012.
31   Por. Holata i Plzák 2013: 66–68.
32   Program też również udostępniony jest jako open source na http://

iaps.zrc-sazu.si/en/rvt. Instrukcja programu: Zakšek et al. 2014.
33   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011;  Zakšek 

et al. 2012.
34   Kokalj, Zakšek i Oštir 2010: 114–115; por. Devereux, Amable 

i Crow 2008: 471–472.
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Ryc. 3. Cyfrowy model terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie RVT: 1. Prochod, 2. Žďár; a – wizualizacja 
Hillshading z różnych kierunków, b – Anizotropowy Sky-view Factor (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd Geode-
zji i Katastru, www.cuzk.cz).
Fig. 3. A digital terrain model of the deserted Medieval villages in the RVT program: 1. Prochod, 2. Žďár; a – visualisation 
Hillshading from multiple direction, b – Anisotropic Sky-view Factor (designed by L. Čapek, data source © Czech State Admini-
stration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)

ArcMap i kontrast barw oraz zmiany w rozkładzie warto-
ści można również ustawić we właściwościach warstwy 
przy użyciu funkcji odchylenia standardowego.

Inny sposób renderowania – Anisotropic Sky View 
Factor to zmodyfikowana wersja proxy rozmytego wy-
świetlenia Sky-view Factor (SVF), które korzysta z fikcyj-
nego źródła światła do oświetlenia reliefu terenu z nie-
bieskiej półkuli widocznej z pewnego punktu, a tym 
samym przezwycięża ograniczenia tradycyjnych modeli 
cieniowania (hillshade) odwzorowujących zawsze w jed-
nym kierunku oświetlenia. Jeśli SVF jest oświetlony, re-
lief korelowany jest z częścią widocznego nieba, która 
jest ograniczona przez horyzont reliefu terenu. Z tego 
względu, że punkty na grzbietach są jaśniejsze niż punk-
ty w części dolnej stromej doliny, chociaż wszystkie są 
oświetlone przez jasne niebo, większa część powierzchni 
jest widoczna z grzbietu niż z doliny. Metoda SVF jest 
także w stosunkowo płaskim terenie odpowiednia dla 
wizualizacji małych formacji antropogenicznych w relie-

fie terenu – wypukłych i wklęsłych obiektów, bierze pod 
uwagę ich różne proporcje wysokości i kształtu w prze-
kroju, a przez to różną widoczność. Ta sama zasada od-
nosi się do obiektów wypukłych, gdzie widoczna część 
nieba jest większa dla wklęsłych obiektów, stąd wklęsłe 
obiekty są renderowane jako ciemniejsze niż obiekty 
wypukłe, które są znacznie jaśniejsze35. Modyfikacja 
Anisotropic Sky View Factor zakłada, że niebo jest wy-
raźniejsze z pewnych kierunków, niż w innych kierunkach 
i odzwierciedla trzy parametry ekspozycji obliczone przez 
kąt azymutu padania światła36. Ta wizualizacja zachowuje 
prawdziwy obraz topografii i terenu oraz jego plastycz-
ność i dlatego jest odpowiednia do badań polowych 
i weryfikacji antropogenicznych obiektów wypukłych37. 

35   Szczegółowo: Kokalj, Zakšek i Oštir 2011: 263, 267–271; Zakšek, 
Oštir i Kokalj 2011.

36   Szczegółowo: Zakšek et al. 2012.
37   Por. Holata i Plzák 2013: 76.
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W programie ArcMap możemy zmienić kontrast wyświe-
tlania wyników po zmianie wartości korzystając z funkcji 
odchylenia standardowego.

Oprócz zastosowania programu RVT, został wyko-
rzystany program Surfer 10, gdzie dane wejściowe we 
współrzędnych .xyz, zostały przeniesione w punkty siatki. 
Siatka została stworzona przez triangulację rastrowego 
cyfrowego modelu terenu (DEM). Dla metody interpolacji 
w narzędziu Gridding została dobrana tak zwana meto-
da krigingu o przestrzennym 0,5 m rozmiarze komórek 
siatki. Interpolacja kriging zapewnia lepsze i płynniejsze 
odwzorowanie reliefu niż interpolacja Natural Neighbor 
w ArcMap 10. Wynikiem jest zacieniony model reliefu 
(również hillshade), gdzie można łatwo zmienić parame-
try oświetleniowe (azymut i kąt wzniesienia) w czasie rze-
czywistym i oferuje trzy rodzaje wyświetlania cieni, zosta-
ło wybrane odbicie Lambertian. Dla modelu rastrowego 
można również utworzyć cyfrowy model 3D terenu. Pro-
gram Surfer jest szczególnie przydatny do tworzenia cy-

frowych modeli wysokości/terenu, które są zróżnicowane 
w zależności od zakresu kolorów, poziomów wysokości 
terenu. Obserwacja różnic wysokości w charakterze kra-
jobrazu w odniesieniu do topografii osady jest nadzwy-
czaj prosta (ryc. 5–6).

Zaletą programu Surfer jest przetwarzanie dużych 
plików (do miliarda punktów danych), a interpolacja zaj-
muje znacznie mniej czasu niż w programie ArcMap. Na-
tomiast w ArcMap możemy znaleźć dużo więcej narzędzi 
do późniejszej edycji i wektoryzacji danych, jak również 
możemy wykorzystać szereg map kartograficznych. Do-
brą praktyką jest, aby stworzyć pierwszą podstawową 
wersję danych LiDAR w obrębie programu Surfer, gdzie 
możemy zdefiniować punkty zainteresowania i kompo-
nenty w krajobrazie pod zmiennym i zmienionym kątem 
oświetlenia w wizualizacji hillshading, a następnie mo-
żemy skoncentrować się w przypadku innych wyników 
na ArcMap, korzystając z innych zaawansowanych metod 
interpolacji i renderingu.

