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Wstęp

Na terenie Czech istnieje duża liczba nieruchomych za-
bytków archeologicznych posiadających potencjalnie wy-
soką wartość informacyjną i estetyczną, ale tylko część 
z nich jest obecnie chroniona przez prawo. Większość za-
bytków chronionych została zarejestrowana w państwo-
wych rejestrach zabytków zgodnie z ustawą nr 22/1958 
Sb. o zabytkach kultury1, która weszła w życie dnia 3 lip-
ca 1958 r. Mniejsza część została wpisana do rejestrów 
zgodnie z ustawą nr 20/1987 Sb. o państwowej ochronie 
zabytków2.

Jeśli skupimy się tylko na rejestrowych zabytkach ar-
cheologicznych, które są razem z innymi zabytkami nieru-
chomymi zarządzane przez Narodowy Instytut Zabytków 
(Národní památkový ústav) i znajdują się w Centralnym 
Rejestrze Zabytków Kultury3 jako „zabytki ze śladami ar-
cheologicznymi“, to stwierdzimy, że w ciągu prawie 30 
lat wpisano ich do rejestru zaledwie 73. Dominują wśród 
nich cmentarzyska kurhanowe, grodziska (łącznie z ufor-
tyfikowanymi osadami płaskimi), twierdze i zamki, czyli 
zabytki w krajobrazie kulturowym stosunkowo dobrze 
widoczne. Tylko trochę w mniejszej liczbie pojawiają się 
takie stanowiska jak jaskinie ze śladami pobytu człowie-
ka paleolitycznego, nieufortyfikowane osady wyżynne 
i nizinne, opuszczone wsie średniowieczne, różne typy 
umocnień łączone z wojnami husyckimi (1420–1434) lub 
z wojną trzydziestoletnią (1618–1648), oraz kościoły czy 
kopalnie.

1   Tekst ustawy można znaleźć na stronie internetowej: https://
www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-
tId=onrf6mjzgu4f6mrsfuya.

2   Aktualna norma prawna jest dostępna na stronie internetowej 
Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej: https://www.mkcr.cz/
zakladni-pravni-normy-upravujici-nakladani-s-pamatkovym-
fondem-252.html.

3   Zgodnie z § 7 ustawy nr 20/1987 Sb o państwowej ochronie zabyt-
ków, zabytki kultury wpisuje się do Centralnego Rejestru Zabyt-
ków Kultury (Ústřední seznam kulturních památek) Republiki Cze-
skiej (http://monumnet.npu.cz/monumnet.php), prowadzonego 
przez wyspecjalizowaną służbę państwowej ochrony zabytków.

Czynniki szkodliwe dla reliktów grodzisk 
na obszarach leśnych

Dokładne ustalenie rzeczywistego stopnia zniszczenia 
grodzisk na obszarach leśnych jest praktycznie niemożli-
we. Można jedynie oszacować widoczne na powierzchni 
uszkodzenia, natomiast ocena zniszczenia nawarstwień 
i obiektów znajdujących się pod powierzchnią ziemi 
wymagałaby przeprowadzenia szerokopłaszczyznowych 
badań wykopaliskowych, co w środowisku leśnym jest 
niemożliwe. 

Do antropogenicznego uszkodzenia grodzisk dochodzi 
najczęściej w związku z gospodarką leśną. Zwykle cho-
dzi o wytyczanie nowych dróg leśnych (ryc. 1a) i wyko-
nywanie w tym celu przekopów przez relikty fortyfikacji 
(ryc. 1b). Częste również bywa powiększanie istniejących 
przejść przez linie umocnień i zasypywanie reliktów ro-
wów obronnych (ryc. 1c). 

Poruszanie się ciężkiego sprzętu technicznego przez 
pozostałości historycznych umocnień i na nieumocnio-
nych drogach, zwłaszcza w porach roku, kiedy gleba jest 
rozmiękła, grozi uszkodzeniem reliktów zachowanych pod 
powierzchnią ziemi. Przypuszczalnie z działalnością zwią-
zaną z gospodarką leśną możemy łączyć też uszkadzanie 
reliktów nieruchomych i obiektów podpowierzchniowych 
powstałe w wyniku poruszania się sprzętem zmechani-
zowanym podczas wycinania drzew i ich transportu poza 
obszar grodzisk (ryc. 1d), jak też podczas karczowania pni 
i sadzenia nowych drzew4 (ryc. 1e). 

W przypadku gęstego sadzenia drzew o głębokim 
systemie korzeniowym i zaniedbania pielęgnacji lasu 
w formie jego przecinki w odpowiednim czasie (ryc. 1f), 
niektóre stanowiska archeologiczne mogą ulec częścio-
wej lub nawet całkowitej likwidacji. Uszkodzenie może 
być też spowodowane tworzeniem szkółek leśnych (ryc. 
1g), kopaniem rowów dla odwodnienia dróg, czy wzno-
szeniem tymczasowych schronień dla pracowników le-
śnych. W lasach wznoszone też są budowle o charakterze 
trwałym. Chodzi przede wszystkim o budownictwo mu-

