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Kurhany z lasu Hemera (południowe Czechy): 
uwagi na temat prospekcji, badań i chronologii
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Wprowadzenie

W ostatnich latach metoda lotniczego skanowania lase-
rowego, a także systematyczna prospekcja z wykorzysta-
niem wykrywaczy metali, zaczęły być szerzej stosowane 
w poszukiwaniach archeologicznych prowadzonych na te-
rytorium Republiki Czeskiej. Niniejszy artykuł poświęcony 
jest wykorzystaniu tych metod w ramach badań tzw. lasu 
Hemera w południowych Czechach (ryc. 1). W ostatnich 
latach zainicjowany został systematyczny zwiad na tere-
nie całego obszaru tego lasu, czemu towarzyszyły wyko-
paliska sondażowe i badania niedestrukcyjne1. 

Region lasu Hemera znajduje się na północny wschód 
od miasta Bechyně, pomiędzy strumieniem o nazwie 
Smutná i potokiem o nazwie Bílinský (znanym również 
pod nazwą Borovanský). Obejmuje on wyniesiony grzbiet 
o maksymalnej wysokości 489 m nad poziomem morza. 
Najbardziej wyróżniającą się kategorią archeologicznych 
zabytków nieruchomych, które zachowały się w tym za-
lesionym regionie, są bez wątpienia cmentarzyska kur-
hanowe, znajdujące się na obszarach katastralnych wsi 
Radětice i Hvožďany. Początki ich badań sięgają XIX wieku 
i są związane z wybitnymi archeologami tego okresu (ta-
kimi jak przede wszystkim J.K. Hraše i J.L. Píč). Niestety, 
wiele kurhanów zostało w przeszłości rozkopanych bez 
jakiejkolwiek dokumentacji lub zapisów, o czym świadczą 
widoczne do dzisiaj wkopy na terenie większości zespo-
łów kurhanów.

Lotnicze skanowanie laserowe

Lotnicze skanowanie laserowe większej części obszaru 
lasu Hemera o powierzchni około 15 km2 zostało prze-
prowadzone przez firmę Geodis dnia 23 marca 2011 r. 
Wykorzystano skaner Riegl LMS-680i zamontowany na 
samolocie Cessna 206. Było to pierwsze zastosowanie 
metody ALS dla potrzeb archeologii w południowych 
Czechach2.

1   Chvojka et al. 2011.
2   Gojda, John i Starková 2011.

Rzeczywisty pomiar odbywał się z wysokości 900 m 
przy średniej gęstości pomiarowej 2–3 punktów na m2, 
z oczekiwaną dokładnością ustalania pozycji wynoszącą 
8 cm i dokładnością określania wysokości wynoszącą 
12 cm. Dane zostały dostarczone zarówno w formie su-
rowej chmury punktów, jak i w formie przefiltrowanych 
(sklasyfikowanych) danych do obliczenia DSM i DTM. Wy-
korzystaliśmy te dane do obliczenia cyfrowego modelu 
terenu (DTM) o rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 
1 m,  stosując metodę triangulacji sieci nieregularnej 
(TIN).

Obiekty, które ze względu na ich kształty i rozmiar 
mogły pasować do kategorii kurhanów, zostały później 
zidentyfikowane ręcznie w gotowym DTM, który został 
zwizualizowany za pomocą cieniowanego modelu terenu 
(hillshade). Niezbędnym kolejnym krokiem była weryfika-
cja zidentyfikowanych obiektów w terenie i ich porówna-
nie z aktualnym stanem wiedzy o tym regionie. Podczas 
badania w terenie udowodniliśmy, że niektóre z obiektów 
widocznych w wynikach ALS mogą łatwo zostać błędnie 
uznane za kurhany (np. naturalne kopce, stosy gałęzi, 
wały ziemne przy drodze usypane podczas jej budowy, 
niewielkie kamieniołomy, itp.). Konieczne jest zawsze de-
cydowanie na podstawie konfrontacji z sytuacją w tere-
nie, czy wyniki ALS są wystarczające do stworzenia szcze-
gółowego planu cmentarzyska kurhanowego, ponieważ 
okoliczności wykonywania pomiarów (np. mniejsza gę-
stość skanowania lub nieprzenikniona roślinność) mogą 
w niektórych przypadkach spowodować nieobserwowal-
ność niektórych kurhanów w cyfrowym modelu terenu.