Ryc. 4. Cyfrowy model terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie RVT: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – wizuali-
zacja Hillshading z róznych kierunków, b – Anizotropowy Sky-view Factor (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd 
Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 4. A digital terrain model of the deserted Medieval villages in the RVT program: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – visualisation 
Hillshading from multiple direction, b – Anisotropic Sky-view Factor (designed by L. Čapek, data source © Czech State Admini-
stration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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Identyfikacja i interpretacja form terenu 
w danych ALS

Ponieważ wcześniej w obszarach opuszczonych średnio-
wiecznych wiosek zostały przeprowadzone badania po-
wierzchniowe i geodezyjno-topograficzne, można było 
zweryfikować rezultaty danych ALS starszą, naziemną 
dokumentacją geodezyjną antropogenicznych form 
terenu, wykorzystującą tachimetr oraz GPS. Dotyczy 
to w szczególności wsi Prochod i Žďár. W pozostałych 
dwóch wsiach zostały przeprowadzone dodatkowe, 
bezpośrednie38 badania powierzchniowe, aby zwe-
ryfikować formy terenu, które zostały wykryte przez 
wcześniejsze badania, ale w ich trakcie zostały odkryte 
nowe relikty (ryc. 7–8). Zidentyfikowane i zinterpreto-
wane komponenty zostały ręcznie wrysowane w Arc-
Map, tj. wektoryzowane jako poligony (np. obszary wsi, 

38   Crutchley 2010: 27–28.

powierzchnia wody, obecne pola) lub linii (np. systemy 
pól, drogi).

Korzystając z wizualizacji Hillshading z wielu kie-
runków i Anisotropic Sky-view Factor było możliwe 
zidentyfikowanie znaczących antropogenicznych form 
terenu w opuszczonych średniowiecznych wioskach. 
Nawsie głównie charakteryzuje się „zaburzoną” for-
mą terenu utworzoną przez połączenie wypukłych 
i wklęsłych obiektów, które reprezentują konstrukcje 
dawnych gospodarstw. Pozostałości są rozmieszczone 
wokół okrągłego, owalnego lub kwadratowego nawsia 
(Žďár, Přívořany) lub wokół zagłębionej drogi – holwe-
gu przechodzącego przez centrum miejscowości (Pro-
chod). W przypadku wioski Vlkov I, obszar miejscowości 
został uszkodzony przez erozję i późniejsze utworzenie 
kaskady współczesnych stawów. W wioskach Prochod 
i Přívořany w danych ALS widoczne jest regularne roz-
mieszczenie poszczególnych działek gospodarstw. Ko-
rzystając z SVF w ciemnych odcieniach szarości może-

Ryc. 5. Cyfrowe modele terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie Surfer: 1. Prochod, 2. Žďár; a – zacienio-
ny model reliefu, b – 3D DTM (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 5. A digital terrain models of the deserted Medieval villages in the program Surfer: 1. Prochod, 2. Žďár; a – shaded relief 
mode, b – 3D DTM (designed by L. Čapek, data source © Czech State Administration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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my ukazać zagłębione obiekty. Te wklęsłe obiekty mogą 
być wyraźnie zidentyfikowane głównie we wsi Prochod, 
gdzie liczne są częściowo zagłębione obiekty – komory 
i studnie.

Wśród innych dobrze zidentyfikowanych w danych li-
darowych obiektów wymienić należy owalne wzniesienie 
w północno-wschodniej części wsi Prochod, gdzie zakłada 
się istnienie dworu. W opuszczonej wiosce średniowiecz-
nej Žďár można również rozpoznać prostokątną konstruk-
cję nowożytnej owczarni, w południowo-zachodniej 
części wsi. W pobliżu znajduje się także okrągła studnia 
i szczątki liniowych obwarowań folwarku.

Częścią obszarów wiejskich były również liczne stawy. 
Dane ALS są w tym przypadku wyraźne, zwłaszcza czytel-
ne są większe stawy z zaporami, które zostały zidentyfiko-
wane w wioskach Prochod, Žďár i Přívořany. Małe zbior-
niki wodne w pobliżu wsi Prochod, obecnie w większości 
osuszone, są gorzej widoczne w płaskim ukształtowaniu 
terenu, nawet wyświetlone w SVF. We wsi Vlkov I znaj-
duje się kaskada trzech stawów oddzielonych zaporami, 

które zostały założone po opuszczenia wsi. We wsi Žďár 
wystąpił wyraźny system stawów, które zostały stworzo-
ne na strumieniu płynącym na południe od wsi.

W danych ALS są też wyraźnie widoczne liniowe, 
bardziej zagłębione obiekty. Reprezentują one głównie 
grupę dróg i ścieżek. Szeroka zagłębiona droga (holweg) 
jest udokumentowana w pobliżu wsi Prochod; przecho-
dziła ona przez centrum miesjcowości, a wokół niej znaj-
dowały się po obu stronach gospodarstwa. Drogę taką 
stwierdzono również w miejscowości Žďár; wychodziła 
ona z obszaru wsi i zmierzała w kierunku południowym, 
gdzie dalej rozgałęziała się. Kilka holwegów stwierdzono 
również w pobliżu wsi Přívořany, gdzie wychodziły ze wsi 
dalej w głąb terenów dawnych pól.

W danych ALS z wykorzystaniem odpowiedniej wi-
zualizacji w niektórych wsiach wyraźnie widoczne są 
inne obiekty liniowe, które są bardzo trudne do ziden-
tyfikowania w ramach zwykłego badania powierzch-
niowego. Są to głównie pozostałości systemów pól, 
manifestujących się poprzez charakterystyczne krawę-