4   John i Rytíř 2007: 272.
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Ryc. 1. Przykłady antropogenicznego zniszczenia stanowisk archeologicznych: a – leśna ścieżka przez wał grodziska Branov, 
drugi równoległa do niej znajduje się na prawo od tej ścieżki; b – współczesny przekop przez wał grodziska w Počaply koło Bře-
znic; c – zniwelowane wały i zasypana fosa umożliwiająca współczesny dostęp do grodziska Krtín; d – wycinka wykonana w celu 
transportowania drewna przez wały grodziska Řepice, wtórnie wykorzystywana jako ścieżka; e – maszynowo sadzone drzewa na 
terenie grodziska Konecchlumí; f – zarys grodziska Konecchlumí można określić tylko w minimalnym stopniu w gęstym młodym 
lesie; g – ogrodzenie szkółki leśnej na terenie grodziska w Počaply koło Březnic; h – leśniczówka ze ścieżką dostępu na skraju 
zaoranego obszaru grodziska w Pradze-Vinoř; i – zbiór kamieni z wału grodziska w Černovice koło Chomutova; j – zagłębienie 
w wale grodziska w Podštěly jest skutkiem niezasypania wykopu archeologicznego; k – skutki działalności poszukiwaczy skar-
bów na terenie grodziska Skočice; l – częściowo zapadnięte „bunkry” na terenie grodziska Radiš, zbudowane przez dzieci używa-
jące kamieni znalezionych w okolicy (fot. P. Popelářová)

a

b

c

d

e f
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Fig. 1. Examples of infringement of the settlements by man: a – forest path through the walls of the settlement Branov, se-
cond parallel access to the right of this path; b – modern-age access through earthworks of the settlement in Počaply u Březni-
ce; c – levelled earthworks and filled-in moat enabling modern-age access to the complex of the settlement Krtín; d – clearing 
for transportation of timber through the earthworks of the settlement Řepice, secondarily utilised as a footpath; e – machine-
-planted trees at the settlement of Konecchlumí; f – outline of earthworks of the settlement in Konecchlumí can only be determi-
ned to a minimum degree in the dense young forest; g – fencing of a forest nursery on settlement at Počaply u Březnice;  
h – forester´s lodge with an access path on the edge of the ploughed area of the settlement at Prague-Vinoř; i – collection of 
stones from earthworks of the settlement at Černovice near Chomutov; j – depression in the earthworks of a settlement at 
Podštěly is a relic of an unrefilled trench; k – results of activities of treasure hunters at the Skočice settlement; l – partly-sunken 
“bunkers” in the settlement Radiš built by children using stones found in the surrounding area (photo by P. Popelářová)

g

h

i

j

k l
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rowane dla zarządu leśnego, z zapleczem towarzyszącym 
i drogami dojazdowymi (ryc. 1h). Poza dziedziną leśnic-
twa inne formy budowli o charakterze trwałym wznoszo-
ne w lasach to np. wieże obserwacyjne, stacje nadawcze, 
stacje transformatorowe, łącznie z urządzeniami obsłu-
gi, drogami dojazdowymi, itp. Interesująca jest np. re-
lacja o wykorzystaniu przestrzeni grodziska Hradišťátko 
koło Dolních Břežan jako obozu internowania jeńców 
z Wehrmachtu po zakończeniu operacji wojskowych II 
wojny światowej5.

Na stan zachowania obiektów archeologicznych znaj-
dujących się pod powierzchnią, a niekiedy nawet reliktów 
naziemnych, bezsprzecznie negatywnie wpływa także 
rolnictwo. Chociaż badania zostały zrealizowane tylko 
na terenie grodzisk usytuowanych na gruntach obecnie 
zalesionych, w kilku przypadkach można było na podsta-
wie map archiwalnych udowodnić, że w tych miejscach 
była w ciągu minionych wieków stosowana intensywna 
orka, chociaż obecnie żadnych śladów orki w terenie nie 
udało się zaobserwować. Na przykład w przypadku gro-
dziska Hradišťátko koło Dolních Břežan na podstawie tzw. 
pierwszego wojskowego zdjęcia topograficznego („józe-
fińskiego”)6 można udowodnić wykorzystywanie jego po-
wierzchni w charakterze pola uprawnego najpóźniej od 
lat 60. XVIII w., aż  do lat 50. XX w., o czym z kolei świad-
czy zdjęcie lotnicze z tego okresu7. Na terenie grodziska 
w Pradze – dzielnicy Vinoř, które zostało przebadane 
z powodu częściowego zalesienia, nadal stosuje się orkę, 
jednakże poza reliktami umocnienia (ryc. 1h).

Odmiennym, też stosunkowo często obserwowanym, 
uszkodzeniem są jamy i nieregularne zagłębienia pozosta-
łe po działalności eksploatacyjnej. Nierzadko w starszej 
literaturze można znaleźć wzmianki o zbieraniu kamieni 
z konstrukcji murów obronnych8, w celu ich wykorzysta-
nia do wznoszenia budynków okolicznych wsi (ryc. 1i). 
Poza bezpośrednim niszczeniem struktury umocnienia 
i podpowierzchniowych obiektów wskutek takiej dzia-
łalności w niektórych przypadkach dochodzi do dalszych 
zniszczeń pod wpływem erozji górnych partii wałów bądź 
krawędzi jam powstałych w wyniku eksploatacji. 

Niektóre zagłębienia w powierzchniach grodzisk są 
śladami po badawczych działaniach archeologicznych. 
Chociaż większość grodzisk była badana wykopaliskowo 
tylko w minimalnym stopniu, można niestety znaleźć 
przypadki, kiedy po skończonych badaniach wykopy 
nie zostały zasypane (ryc. 1j), wskutek czego następu-
je destrukcja odsłoniętych obiektów (np. lic muru ka-
miennego w części zachodniej umocnienia grodziska 

5   Čtverák i Lutovský 1999: 408.
6   Według Laboratorium Geoinformatyki Wydziału Ochrony Śro-

dowiska Uniwersytetu J.E. Purkyně w Ústí nad Labem (oldmaps.
geolab.cz).