Nowoodkryte stanowiska

Weryfikacja wyników ALS w terenie wykazała, że pomimo 
intensywnego zainteresowania cmentarzyskami kurha-
nowymi w lesie Hemera w ostatnich latach3, nadal jest 
możliwe zidentyfikowanie tutaj nowych stanowisk tego 
rodzaju4. Nie jest zapewne zaskoczeniem, że żadne nowe 
cmentarzysko, które zawierałoby dziesiątki kurhanów, nie 

3   Menšík, Krištuf i Chvojka 2010.
4   John i Chvojka 2012.
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Ryc. 1. Lokalizacja lasu Hemera na terenie 
Republiki Czeskiej
Fig. 1. The location of the Hemera Forest in 
the Czech Republic

zostało odkryte – historia tradycyjnych badań krajobrazo-
wych w tym lesie jest bowiem dość długa. Z drugiej stro-
ny jednak wykryto kilka grup nieznanych dotąd kopców, 
składających się z 2–4 kurhanów. Są to stanowiska ozna-
czone numerami A41, C73, C74, C75, C76 i C77 (ryc. 2).

A41 – cztery duże kurhany zostały zidentyfikowane 
w trakcie omawianych badań. Fragment brązowego noża 
(?) odnaleziono na powierzchni uszkodzonego kurhanu 
nr 2, a fragment szczypczyków z brązu znaleziono na 
uszkodzonym kurhanie nr 3, przy pomocy wykrywacza 
metali. Oba artefakty podlegały wtórnej depozycji i datu-
ją one kurhany tej grupy na środkową epokę brązu.

C73 – Badania potwierdziły istnienie trzech stosun-
kowo dużych kurhanów w bardzo gęsto porośniętym 
terenie o skomplikowanej morfologii. Ich datowanie jest 
nieznane.

C74 – Badania potwierdziły istnienie trzech pewnych 
kurhanów. Pod przewróconym drzewem znajdującym się 
na skraju kopca nr 3, znaleziono dwa małe fragmenty nie-
zdobionej ceramiki prehistorycznej. W marcu 2012 roku 
dwie szpile z brązu (ryc. 3) i brązową bransoletę w kształ-
cie pręta z wczesnej epoki brązu znaleziono w zniszczonej 
części kopca nr 3, który był wcześniej badany wykopa-
liskowo. Obok powierzchni kopca nr 1, znaleziono żela-
zny grot włóczni, prawdopodobnie pochodzący z okresu 
halsztackiego.

C75 – Badania wykazały istnienie dwóch pewnych 
i jednego niepewnego kurhanu. Ich datowanie jest nie-
znane.

C76 – Badania wykazały istnienie czterech pewnych 
kurhanów. Ich datowanie jest nieznane.

C77 – Badania wykazały istnienie trzech prawdopo-
dobnych kurhanów. Ich datowanie jest nieznane.

Ten rodzaj małych cmentarzysk kurhanowych repre-
zentuje kategorię stanowisk archeologicznych, które 
mogą łatwo zostać niezauważone podczas klasycznego 
zwiadu terenowego, podczas którego zazwyczaj nie jest 
możliwe szczegółowe rozpoznanie całej powierzchni ob-
szarów leśnych.

Dzięki ALS do tej pory zidentyfikowano do 20 kurha-
nów na omawianym obszarze. ALS okazało się, w po-
łączeniu z terenowym rozpoznaniem form antropoge-
nicznych, bardzo potężnym narzędziem, zarówno do 
identyfikacji, jak i dokumentacji cmentarzysk z kopcami 
grzebalnymi. Terenowa weryfikacja danych ALS wydaje 
się mieć zasadnicze znaczenie dla interpretacji zidenty-
fikowanych obiektów, które mogą obejmować zarówno 
różne struktury naturalne, jak i antropogeniczne. Chociaż 
weryfikacja w terenie jest dość czasochłonna, ALS bez-
sprzecznie stanowi wielki postęp w metodyce lokalizacji 
i dokumentacji zabytków archeologicznych w krajobrazie.