Ryc. 6. Cyfrowe modele terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie Surfer: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – zacie-
niony model reliefu, b – 3D DTM (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 6. A digital terrain models of the deserted Medieval villages in the program Surfer: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – shaded relief 
mode, b – 3D DTM (designed by L. Čapek, data source © Czech State Administration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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Ryc. 7. Plan interpretacyjny opuszczonych 
średniowiecznych wiosek na podstawie ana-
lizy danych ALS i badań powierzchniowych: 
1. Prochod, 2. Žďár (oprac. L. Čapek, dane 
źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Ka-
tastru, www.cuzk.cz); Legenda do ryc. 7–8: 
1 – obszar wsi; 2 – dwór; 3 – zagłębiona droga; 
4 – układy pól; 5 – brukowane drogi; 6 – drogi 
bite; 7 – strumień; 8 – staw; 9 – terasa;  
10 – owczarnia; 11 – studnia; 12 – ogrodzenie; 
13 – kamieniołom; 14 – zapora wodna; 1 
5 – melioracja leśna; 16 – obszar wydobywczy; 
17 – współczesne pole; 18 – dom gajowego; 
19 – współczesna jama; 20 – żleby erozyjne
Fig. 7. An interpretative plan of the deser-
ted Medieval villages based on the evaluation 
of ALS data and systematic fieldwalking: 1. 
Prochod, 2. Žďár (designed by L. Čapek, data 
source © Czech State Administration of Land 
Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz); Le-
gend to LiDAR figures: 1 – village area;  
2 – mansion; 3 – hollow way; 4 – field systems;  
5 – paved roads; 6 – unpaved roads; 7 – stre-
am; 8 – pond; 9 – terrace; 10 – sheepfold;  
11 – well; 12 – enclosure; 13 – quarry area; 
14 – pond dam; 15 – forest melioration;  
16 – mining area; 17 – modern field; 18 – ga-
mekeeper house; 19 – recent pit; 20 – erosion 
rills

dzie wyznaczające poszczególne działki lub ścieżki. Są 
one łatwe do zidentyfikowania poprzez prześledzenie 
prawidłowości powtarzającego się podstawowego mo-
dułu szerokości39. Wyraźny wzór średniowiecznych pól 
jest widoczny w opuszczonej średniowiecznej wiosce 
Prochod; powiązany był bezpośrednio z poszczególny-
mi gospodarstwami. W miejscowości Žďár grunty orne 

39   Por. Malina 2015: 516.

położone były na północ od wioski i zostały zniszczone 
przez współczesną meliorację leśną w XX w., która two-
rzy w danych lidarowych charakterystyczne rozgałęzie-
nia. Pozostałości gruntów ornych w postaci regularnie 
rozstawionych krawędzi zostały również odkryte w po-
bliżu wsi Vlkov I.

Ostatnią z wymienionych antropogenicznych form te-
renu są relikty górnictwa. Znaczące zabytki górnicze zo-
stały znalezione w miejscowości Přívořany, gdzie zostały 
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zidentyfikowane w południowo-zachodniej części obsza-
ru wsi. Składały się one z wklęsłych obiektów, które są 
typowe dla antropogenicznych obiektów górniczych i są 
reprezentowane przez pojedyncze doły i zagłębienia. Ich 
układ może być dobrze widoczny po wyświetleniu w SVF. 
W pobliżu wsi Žďár stwierdzono, na południe od wsi, 
obszar kamieniołomu, gdzie był pozyskiwany dostępny 
tu kamień. Stwierdzono, że ów kamień budowlany (gra-
nit) był również używany do budowy zagród i budynku 
owczarni.

W rejonie wsi Vlkov I stwierdzono szereg wyraźnych, 
świeżych dołów, które mogą być interpretowane naj-
prawdopodobniej jako resztki zrzuconych i eksplodują-
cych tu bomb po nalocie na miasto České Budějovice 
w roku 1944. Ich zrzucenie zniszczyło kilka zabytków ar-
cheologicznych na terenie parku z jeleniami w Ponešice 
(zwłaszcza prehistorycznych kurhanów)40.

40   Hieke 2007.

Charakterystyka i interpretacja wiejskich 
osad z wykorzystaniem danych ALS

Na podstawie analizy danych ALS i badań powierzchnio-
wych zostały dokładnie zadokumentowane struktury osad-
nicze wsi i ich układ. Znaleziona ceramika pozwala na dato-
wanie owych wczesnych osad. Prawdopodobnie najstarszą 
wsią jest leśna osada Prochod z dwoma rzędami gospo-
darstw (znaleziona ceramika pochodzi z XIII w.). Pozostałe 
dwie wsie – Žďár i Přívořany – są typowymi leśnymi wio-
skami41. Tego typu układy mogą być scharakteryzowane 
jako typowe wsie kolonistów z XIII do pierwszej połowy XIV 
w. Struktury osadniczej wsi Vlkov nie udało się zidentyfiko-
wać ze względu na zaszłe zmiany w ukształtowaniu terenu.

Wioski mogą być scharakteryzowane pod względem 
ich lokalizacji i ekspozycji reliefu terenu. Geomorfologię 
terenu dobrze ilustruje cyfrowy model terenu w progra-
mie Surfer. Wioski znajdowały się na wysokości około 

41   Por. Černý 1979.

Ryc. 8. Plan interpretacyjny opuszczonych 
średniowiecznych wiosek na podstawie ana-
lizy danych ALS i badań powierzchniowych: 
3. Přívořany, 4. Vlkov I (oprac. L. Čapek, dane 
źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Kata-
stru, www.cuzk.cz)
Fig. 8. An interpretative plan of the deser-
ted Medieval villages based on the evaluation 
of ALS data and systematic fieldwalking: 3. 
Přívořany, 4. Vlkov I (designed by L. Čapek, 
data source © Czech State Administration of 
Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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500 m. Wioska Prochod została założona na łagodnym 
południowym stoku stopniowo opadającym ku dołowi, 
a Žďár znajdowała się w dolnej części doliny. Inną loka-
lizację miały Přívorany, umieszczone w miejscu dobrze 
zabezpieczonym u stóp dwóch wzgórz. Wszystkie wsie 
znajdowały się w pobliżu dostępnych źródeł wody – lo-
kalnych potoków. Bezpośrednio w kotlinie, gdzie źródło 
miał strumień, znajdowała się ostatnia wieś – Vlkov I.