7   Zdjęcia lotnicze są dostępne do wglądu w Geoportalu INSPIRE 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/map).

8   Dubský 1949: 589.

Skočice9). Z działalnością poszukiwaczy skarbów wią-
żą się regularne dołki mniejszych rozmiarów (ryc. 1k). 
Za pomocą wykrywaczy metali dopuszczają się oni na 
terenie grodzisk czynów przestępczych i uszkadzają 
autentyczne zachowane nawarstwienia. Przy amator-
skim wyciąganiu znaleziska archeologicznego zostaje 
zniszczony cały kontekst związany ze zdeponowanymi 
in-situ przedmiotami. Czechy należą do krajów o naj-
gęstszej sieci oznakowanych turystycznych szlaków dla 
pieszych i rowerzystów, więc nic dziwnego, że liczne 
grodziska włączone do sieci tej są odwiedzane przez 
turystów, zostawiających tu ślady nie tylko w postaci 
ścieżek (ryc. 1d), ale nierzadko też w postaci pozostało-
ści ognisk czy wysypiska śmieci. Na stanowiskach geo-
logicznych i paleontologicznych zawierających odciski 
roślin i organizmów zwierzęcych można stwierdzić ślady 
po ich łamaniu. W przypadku ruchu kolarskiego docho-
dzi czasami do stosunkowo znacznego uszkodzenia re-
liktów nieruchomych (stwierdzono je np. na oppidum 
Závist). Do uszkodzenia może także dojść w związku 
z szczególnym rodzajem współczesnej ludzkiej działal-
ności, którą jest globalna zabawa korzystająca z Interne-
tu i urządzeń GPS, zwana geocaching10. Deponowanie 
skrytek na terenie obiektów zabytkowych, co zostało 
stwierdzone np. w ruinie zamku średniowiecznego Vil-
denberk w 2011 roku11, jest sprzeczne z prawem, nie 
zostało jednak dotąd na szczęście na terenie grodzisk 
zaobserwowane. Stosunkowo bardzo rzadkie okazuje 
się wznoszenie przez dzieci na terenie grodzisk „bun-
krów” z wykorzystaniem znalezionych tam kamieni, 
pochodzących być może nawet z konstrukcji umocnie-
nia, jak to miało miejsce na grodzisku Radiš w gminie 
Kladenské Rovné (ryc. 1l).

Destrukcyjnymi czynnikami nieantropogenicznymi 
grodziska są zagrożone tylko w niewielkiej części. Jeże-
li chodzi o czynniki abiotyczne, przy pogorszonych wa-
runkach klimatycznych podczas orkanów czy burz grozi 
przede wszystkim uszkodzenie warstw gleby wskutek 
wywrócenia systemu korzeniowego drzew. Jako mniej 
destruktywne można oceniać uszkodzenia spowodowane 
ryciem przez jelenie i dziki w poszukiwaniu pożywienia, 
kopaniem nor przez lisy czy borsuki (ryc. 2a), czy ryciem 
płytkich nor przez drobne gryzonie.

Podczas badań terenowych prowadzonych przez Na-
rodowy Instytut Ochrony Zabytków (Národní památkový 
ústav) na kilku dziesiątkach grodzisk w ramach projektu 
„Archeologia”, finansowanego przez Ministerstwo Kultu-
ry, zostały zadokumentowane rozmaite uszkodzenia re-
liktów nieruchomych. W wielu przypadkach nie udało się 
jednak zidentyfikować konkretnych przyczyn i sprawców 
zniszczenia (np. ryc. 2b).

9   Chvojka et al. 2013b: ryc. 4.
10   Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zabawy, zobacz: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching.
11   Kovář 2013: 528–531.
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a b

Ryc. 2. Przykłady zakłóceń w stanowiskach archeologicznych spowodowanych procesami naturalnymi, działalnością zwierząt 
lub nieznanymi działaniami: a – zniszczenia grodziska Konecchlumí przez lisy; b – zniszczenia umocnień grodziska Krtín na dłu-
gości prawie 20 metrów w wyniku nieznanych czynności (fot. P. Popelářová)
Fig. 2. Examples of disturbance to settlements by natural processes, animals or unknown activities: a – disturbance of earth-
work of settlement Konecchlumí by fox dens; b – on the settlement Krtín an earthwork was disturbed in the length of almost 20 
meters by unknown activities (photo by P. Popelářová)

Ochrona grodzisk usytuowanych  
w środowisku leśnym

Czechy należą do państw o wysokim stopniu lesistości, 
z bogatą tradycją gospodarki leśnej. Według Inwenta-
ryzacji narodowej (Národní inventarizace lesů), działki 
leśne obecnie zajmują 36,8% terytorium państwa12. Nie 
dziwi więc, że pod baldachimem drzewostanu można 
w terenie znaleźć wiele rodzajów zabytków zawierają-
cych zachowane nieruchome relikty archeologiczne. 
W porównaniu do śladów archeologicznych występu-
jących na terenach rolniczych, zabytki archeologiczne 
zachowane w lasach wykazują dużą różnorodność i wy-
raźnie lepszy stan zachowania. Jednym z rodzajów sta-
nowisk archeologicznych najlepiej zachowanych w śro-
dowisku leśnym są ufortyfikowane osady wyżynne. Poza 
cmentarzyskami kurhanowymi są one, w liczbie 311 
stanowisk, drugim rodzajem zabytków najczęściej obej-
mowanych ochroną prawną poprzez uznanie za zabytki 
kultury. Większość grodzisk, w tym dziewięć ufortyfiko-
wanych osad nizinnych, została wpisana do Państwowe-
go Rejestru Zabytków Kulturowych  zgodnie z ustawą nr 
22/1958 Sb o zabytkach kultury. Pozostałe trzy grodziska 
zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Kultury zgod-
nie z ustawą nr 20/1987 Sb w latach 1990, 2000 i 2006. 
Chociaż  grodziska są w środowisku leśnym częściowo 
chronione przed różnymi czynnikami (orką i w większości 
przypadków działalnością budowlaną), ciągle pozostaje 
wiele czynników ryzyka, które mogą spowodować bez-
powrotne uszkodzenie czy nawet całkowite zniszczenie 

12   Dane Instytutu Zarządzania Lasem (Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů), Brandýs nad Labem (nil.uhul.cz).

grodzisk. W przypadku grodzisk uznanych za zabytki 
kultury może wskutek zniszczenia dojść do pogorszenia 
ich stanu zachowania i wartości zabytkowej, a w niektó-
rych przypadkach w konsekwencji nawet do odebrania 
im ochrony prawnej. Jak można pokazać na przykładzie 
grodzisk, nie jest to zjawisko zupełnie wyjątkowe. Pod 
koniec 2015 r. została zlikwidowana ochrona prawna 15 
grodzisk, z kilku różnych powodów. W dwóch trzecich 
z nich chodziło raczej o niedostateczne rozpoznanie sta-
nowisk czy błędy formalne popełnione podczas wpisywa-
nia ich do rejestru. Zwrócić jednak trzeba bliższą uwagę 
na przyczyny odebrania ochrony prawnej pięciu pozo-
stałym stanowiskom. Chodzi mianowicie o grodziska, 
które w różnych okresach zostały całkowicie zniszczone 
rozmaitymi działaniami i dlatego uznano, że nie ma po-
wodów do kontynuacji ochrony. W dwóch przypadkach 
doszło do zniszczenia zabytków za wiedzą archeologów 
w miejscach inwestycji budowlanych w interesie publicz-
nym (np. hydrowęzeł Kořensko), w ramach których zre-
alizowano archeologiczne badania ratownicze. W pozo-
stałych trzech przypadkach jednak doszło do zniszczenia 
stanowisk bez świadomości archeologów. W ten sposób 
zostały nieodwracalnie utracone jakiekolwiek informacje 
dotyczące zabytku. 

W jaki sposób można zapobiec takim zagrożeniom 
znaczących uszkodzeń zabytków archeologicznych, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy na cele ich dokumentacji, 
ochrony i opieki z budżetu państwowego przeznaczanych 
jest coraz mniej środków finansowych? Jak zapewnić, 
żeby w przyszłości nie dochodziło do niszczenia nieru-
chomych reliktów archeologicznych i żeby zabytki zostały 
zachowane dla przyszłych pokoleń? Czy istnieją czynniki, 
na które jesteśmy w stanie wywierać wpływ? Te i wiele 
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innych pytań pojawia się codziennie w odniesieniu do 
zarządzenia dziedzictwem archeologicznym. 

W dzisiejszych czasach istnieje kilka metod, które po-
zwalają działać w sposób aktywny na rzecz zachowania 
dziedzictwa archeologicznego w dobrym stanie. Jednym 
ze sposobów jest bliższa współpraca z właścicielami i za-
rządcami gruntów leśnych. Jeżeli pominiemy sytuacje, 
w których zabytek utrudnia właścicielom prowadzenie 
przez nich działalności gospodarczej i dlatego nie mają 
żadnego interesu w jego zachowaniu na przyszłość, do 
uszkodzenia zabytków dochodzi przeważnie wskutek 
ogólnej niewiedzy. Jeśli chodzi o strukturę własności 
gruntów leśnych, to pod koniec 2014 r. większość lasów 
w Czechach stanowiła własność państwową (z grubsza 
60%, czyli 1 551 000 ha). Gminy i miasta, zespoły leśne, 
stowarzyszenia i kościoły posiadały ok. 18%, a prywat-
ni właściciele niespełna 20%13. Obecnie większą zmia-
ną w strukturze własności jest przeniesienie leśnych 
gruntów Państwa na własność Kościoła. W dniu 31 
marca 2016 r. wydano Kościołowi grunty o całkowitej 
powierzchni około 108 tysięcy hektarów i kolejnych 20 
tysięcy planuje się wydać w przyszłości14. Podczas dzia-
łań związanych z zarządzaniem gruntami leśnymi wszyscy 
właściciele muszą kierować się ustawą o lasach15 i prze-
pisami z niej wynikającymi. W związku z opieką nad dzie-
dzictwem archeologicznym szczególnie ważne jest opra-
cowywanie planów gospodarki leśnej (Lesní hospodářské 
plány – LHP) i Programów gospodarki leśnej (Lesní hospo-
dářské osnovy – LHO) na etap następnych dziesięciu lat. 
Stanowiska archeologiczne o statusie zabytku kultury są 
w takich planach sklasyfikowane jako lasy o przeznacze-
niu specjalnym. Stanowiska nieobjęte ochroną prawną 
nie są w taki sposób sklasyfikowane, aczkolwiek w nie-
których przypadkach są nawet takie stanowiska brane 
pod uwagę. Najważniejszymi dwoma celami w zakresie 
ochrony zabytków archeologicznych są zatem: uwzględ-
nienie wszystkich stanowisk  różnych typów w LHP czy 
LHO, a następnie ich uwzględnianie podczas wszelkich 
działań związanych z zagłębianiem się w powierzchnię 
ziemi. O ile pierwszy cel przy publikowaniu tekstowych 
i mapowych podkładów16 do aktualizacji LHP i LHO udaje 

13   Według raportu rocznego Ministerstwa Rolnictwa o stanie lasów 
i gospodarki leśnej w Republice Czeskiej w 2014 r. (http://eagri.
cz/public/web/file/426635/ZZ2014.pdf).