Sądząc z liczby zidentyfikowanych form terenu, wsie 
były średniej wielkości, obejmując około 10 gospodarstw. 
Liczba gospodarstw znajduje odzwierciedlenie w licz-
bie chłopów w rejestrze gruntów dóbr Hluboká. Jedynie 
w opuszczonej wiosce średniowiecznej Vlkov I nie jeste-
śmy w stanie określić liczby gospodarstw. Według wstęp-
nego badania powierzchniowego, struktura osadnicza 
opuszczonych wsi Prochod, Žďár i Přívořany wydaje się 
rozproszona, bez regularnej siatki gospodarstw. Na pod-
stawie analizy danych ALS i późniejszych badań powierzch-
niowych autora (bezpośrednich), posiadane informacje 
zostały zrewidowane. Regularne i planowe rozmieszcze-
nie gospodarstw cechowało głównie wieś Prochod, gdzie 
zwrócono uwagę na dwa rzędy zagród wzdłuż długiej dro-
gi – holwegu. Pewną planową regularność miały również 
wioski Přívořany i Žďár, gdzie poszczególne osiedla kon-
centrowały się wokół owalnego lub prostokątnego nawsia. 
We wsi Vlkov I pozostałości gospodarstw i ich rozmieszcze-
nie nie mogą być w pełni zrekonstruowane.

Dane lidarowe zwykle nie pozwalają na szczegółowe 
przedstawienie mniejszych elementów terenu na obsza-
rach wiejskich. Na podstawie dotychczasowych badań 
można stwierdzić, że struktura wiosek składała się z wy-
pukłych, mniej lub bardziej regularnych obiektów, uzu-
pełnionych przez mniejsze, zagłębione, wklęsłe obiekty. 
Większe, zwykle prostokątne, wypukłe elementy mogą 
być interpretowane jako pozostałości domów, zaś regular-
ne obiekty wklęsłe mogą być uznane za częściowo zagłę-
bione komory lub piwnice. Gospodarstwom towarzyszyły 
znacznie zagłębione okrągłe obiekty, które stanowią relik-
ty studni (obiekty te są dobrze widoczne we wsi Prochod, 
gdzie zostały wyróżnione dzięki wizualizacji SVF). Na pod-
stawie niewielkich wykopów sondażowych stwierdzono, 
że materiał budowlany domów stanowił kamień (granit); 
w przypadku wsi Žďár zostały znalezione również cegły. 
Istnienie naziemnych konstrukcji drewnianych pośrednio 
poświadczają fragmenty polepy z odciskami drewna.

W pobliżu obszarów wiejskich znajdowały się liczne 
stawy i zbiorniki wodne wykorzystywane do celów rolni-
czych. W przypadku wsi Prochod dysponujemy źródłami 
pisanymi informującymi o hodowli ryb w stawach. Sze-
reg stawów, teraz częściowo osuszonych, jest widocz-
nych w danych LiDAR w postaci zachowanych pozosta-
łości tam. We wsi Vlkov I stawy powstały po opuszczeniu 
wioski i w danych ALS są widoczne powierzchnie lustra 
wody, która pochłania emitowane promienie laserowe. 
Nieistniejące stawy i zbiorniki wodne są unikatowym 
naturalnym archiwum danych do rekonstrukcji lokalnej 
roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie wsi, dzięki moż-

liwości dokonania analizy i interpretacji próbek pyłków42. 
Tylko jedna próbka pyłku pozyskana ze zbiornika wodne-
go w pobliżu wsi Prochod wykazała wylesienie obszaru 
w trakcie istnienia wsi i reprezentację uprawnych zbóż 
w XIII i XIV w. Po opuszczeniu wioski na koniec XV w., 
pojawiają się dowody wzrostu ilości pyłków drzew43.

We wsi Prochod również udokumentowano dwór, któ-
ry został posadowiony na odsłoniętym owalnym wzgórzu 
górującym nad miejscowością. Dwór można scharakte-
ryzować jako niższej jakości zabudowę dworską z dzie-
dzińcem i lżejszym obwałowaniem. Sztuczne wzniesienie 
zostało stworzone przez nadsypanie wzgórza, na co wska-
zują wyniki niewielkich wykopów testowych. W kontek-
ście dalszych losów wsi po jej opuszczeniu rozpoznany 
został koło wsi Žďár opuszczony folwark z wczesnonowo-
żytną owczarnią. W chwili powstawania owczarni, wieś 
została już opuszczona i jej pola zostały przekształcone 
w pastwiska dla stad owiec. Budynek owczarni można 
rozpoznać jako podłużną konstrukcję murowaną z dużą 
bramą wejściową z przodu. Obszar folwarku został oto-
czony murem, co widoczne jest w danych lidarowych. Na 
środku podwórza znajdowała się okrągła studnia.

W pobliżu wsi zostały zmapowane, w szczegółach, 
kolejne dowody działalności człowieka w przeszłości. 
Są to przede wszystkim systemy pól zdefiniowane przez 
pojedyncze krawędzie i bruzdy. Tereny orne wsi można 
scharakteryzować jako regularne pojedyncze pasy lub 
promienie, na kształt których wpływ miało nachylenie 
stoku i nierówności terenu44. Wykorzystując dane lida-
rowe wyraźnie określono również pola we wsi Prochod 
i Přívořany. We wsi Žďár pola zostały zniszczone poprzez 
współczesną meliorację leśną. Plany pól są częściowo za-
chowane w opuszczonej osadzie na stanowisku Vlkov I.