14   Raport opracowany przez Dr. Ing. J. Staněka, CSc. o przeniesie-
niu własności gruntów na rzecz Kościoła, według aktualnej in-
formacji zakładu państwowego Lesy ČR, w dniu 31 marca 2016 r. 
(http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/filepath/prezen-
tace/stanek_1.pdf).

15   Ustawa nr 289/1995 Sb, o lasach oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych ustaw są dostępne na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
-zemedelstvi/legislativa/chronologicky-prehled-pravnich-pred-
pisu/_obsah_cz_mze_ministerstvo-zemedelstvi_legislativa_Le-
gislativa-MZe_puvodni-zneni_Zakon-1995–289-lesnictvi.html).

16   Każdego roku dochodzi w ramach aktualizacji do transferu da-
nych z Państwowego Rejestru Archeologicznego Republiki Cze-
skiej (Státní archeologický seznam ČR – SAS ČR) (http://isad.npu.

się stopniowo spełnić, w drugim przypadku sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. Wzmianki o zabytkach znajdu-
ją się w Planach (LHP) i Programach (LHO) tylko w czę-
ści tekstowej, natomiast ich oznaczenia w powiązanych 
z tekstami mapach brakuje. Zdarza się więc, że właścicie-
le, czy użytkownicy gruntów, wiedzą o obecności zabytku, 
ale ponieważ powierzchnia ich działek jest wielokrotnie 
większa niż powierzchnia zabytku, nie są w stanie sami 
rozpoznać poszczególnych nieruchomych reliktów (ta-
kich, jak fosy, rowy, itp.), albo bez dokładnego wyznacze-
nia na mapie zabytek w terenie zlokalizować. W takim 
przypadku powinni podjąć działania sami archeolodzy, 
czy pracownicy służby ochrony konserwatorskiej. Jeśli 
chodzi o rozpoznanie nieruchomych reliktów w terenie, 
zwłaszcza wartościowa byłaby jakaś forma instruktażu dla 
służb leśnych, jak to ma miejsce na przykład w sąsiedniej 
Bawarii17. Innym sposobem byłoby oznaczanie zasięgu 
stanowisk archeologicznych w terenie. W jaki sposób to 
zrobić, polegałoby dyskusji osób zainteresowanych. Pod 
uwagę można byłoby wziąć wyznaczenie zabytku za po-
mocą znaków na drzewach lub – w przypadkach mniej-
szych zabytków – zainstalowanie tablic informacyjnych. 
Byłyby to jednak działania wymagające nakładu sił i środ-
ków, zatem obecnie z trudnością możliwą do realizacji na 
większą skalę. Tablice informacyjne z planem pokazują-
cym kształt zabytku i innymi informacjami, co prawda, 
są zainstalowane na niektórych stanowiskach (np. Nový 
hrad koło Kunratic, zamek Lopata, kurhan koło Stříbra), 
jest to jednak ciągle fenomen raczej wyjątkowy. 

Wykorzystanie laserowego skaningu 
 lotniczego do dokumentacji grodzisk

W odniesieniu do szczegółowego wyznaczenia zabytków 
archeologicznych na mapach napotykamy na istotne 
braki dokładnej dokumentacji poszczególnych stano-
wisk. Chociaż pomiary geodezyjne zabytków powinny 
być standardem, rzeczywistość jest niestety ciągle od-
mienna. Stan rzeczy dobitnie ilustruje sytuacja grodzisk 
w Czechach południowych, gdzie są do dyspozycji mniej 
lub bardziej wierne plany terenowe, w zależności od 
tradycji reprezentowanej przez poszczególnych badaczy 
i czasu przeprowadzonych badań. O ile idzie o nowszą 
dokumentację w postaci numerycznego modelu terenu, 
wykonanego na podstawie pomiarów naziemnych, nie-
stety, dostępność takich opracowań jest niewystarczają-

cz/) do siedziby przedsiębiorstwa zakładu państwowego Lesy 
ČR, ewentualnie także do innych właścicieli gruntów leśnych. 
SAS ČR został stworzony przez Narodowy Instytut Zabytków 
(Národní památkový ústav) (https://www.npu.cz/cs) w innych 
celach, przede wszystkim dla określenia konkretnego obszaru 
pod względem potencjału konserwatorskiego, na mapach w skali 
1:10 000. Dla uzyskania informacji na temat istnienia stanowiska 
archeologicznego jest zatem SAS ČR wystarczający, do szczegóło-
wego określenia zabytku go jednak zastosować nie można.