Oprócz pozostałości średniowiecznych planów pól wi-
dzimy w pobliżu wsi wyraźne relikty górnictwa. Górnicze 
formy terenu zostały udokumentowane w opuszczonej 
wiosce Přívořany, gdzie został ostatnio zidentyfikowany 
obszar na południowy-wschód od wsi z charakterystycz-
nymi dołami poszukiwawczymi i zagłębieniami45. Wioska 
Přívořany znajduje się w sąsiedztwie Rudolfov i Adamova, 
gdzie są dowody na historyczne górnictwo srebra i rud 
żelaza od końca XIII w.46 Według map geologicznych, ob-
szar górniczy leży na granulitowej i granodiorytowej ziemi 
z wychodniami i soczewkami aplitowymi47. W pobliżu wsi 
zostały również znalezione wyraźne dowody na istnienie 
kamieniołomów; pytaniem pozostaje ich bezpośredni 
związek i współczesność w stosunku do opuszczonych 
średniowiecznych miasteczek. Znaczny obszar kamienio-
łomu został rozpoznany w szerszym zapleczu wsi Žďár, co 

42   Por. Petr 2008.
43   Čapek, Baierl i Petr 2013: 70.
44   Por. Černý 1992.
45   W kwestiach terminologii i interpretacji obiektów górniczych 

patrz Nováček 1993: 7–11; Večeřa 2004.
46   Kořan i Koutek 1947.
47   Według http://mapy.geology.cz.
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może być związane z budową folwarku lub gospodarstw, 
ponieważ użyto tu tego samego kamienia budowlanego.

Wnioski i dyskusja

Lotniczy skaning laserowy znajduje stopniowo coraz 
szersze zastosowanie w dziedzinie archeologii krajobrazu 
historycznego. Po początkowej fazie entuzjazmu wobec 
wykorzystywania danych ALS w wielu projektach doty-
czących archeologii krajobrazu, a także po ustaleniach 
właściwych algorytmów i technik wizualizacji cyfrowych 
modeli terenu oraz wyróżniania form reliefu terenu (sto-
sując metody hillshading, sky-view factor lub lokalnych 
modeli reliefu, itp.48), teraz obserwujemy pewne „otrzeź-
wienie” i poszukiwanie nowych problemów i podejścia 
do wykorzystania danych lidarowych w archeologii. 
W kolejnym etapie konieczne jest, aby dane ALS jako na-
rzędzie metodologiczne były zaangażowane w szerszym 
dyskursie teoretycznym dotyczącym archeologii krajo-
brazu i aby ustalono systematyczne i efektywne metody 
ich stosowania, zarówno w badaniach naukowych, jak 
i w sferze zarządzania dziedzictwem. Należy zauważyć, 
że dane ALS ukazują głównie palimpsest śladów asyn-
chronicznych aktywności człowieka w perspektywie dłu-
goterminowej (długie trwanie), które pozostawiają ślady 
i zapisy w krajobrazie w postaci antropogenicznych form 
terenu i zadaniem archeologów krajobrazu są te wielo-
kulturowe resztki przeszłości, nie tylko w perspektywie 
diachronicznej, rozszyfrować, ale również poprawnie 
sklasyfikować i zinterpretować49.

W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione 
możliwości danych ALS dostarczonych przez Państwowy 
Urząd Geodezji i Katastru (ČÚZK) w formie Numerycznych 
Modeli Terenu Republiki Czeskiej – 5. generacji (DTM 5G) 
do badania opuszczonych średniowiecznych osad w pasie 
lasów w północnej części regionu České Budějovice. Dane 
z DTM 5G mają ograniczoną jakość w badaniu średnio-
wiecznych osad na terenach zalesionych, w porównaniu 
z innymi dostępnymi produktami50, ale mogą być łączone 
za pomocą odpowiednich metod i technik wizualizacji, 
aby uzyskać jak najwięcej informacji. Wykazano, iż wy-
godnym narzędziem do wizualizacji jest Relief Visualisa-
tion Toolbox, ver. 1.1; szczególnie dwa rodzaje wizualizacji 
z cieniowaniem z wielu kierunków i anizotropowym Sky-
-view Factor, które pozwalają podkreślić małe wypukłe 
i wklęsłe formacje w stosunkowo płaskim terenie. Pro-
gram interpolacji Surfer, wręcz przeciwnie, pozwala na 
łatwą manipulację i tworzenia z cieniowaniem elewacyj-
nych modeli z dużą ilością danych, które są przydatne do 
badania topografii wsi, stosunków wysokościowych i ich 
relacji do otaczającego terenu i form krajobrazu.

48   Np. Devereux, Amable i Crow 2008; Hesse 2010; Kokajl, Zakšek 
i Oštir 2011.

49   Por. Mlekuž 2013: 119–126.
50   Por. Holata i Plzák 2013; Holata i Světlík 2014.

Na podstawie danych ALS, zastosowanych w bada-
niach opuszczonych osiedli wiejskich, można w szcze-
gólności zbadać ogólną formę wsi; ograniczone są zaś 
możliwości studiowania wewnętrznej aranżacji terenów 
mieszkalnych (pojedynczych gospodarstw)51. Zalety da-
nych lidarowych są oparte głównie na badaniu szerszego 
kontekstu osadnictwa wiejskiego i zaplecza wsi poprzez 
dokonane odkrycia struktury średniowiecznych syste-
mów pól, charakterystycznych krawędzi i bruzd wcześniej 
nie zadokumentowanych, nawet pomimo prowadzenia 
szczegółowych badań powierzchniowych. Wyraźnie wi-
doczne są inne konfiguracje, takie jak liniowe ślady hol-
wegów, które, gdzie jest to możliwe, pozwalają zrekon-
struować dawny system komunikacji i dostęp do innych 
elementów i obszarów w krajobrazie, a także oszacować 
odległości. Wykorzystując dane ALS zidentyfikowano ob-
warowania folwarku (owczarnia), jako przykład zmian 
w użytkowaniu gruntów po opuszczeniu wsi, kiedy to po-
zostałe grunty orne zostały włączone do folwarku i dalej 
wykorzystywane jako pastwiska. Korzystanie z odpowied-
nich technik wizualizacji, takich jak Sky-view Factor po-
zwala wyróżnić zagłębione wklęsłe obiekty, dzięki którym 
udało się rozpoznać w szerszym zapleczu wsi wyraźne po-
zostałości górnictwa podpowierzchniowego, manifestują-
ce się poprzez szereg dołów poszukiwawczych52.

Poza formami reliefu terenu, obserwowany może być 
również stosunek poszczególnych komponentów geo-
morfologii terenu. Poprzez przedstawienie stoku i two-
rzenie cyfrowych modeli terenu (DTM) można badać to-
pografię osady – przybliżyć lokalizację obszaru wiejskiego 
(nawsie) w stosunku do elewacji, gradientu nachylenia 
i ekspozycji, na przykład naprzeciw przeważającemu 
kierunkowi wiatru, nasłonecznienie, itp. W danych lida-
rowych są wyraźnie widoczne zaburzenia reliefu – obja-
wiają się, na przykład, bruzdy erozyjne, osuwiska i inne 
anomalie, które mogą być wynikiem działalności człowie-
ka w przeszłości, takiej jak wylesianie53.

Zagadnienia dotyczące wpływu środowiska natural-
nego i jego parametrów na średniowieczne osady były 
wcześniej przedmiotem dyskusji w odniesieniu do agrar-
nego charakteru wsi, były także rozważane ograniczenia 
lokalnego środowiska naturalnego jako istotnego czynnika, 
który może mieć wpływ na warunki życia wsi i może być 
przyczyną ich porzucenia54. Nowe, przestrzenne narzędzia 
analityczne wykorzystujące dane lidarowe i dokładne in-
formacje topograficzne mogą ponowić pytania dotyczą-
ce wpływu lokalnego krajobrazu na rozwój osadnictwa 
wiejskiego. Geomorfologia wraz z warunkami glebowymi 
znacznie określają potencjał zaplecza gospodarczego śre-
dniowiecznych i nowożytnych wsi, na przykład, możliwe 
jest modelowanie nachylenia terenu lub przebiegu erozji 

51   Por. Sittler i Schellberg 2006.
52   Por. Malina 2014.
53   Lasaponara et al. 2010.
54   Snášil 1976; Smetánka 1988: 43–49; Martínek 2001: 132–133; 

Klír 2010: 52–53.
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wodnej, a także rozmieszczenia przestrzennego i podzia-
łu na pola. Możliwe jest również rekonstruowanie innych 
parametrów środowiska naturalnego, takich jak hydrolo-
gia, w celu określenia hipotetycznego przebiegu cieków 
wodnych i innych zasobów wody w dawnym krajobrazie, 
symulując warunki wilgotności i reżimu wody, i generalnie 
stwierdzić dostępność wody w pobliżu, co było również 
ważnym czynnikiem dla warunków gospodarki i życia wsi55.

Dane lidarowe, oprócz wykorzystania w projektach 
naukowych, należy także zintegrować ze współczesnym 
zarządzaniem dziedzictwem na obszarach zalesionych, 
ponieważ nawet w stosunkowo dobrze konserwujących 

55   Smetánka 1988: 46; por. Holata i Světlík 2015

zabytki środowiskach pod baldachimem drzew, możliwe 
jest niszczenie przez współczesne pozyskiwanie drewna, 
wykorzystujące ciężkie maszyny, które mogą zatrzeć ślady 
średniowiecznej osady56. Monitorowanie, jak również pro-
jekt strategii prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków 
w zalesionej okolicy, powinny być celem współczesnego 
zarządzania dziedzictwem57. Zintegrowane dane lidaro-
we w oprogramowaniu GIS mogą być skutecznym narzę-
dziem, aby zdefiniować chronione obszary dziedzictwa 
opuszczonych średniowiecznych wsi w zalesionej okolicy.

Tłumaczenie Jerzy Cieślar i Zbigniew Kobyliński

56   Bofinger i Hesse 2011; Risbøl et al. 2015.
57   Byrnes 2010; Hamberger, Irlinger i Suhr 2010.

Wykaz cytowanej literatury:

Beneš, A., J. Michálek and P. Zavřel
1999.  Soupis archeologických nemovitých památek v okrese 

České Budějovice. Díl I. Soupis a studie. Praha: Archeo-
logický Ústav AV ČR.

Bofinger, J. i R. Hesse
2011.  As far as the laser can reach… Laminar analysis of LiDAR 

detected structures as powerfoul instrument for archaeo-
logical heritage management in Baden-Wurttemberg, Ge-
rmany, [w:] D. Cowley (red.), Remote sensing for archaeo-
logical heritage management, 161–172. EAC Occasional 
Paper No. 5. Brussel: Europae Archaeologia Consilium.

Brázdil, K.
2009.  Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky. 

Geodetický a kartografický obzor 55 (97–7): 145–151.
Brázdil, K. et al.
2015.  Technická zpráva k digitálnímu modelu reliéfu 5. gene-

race (DMR 5G). Praha. Internet: http://geoportal.cuzk.
cz/Dokumenty/TECHNICKA_ZPRAVA_DMR_5G.pdf.

Byrnes, E.
2010.  Forestry and archaeology in Ireland: current practise 

and future trends, [w:] S. Trow, V. Holyoak i E. Byrnes 
(red.), Heritage management of farmed and forested 
landscapes in Europe, 147–155. EAC Occasional Paper 
No. 4. Budapest: Europae Archaeologia Consilium.

Chvojka, O. i D. Kovář
2006.  Velechvín, o. Lišov, okr. České Budějovice, [w:] Výzkumy 

v Čechách 2003, 312.
Crutchley, S.
2010.  The light fantastic. Using airbone LiDAR in archaeolo-

gical survey. Swindon: English Heritage.
Čapek, L.
2011.  Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském pole-

sí, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v již-
ních Čechách 24: 227–248.

Čapek, L. i P. Baierl
2012.  Zjišťovací archeologický výzkum zaniklých středově-

kých vesnic Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí, 
okr České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních 
Čechách 25: 193–207.

Čapek, L., P. Baierl i L. Petr
2013.  Archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic 

v lesním prostředí na Českobudějovicku, [w:] Archeolo-
gické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočes-
kém kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním 
Rakousku, 65–76. Sborník z konference, Jindřichův Hra-
dec 6.3. – 7.3.2013. České Budějovice: Jihočeské muze-
um.

Čapek, L., J. John i D. Stolz
2013.  Příspěvek leteckého laserového skenování k pozná-

ní dvou zaniklých středověkých vesnic mezi Líšnou 
a Točníkem, [w:] M. Gojda i J. John (red.), Archeologie 
a letecké laserové skenování krajiny, 144–149. Plzeň: 
Katedra Archeologie, Západočeská Univerzita v Plzni.