17   Hamberger, Irlinger i Suhr 2010: 160.
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ca18. Na szczęście w ostatnich latach w tym zakresie sy-
tuacja zaczyna się poprawiać, ponieważ w celu uzyskania 
podstawowej  informacji o lokalizacji zabytków można 
skorzystać z powszechnie dostępnej aplikacji interneto-
wej19. Dane uzyskane w wyniku lotniczego skanowania 
laserowego dla Urzędu Czeskiej Geodezji (Český úřad ze-
měměřičský a katastrální – ČÚZK) umożliwiają podstawo-
we analizy danych wysokościowych na terenach Czech. 
Numeryczny model terenu 4. generacji (NMT 4G) poka-
zujący naturalną albo modyfikowaną powierzchnię w po-
staci cyfrowej w formie wysokości dyskretnych punktów 
w siatce regularnej (5 × 5 m) z błędem średnim wysokości 
0,18 m w terenie odsłoniętym i 0,3 m w terenu zalesio-
nym, jest już dostępny dla całych Czech. Bardziej szcze-
gółowy numeryczny model terenu 5. generacji (NMT 5G) 
pokazujący powierzchnię w postaci nieregularnej sieci 
trójkątnej (TIN) z błędem średnim wysokości 0,18 m w te-
renie odsłoniętym i 0,3 m w terenu zalesionym, nie jest 
na razie dostępny dla obszarów Moraw Środkowych i Pół-
nocnych, Śląska i niektórych mniejszych terytoriów – na 
przykład większości Szumawy, regionu koło Trzebonia, re-
gionu koło Broumowa i innych20. Oferowany przez ČZÚK 
numeryczny model terenu 1. generacji, ukazujący teren 
wraz z budynkami i pokryciem roślinnym, kolejne podkła-
dy mapowe i dodatkowe funkcje (np. mapa katastralna, 
rysowanie profili wysokościowych), są już tylko wartością 
dodatkową oferowanego produktu. Wiele zabytków, któ-
rych relikty nieruchome ujawniają się wyraźnie (przede 
wszystkim grodziska), można – zwłaszcza dzięki NMT 
5G – zidentyfikować już na tym etapie. Dla mniej wy-
raźnie ujawniających się zabytków (kurhany, obszary 
górnicze, systemy dróg, zaginione wsi i układy ich pól, 
itp.) można wykorzystać produkty komercyjne ČÚZK czy 
innych firm prywatnych (np. Geodis). Po opracowywaniu 
udostępnionych danych jest możliwe wyświetlenie nawet 
mniej wyraźnych obiektów – zawsze w zależności od gę-
stości szaty roślinnej na stanowisku podczas skanowania 
i innych czynników. Przy wykorzystaniu takiego rodzaju 
danych w większości przypadków można określić z mak-
symalną dokładnością lokalizację stanowisk archeologicz-
nych na podkładach mapowych  w stosunkowo krótkim 
czasie i często bez konieczności prospekcji terenowej.

Bardzo ważne jest wykorzystanie danych z lotnicze-
go skaningu laserowego do bardziej szczegółowej oceny 
z punktu widzenia potrzeb konserwacji zabytków arche-
ologicznych. W przypadkach, w których oprócz nume-
rycznego modelu terenu jest do dyspozycji także star-
sza literatura, czy informacje o poprzednich badaniach 
archeologicznych, można stworzyć, po zrealizowaniu 
prospekcji terenowej i konfrontacji uzyskanych wyników, 
interpretowany plan grodzisk z wyznaczeniem wszystkich 
nieruchomych reliktów i dotychczasowych negatywnych 

18   Chvojka et al. 2013a: tab. 1.
19   Geoportal Czeskiego Urzędu Geodezji i Katastru (Český úřad ze-

měměřičský a katastrální) (http://ags.cuzk.cz/dmr).
20   Stan w czerwcu 2016 r.

– zarówno antropogenicznych, jak i przyrodniczych – in-
terwencji w strukturę grodziska. 

Dla przykładu interpretacji nieruchomych reliktów ar-
cheologicznych i w terenie widocznych interwencji, wy-
brano dwa czeskie grodziska – wczesnośredniowieczne 
grodzisko Hradišťátko koło Dolních Břežan (ryc. 3), które 
jest objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu 
do rejestru zabytków, i – dla kontrastu – wczesnośrednio-
wieczne grodzisko Krtín (ryc. 4), które do dziś nie podlega 
ochronie konserwatorskiej. Celem tego porównania było 
pokazanie, że nawet dotychczas niechronione ustawowo 
stanowiska w lasach wykazują wyjątkowo dobry stan za-
chowania i skrywają w sobie duży potencjał  naukowo–
badawczy, w niektórych przypadkach nawet większy niż 
w przypadku zabytków ochroną objętych.

Wczesnośredniowieczne grodzisko Hradišťátko

Objęte ochroną prawną grodzisko21 znajduje się na za-
chodnim skraju gminy Dolní Břežany w miejscu zwa-
nym Hradišťátko na terenie leśnym na wysokości około 
340 m n.p.m. Podczas badań archeologicznych w latach 
1985 i 1987–1990 stwierdzono, że obszar ten, o kształcie 
zbliżonym do trójkąta i powierzchni 1,73 ha, został ufor-
tyfikowany na całym obwodzie. Od najłatwiej dostęp-
nej strony wschodniej fortyfikacje obejmują dwie fazy, 
w pierwszej fazie był to starszy wałem z licem kamien-
nym, bermą (odsadzką) i fosą, zaś w fazie młodszej wał 
został zastąpiony nasypem gliniastym z palisadą na koro-
nie wału. Ponadto w obrębie ufortyfikowanej przestrzeni 
wykryto ślady zabudowy22, a dzięki analizie geochemicz-
nej ujawniono istnienie pierwotnego wejścia na grodzi-
sko od strony południowej23. W chwili obecnej jedynymi 
widocznymi pozostałościami są tylko resztki młodszych 
fortyfikacji obwodowych, które w większości uległy de-
strukcji i rozwłóczeniu po polu. Z działalnością rolniczą 
jest również związane zasypanie fosy oraz utworzenie 
dzisiejszego wejścia w części południowo-wschodniej. 
Do kolejnych uszkodzeń dochodziło na pewno w związku 
z obozem internowania, jego ogrodzeniem i ochroną. Do-
piero po 1945 r. zalesiono powierzchnię grodziska.