Černý, E.
1979.  Zaniklé středověké osady a jejich plužiny – Metodika 

historickogeografického výzkumu v oblasti Drahanské 
vrchoviny. Praha: Academia.

1992.  Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich 
plužin: Historicko-geografická studie v regionu Drahan-
ské vrchoviny. Brno: Muzejní a Vlastivědná Společnost.

Davis, O.
2012.  Processing and working with lidar data in ArcGis: 

a practical guide for archaeologists. Aberystwyth: The 
Royal Commision on the Ancient and Historical Monu-
ments of Wales. Internet: http://www.rcahmw.gov.uk/
media/259.pdf  (dostęp: 10.06.2016).

Devereux, B.J., G.S. Amable i P. Crow
2008.  Visualisation of LiDAR terrain models for archaeological 

feature detection. Antiquity 82: 470–479.



157Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

Ladislav Čapek Lotniczy skaning laserowy i opuszczone średniowieczne wsie południowych czech

Dvorský, F.
1899.  Urbář panství Hlubockého z roku 1490, [w:] J. Kalousek 

i F. Dvorský (red.), Archiv Český 17/2: 284–375. Praha: 
Bursík & Kohout.

Hamberger, J., W. Irlinger i G. Suhr
2010.  Archaeology and forestry in Bavaria (Germany): current 

ways of co-operation, [w:] S. Trow, V. Holyoak i E. Byr-
nes (red.), Heritage management of farmed and fores-
ted landscapes in Europe, 157–160. EAC Occasional Pa-
per No. 4. Budapest: Europae Archaeologia Consilium.

Havlice, J. i J. Machula
2016.  Zaniklé středověké lokality v Poněšické oboře. Archeo-

logické výzkumy v jižních Čechách 29: 265–276.
Hesse, R.
2010.  LiDAR derived local relief models: a new tool for archa-

eological prospection. Archaeological Prospection 17: 
67–72.

Hieke, E.
2007.  Terénní pozůstatky po shozených pumách v Poněšic-

ké oboře na Boží hod 1944. Výběr. Časopis pro historii 
a vlastivědu jižních Čech 44 (1): 68–72.

Holata, L. i J. Plzák
2013.  Examinace procesu optimalizace „archeologicky korekt-

ních“ způsobů vyhodnocení dat z leteckého laserového 
skenování zalesněné krajiny: Potenciál filtrace surových 
dat, problematika interpolačních algoritmů a způsobů 
vizualizace antropogenních tvarů v digitálních mode-
lech reliéfu, [w:] M. Gojda and J. John (red.), Archeolo-
gie a letecké laserové skenování krajiny, 49–79. Plzeň: 
Katedra Archeologie, Západočeská Univerzita v Plzni.

Holata, L. i R. Světlík
2014.  Lidarová data ve výzkumu minulé krajiny: několik po-

známek k jejich výpovědní hodnotě, [w:] A. Hořínková 
(red.), Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, 
55–70. Opava: Slezská Univerzita.

2015.  Detailed digital terrain models in the research of de-
serted settlements: Hydrological modelling and envi-
ronment of settlement areas , [w:] K. Růžičková i T. In-
spektor (red.), Surface models for geosciences. Lecture 
Notes in Geoinformation and Cartography, 113–124. 
Amsterdam: Springer.

John, J.
2010.  Letecké laserové skenování (ALS/LLS) a možnosti jeho 

využití v archeologii – úvodní informace o projektu, 
[w:] M. Kuchařík, L. Gál i J. Koštial (red.), Počítačová 
podpora v archeologii 3, 24–28. Praha: TerraVerita.

John, J. i M. Gojda
2013.  Ex caelo lux. Principy leteckého laserového skenová-

ní a jeho využití pro dálkový archeologický průzkum, 
[w:] M. Gojda a J. John (red.), Archeologie a letecké 
laserové skenování krajiny, 8–20. Plzeň: Západočeská 
Univerzita.

Klír, T.
2010.  Rural settlement in Bohemia in the ‘Age of Transition’ 

(14th–16th century): research concept and preliminary 
report. Medieval Settlement Research 25: 52–61.

Kokalj, Ž., K. Zakšek i K. Oštir
2010.  Archaeological application of an advanced visualisation 

technique based on diffuse illumination, [w:] R. Ranier 
(red.), Remote sensing for science, education, and na-
tural and cultural heritage, 113–120. Proceedings of 
30th EARSeL Symposium 2010. Oldenburg: University 
of Oldenburg.

2011.  Application of sky-view factor for the visualisation of 
historic landscape features in lidar-derived relief mo-
dels. Antiquity 85: 263–273.

Kořan, J. i J. Koutek
1947.  Rudní ložiska v oblasti rudolfovské a jejich dějiny. Pra-

ha: Státní Geologický Ústav Československé Republiky.
Kovář, D.
1992.  Zaniklá osada Přívořany u Lišova. Výběr. Časopis pro 

historii a vlastivědu jižních Čech 29: 246–249.
2011.  Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka. České Budě-

jovice: Historicko-Vlastivědný Spolek v Českých Budě-
jovicích.

Kuna, M. i M. Tomášek
2004.  Povrchový výzkum reliéfních tvarů, [w:] M. Kuna (red.), 

Nedestruktivní archeologie, 237–296. Praha: Academia.
Lasaponara, R., R. Coluzzi, F. Gizzi i N. Masini
2010.  On the LiDAR contribution for the archaeological and 

geomorphological study of a deserted Medieval village 
in Southern Italy. Journal of Geophysics and Enginee-
ring 7: 155–163.

Malina, O.
2014.  LiDAR a hornická krajina. Terénní památky v novém 

světle. Zprávy památkové péče 74 (2): 124–132.
2015.  Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středo-

věkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na 
datech LLS. Zprávy památkové péče 75 (6): 513–520.

Martínek, J.
2001.  Fyzická geografie středověkých Čech. Historická geo-

grafie 31: 131–161.
Mlekuž, D.
2013.  Skin deep: LiDAR and good practise of landscape 

archaeology, [w:] C. Corsi et al. (red.), Good practise 
in archaeological diagnostics. Non-invasive survey 
of complex archaeological sites, 113–129. New York: 
Springer.

Nováček, K.
1993.  Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin 

(příspěvek k metodice povrchového průzkumu). Studie 
z dějin hornictví 23: 7–11.

Novotný-Kolenský, V.
1938.  Prochod a Žďár. Zaniklé vesnice u Kolného, Velechvína 

a Ševětína. Manuskrypt.
Petr, L.
2008.  Pylový rozbor zaniklých rybníčků a vývoj prostředí po 

zániku vesnic, [w:] V. Dudková, J. Orna i P. Vařeka (red.), 
Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých vesnic na Pl-
zeňsku, 28–30. Plzeň: Západočeské Muzeum v Plzni.

Pletzer, K.
1973.  Zaniklé osady v okolí Hluboké nad Vltavou a Lišova. Ji-

hočeský sborník historický 43 (1): 1–13.



158 ArchAeologicA Hereditas • 11

Ladislav Čapek

Profous, A.
1951.  Místní jména v Čechách jejich vznik, původní význam 

a změny (3 díl M - R). Praha: Česká Akademie Věd 
a Umění.

Risbøl, O., C. Briese, M. Doneus i A. Neskakken
2015.  Monitoring cultural heritage by comparing DEMs deri-

ved from historical aerial photographs and airborne la-
ser scanning. Journal of Cultural Heritage 16: 202–209.

Roubík, F.
1959.  Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha: Nakla-

datelství Československé Akademie Věd.
Sittler, B. i S. Schellberg
2006.  The potential of lidar is assessing elements of cultu-

ral heritage hidden under forest canopies or over-
grown vegetation: possibilities and limits in detecti-
ng microrelief structures for archaeological surveys, 
[w:] S. Campana i M. Forte (red.), From space to pla-
ce: Proceedings of the 2nd International Workshop 
on Remote Sensing in Archaeology, 117–122. CNR, 
Rome, Italy, Dec 4–7, 2006. Oxford: British Archaeo-
logical Reports.

Smetánka, Z.
1988.  Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha: Aca-

demia.
Smetánka, Z. i J. Klápště
1979.  Geodeticko–topografický průzkum zaniklých středově-

kých osad. Archeologické rozhledy 31: 614–631.
1981.  Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středově-

kých vsí na Černokostelecku. Památky archeologické 
72: 416–458.

Snášil, R.
1976.  Životní prostředí vesnických sídlišť 10. – 15. století 

v ČSR (Nástin dosavadních výsledků). Archaeologia 
historica 1: 139–144.

Starková, L.
2013.  Využití leteckého laserového skenování na příkladu ma-

pování a dokumentace zaniklých vesnic středověkého 
a novověkého charakteru v Čechách, [w:] M. Gojda 
i J. John (red.), Archeologie a letecké laserové skeno-
vání krajiny, 173–189. Plzeň: Západočeská Univerzita.

Vařeka, P.
2006.  Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů, [w:] 

P. Vařeka et al. (red.), Archeologie zaniklých středo-
věkých vesnic na Rokycansku, 57–60. Plzeň: Katedra 
Archeologie Filozofické Fakulty ZČU v Plzni.

Večeřa, J.
2004.  Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnoce-

ní, [w:] K. Nováček (red.), Těžba a zpracování drahých 
kovů: sídelní a technologické aspekty, 145–156. Me-
diaevalia Archaeologica 6. Praha: Archeologický Ústav 
AV ČR.

Zakšek, K., K. Oštir i Ž. Kokalj
2011.  Sky-view factor as a relief visualization technique. Re-

mote Sensing 3: 398–415.
Zakšek, K., K. Oštir, P. Pehani, Ž. Kokalj i E. Polert
2012.  Hill shading based on anisotropic diffuse illumination, 

[w:] Symposium GIS Ostrava 2012, 1–10. Ostrava: Tech-
nical University of Ostrava.

Zakšek, K., K. Oštir, P. Pehani, K. Čotar i Ž. Kokalj
2014.  Relief Visualisation Toolbox, ver. 1.1. Manual. Ljublja-

na: Research Centre of the Slovenian Academy of Sci-
ences and Arts.

Ladislav Čapek

Airborne laser scanning and deserted Medieval villages in South Bohemia

Summary

Data from the airborne laser scanning are now widely used 
in the historical landscape archaeology, for example in the re-
search and documentation of deserted Medieval villages in for-
ested landscape. In this study attention is paid on the woodland 
area north of the České Budějovice district in South Bohemia, 
where there have been documented several of deserted Medi-
eval villages that belonged in the Middle Ages to the estate of 
Hluboká caste. During documentation of the settlement forms 
and wider rural hinterland the LiDAR data has been extensively 
used, provided for this purposes by the the Czech State Admin-
istration of Land Surveying and Cadastre (ČÚZK) in the form 
of so-called Digital Terrain Model of the 5th generation (DMR 
5G). For representation of digital terrain models visualisation 
methods were used offered by the open-source program Relief 
Visualisation Toolbox – RVT, such as Hillshading from multiple 

direction and Anisotropic Sky-view Factor. Both visualisations 
have proved suitable for studying village forms and their hinter-
land. For the interpolation of digital elevation/terrain models 
and investigating the topography of settlement in landscape 
relief also used the Surfer program has been used with hillshad-
ing and three-dimensional visualisation.

LiDAR data are a palimpsest which contains traces of past 
human activities that have been deciphered and interpreted 
thanks to the use of appropriate visualisation methods and sur-
face surveys. Outputs from LiDAR data were used in verification 
of anthropogenic relief formations that have been previously 
mapped by non-destructive research; during surface survey 
several other new relief formations and patterns have been 
identified – e.g., field system, hollow way bundles, mining areas 
and enclosure of a manorial farm.
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