Wczesnośredniowieczne grodzisko Krtín

Grodzisko jednodzielne o powierzchni 2,3 ha jest usy-
tuowane na wysokości 430–450 m n.p.m. na wzgórzu 
Hradišťanské w miejscowości Krtín. Zalesiony cypel pła-
skowyżu chroniony jest od zachodu stromymi zbocza-
mi opadającymi do bezimiennego dopływu strumienia 

21   Wyżynna osada ufortyfikowana – grodzisko Hradišťátko, jest 
wpisane do Centralnego Rejestru Zabytków Kultury pod nume-
rem 29357/2-2355.

22   Čtverák i Lutovský 1999: 407–415, ryc. 20–21.
23   Majer 1999: 441–442.
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Ryc. 3. Zinterpretowany plan wczesnośre-
dniowiecznego grodziska Hradišťátko koło 
Dolních Břežan. 1 – wał obronny; 2 – fosa;  
3 – oryginalna brama; 4 – wykopaliska; 5 – dro-
gi; 6 – współczesne zniszczenia; 7 – strumień 
(oprac. P. Popelářová)
Fig. 3. Interpreted plan of Early-Medieval 
stronghold Hradišťátko near Dolní Břežany.  
1 – rampart; 2 – ditch; 3 – original gate;  
4 – excavations; 5 – trackway; 6 – recent disrup-
tion; 7 – stream (designed by P. Popelářová)

Ryc. 4. Zinterpretowany plan wczesnośre-
dniowiecznego grodziska Krtín. 1 – wał obron-
ny; 2 – fosa; 3 – oryginalna brama; 4 – współ-
czesne zniszczenia; 5 – drogi; 6 – odlesienia 
(oprac. P. Popelářová)
Fig. 4. Interpreted plan of Early-Medieval 
stronghold of Krtín. 1 – rampart; 2 – ditch;  
3 – original gate; 4 – recent disruption;  
5 – trackway; 6 – forest clearing (designed by  
P. Popelářová)

Hořina, w pozostałych częściach natomiast półkolistym 
umocnieniem złożonym z potężnego wału ziemnego 
z ukośną bermą (odsadzką) i zewnętrzną fosą. Po stro-
nie południowej wzniesiono jeszcze prosty wał, obecnie 
widoczny już tylko w postaci niskiej fałdy terenowej. 
Wejście znajdowało się przypuszczalnie w południowo-
-wschodnim narożniku grodziska. Podczas niewielkie-
go sondażu w 1987 r. potwierdzono datowanie na tzw. 
okres wczesnogrodziskowy (2. poł. VII–VIII w.)24. Oprócz 
już prawie całkowitego zniwelowanego wału po stronie 
południowej, umocnienie w terenie jest dobrze widocz-

24   Bašta i Baštová 1990: 16–17.

ne. W trakcie prospekcji terenowej zaobserwowano jego 
naruszenie w postaci wypełnienia fosy i zniwelowania 
wału po stronie północnej (ryc. 1c), bliżej nieokreślone-
go naruszenia wału w północno-wschodniej i północnej 
części (ryc. 2b) i leśnej przecinki przebiegającej z terenu 
grodziska ku południu. Dodatkowych uszkodzeń dokonały 
zwierzęta ryciem nor, bądź też powstały wskutek karczo-
wania drzew.

Jak widać z podstawowego opisu i opracowanego 
planu obu grodzisk, wykazują one silne podobieństwa. 
Co się tyczy oceny stopnia naruszenia obu grodzisk, to 
pomijając orkę i ślady działań związanych z obozem 
internowania w Hradišťátku, gdzie nie można miary 
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zniszczenia ocenić wizualnie, wcześniejsze interwencje 
na obu grodziskach objęły do 10% ich całkowitej po-
wierzchni. Biorąc pod uwagę założenie, że orka i obóz 
internowania zniszczyły teren wewnątrz fortyfikacji, 
stan zachowania grodziska Krtín jest nieporównywalnie 
lepszy niż Hradišťátka. Jak jest więc możliwe, że do re-
jestru zabytków chronionych zostało wpisane tylko gro-
dzisko Hradišťátko, a drugie, wykazujące wyraźnie lepszy 
stan zachowania, nie zostało dotychczas objęte ochro-
ną prawną? Stało się tak prawdopodobnie w związku 
z wybranymi kryteriami dotyczącymi selekcji zabytków 
nadających się do rejestracji, których dziś już nie można 
ściśle określić. Chodziło chyba o wybór losowy, doko-
nywany przez poszczególnych pracowników urzędów 
konserwatorskich, oparty na ich wiedzy o regionie, na 
stanie jego przebadania, na długoletniej tradycji badań 
archeologicznych w danym regionie, itp. Następnym 
krokiem w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego 
powinna być zatem szczegółowa ocena wszystkich gro-
dzisk pod względem ich potencjału zabytkowego, w tym 
opracowanie planu interpretacyjnego. Dla zabytków 
znajdujących się w rejestrze będą dzięki temu do dyspo-
zycji nie tylko szczegółowe dane, istotne do opieki pre-
wencyjnej w razie podejmowanych inwestycji budowla-
nych czy innych działań, a także zostanie potwierdzona 
ich wartość, co zapobiegnie ewentualnym zamiarom 
wykreślenia zabytku z rejestru. Natomiast w przypadku 
dotychczas niechronionych stanowisk, które spełniają 
warunki wymagane do objęcia zabytku ochroną ustawo-
wa, opracowane numeryczne modele terenu znajdują 
zastosowanie we wnioskach o wpisanie tych stanowisk 
do rejestru zabytków kultury, zgodnie z Metodyką roz-
patrywania wniosków o uznanie nieruchomego zabytku 
archeologicznego za zabytek kultury (Metodika zpraco-
vání návrhů na prohlášení archeologického nemovitého 
nálezu za kulturní památku)25. 

25   Metodyka jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Ar-
cheologii Akademii Nauk w Pradze (Archeologický ústav AV ČR, 
Praha, v.v.i.) (http://www.arup.cas.cz/?cat=560).

Podsumowanie

Ochrona dóbr kultury, zabezpieczenie i konserwacja za-
bytków, zachowanie ich istnienia dla przyszłych pokoleń 
leży w interesie każdego kraju. W Czechach w tym celu 
utworzono Centralny Rejestr Zabytków Kultury (Ústřední 
seznam kulturních památek), obejmujący zabytki różnych 
rodzajów wpisane na mocy ustaw nr 22/1958 Sb, o zabyt-
kach kulturowych, i nr 20/1987 Sb, o państwowej ochro-
nie zabytków. Jednak, jak wykazano powyżej, ochronie 
prawnej podlega tylko część stanowisk różnych rodzajów, 
a inne, chociaż mogą posiadać duży potencjał zabytkowy, 
nie są dotychczas chronione. W stosunku do zabytków 
o charakterze archeologicznym, zawierających w terenie 
zachowane relikty nieruchome, w ostatniej dekadzie oka-
zuje się, że może ujrzymy światełko w tunelu, w znacznym 
stopniu dzięki możliwości wykorzystania darmowo lub ko-
mercyjnie dostępnych produktów uzyskanych na podsta-
wie laserowego skanowania lotniczego do wyświetlania 
rzeźby powierzchni ziemi. Przede wszystkim, pojawiła się 
możliwość precyzyjnego oznaczenia zasięgu stanowisk ar-
cheologicznych na podkładach mapowych i ich włączenia 
razem z częścią tekstową do baz danych. Udostępnianie 
wybranych wyników z tych baz danych zainteresowanym 
osobom zajmującym się gospodarką leśną i wspólna dysku-
sja w ramach przygotowania planów i programów gospo-
darki leśnej na następne dekady, może odegrać prewen-
cyjną rolę w planowaniu przyszłych działań gospodarczych 
na terenie lasów.

Istotną kwestią jest przygotowanie interpretowanych 
planów poszczególnych stanowisk, włącznie z określe-
niem wszystkich nieruchomych elementów oraz uszko-
dzeń pochodzenia antropogenicznego i przyrodniczego. 
Podsumowując, potencjał lotniczego skanowania lase-
rowego dla dokumentacji grodzisk, ewentualnie stano-
wisk innych rodzajów, jest bezwzględnie niezaprzeczalny 
i może, w połączeniu z innymi metodami badań arche-
ologicznych, znaleźć zastosowanie również w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego.
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Mapping and documentation of destructive processes on Bohemian fortified sites (hillforts) 
through Airborne Laser Scanning

Summary

The first part the paper gives a general idea upon protected 
archaeological sites in Czechia. Specifically it is focused on 
how fortified settlements in woodlands are threatened by 
various processes caused by both natural forces and human 
interventions. Overview of potential destructive processes is 
presented and supplemented by examples. In the following 
section discussed are ways concerning a proper management 
and protection of archaeological sites / monuments in forested 
landscapes. Taking into account the fact that for forestry ad-
ministrators detailed field documentation and plans of monu-
ments is of utmost significance, it is obviously airborne laser 
scanning (ALS) which offers the most appropriate way how to 
achieve the most sophisticated 2D/3D maps/plans of archaeo-
logical landscapes and sites hidden in woodlands. 

In Czechia there are a few possibilities how to get ALS data 
–publicly open free sources available in an officially licensed 
national geoportal available through the internet is one pos-

sibility, and high resolution (raw / primary) paid data provided 
by both governmental and commercial companies. They both 
are useful, although it is necessary to be informed about their 
metadata concerning especially conditions which influenced 
their acquisition, and, as a consequence, the data quality.

In the final part of this paper a detailed evaluation of two 
Bohemian hillforts from the perspective of archaeological care / 
protection is presented. Interpreted plans of both fortified sites 
have been produced based on digital terrain models, early pub-
lications and maps including all relics traceable on their surface 
as well as negative interventions into them, and recent field 
surveys. At the end of her text the author concludes that cur-
rently the potential of ALS for the documentation of standing 
monuments, specifically hillforts, is indisputable, and combined 
with some other archaeological field methods can play one of 
the most decisive roles in the archaeological heritage conserva-
tion activities.
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