Nowoodkryte stanowiska zazwyczaj nie dostarcza-
ją żadnych informacji na temat ich datowania. Tylko 
w dwóch przypadkach (stanowiska A41 oraz C74) udało 
nam się odkryć fragmenty artefaktów we wcześniej za-
kłóconych kopcach – za pomocą wykrywaczy metali – co 
pozwoliło nam na wydatowanie ich na wczesną i środko-
wą epokę brązu oraz na okres halsztacki.

Z drugiej strony, prospekcja z wykrywaczem meta-
lu okazała się skuteczna na wielu znanych kurhanach 
w lesie Hemera, które nie zostały jeszcze wydatowane. 
Jednym z najbardziej interesujących znalezisk jest wcze-
snolateńska fibula ze stanowiska Radětice u Bechyně-Nad 
Humny (ryc. 4). Inne znaleziska z tego stanowiska wska-
zują na aktywność związaną z pochówkami w okresie od 
wczesnej epoki brązu do okresu halsztackiego.

Układ przestrzenny  
wczesnośredniowiecznych kopców

Lotniczy skaning laserowy oferuje również nowe możli-
wości interpretacji i datowania kurhanów, wykorzystując 
ich kształt i rozkład przestrzenny. Szczególnie uderzający 
jest rozkład przestrzenny kopców w obrębie stanowisk 
wczesnośredniowiecznych.

Dwa większe cmentarzyska kurhanowe z wczesnego 
średniowiecza zostały zbadane wykopaliskowo w lesie 
Hemera pod koniec XIX wieku. Pierwszy z nich znajdu-
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je się na stanowisku Jahodinská w pobliżu wsi Radětice 
(ryc. 5). W 1895 i 1903 roku J.L. Píč częściowo lub całko-
wicie wyeksplorował prawdopodobnie osiem kurhanów, 
zaś ponad pięćdziesiąt kopców zachowanych jest w tere-
nie do dnia dzisiejszego5. Stanowisko zostało poważnie 
naruszone przez skrzyżowanie dwóch dróg leśnych, zaś 
pozostałości górnicze o nieznanej chronologii są widocz-
ne na wschód od kopców.

Drugie cmentarzysko kurhanowe to łącznie 44 zacho-
wane kopce grzebalne na stanowisku Hvožďany – Na 
Blátě (ryc. 6)  również z okresu wczesnego średniowie-
cza6. W 1895 roku, J.L. Píč przekopał 18 kurhanów i cho-

5   Píč 1909: 31; Turek 1958: 39–40; Menšík, Krištuf i Chvojka 2010: 
64–67.

6   Menšík, Krištuf i Chvojka 2010: 43–45.

ciaż datował je wszystkie na wczesne średniowiecze, 
niektóre zawierają również ceramikę z epoki brązu do 
okresu halsztackiego7.

Nowsze wykopaliska archeologiczne nie miały miejsca 
na żadnym z tych stanowisk, a tylko niewielka część ma-
teriału zabytkowego z wcześniejszych wykopalisk zacho-
wała się. Zachowany materiał stał się podstawą podwa-
żenia wczesnośredniowiecznego datowania stanowiska 
Hvožďany – Na Blátě8, i stanowisko to nie pojawia się już 
na najnowszej liście wczesnośredniowiecznych cmen-
tarzysk kurhanowych w Czechach9. Nie został też nigdy 

7   Píč 1896–1897: 17–18; Chvojka i Michálek 2011: 28–29.
8   Turek 1958: 40.
9   Lutovský 2013.

Ryc. 2. Mapa cmentarzysk kurhanowych 
w lesie Hemera utworzona na podstawie in-
terpretacji danych ALS. Największy prostokąt 
wyznacza zasięg skanowania, mniejsze prosto-
kąty oznaczają nowoodkryte grupy kurhanów
Fig. 2. Map of burial mound cemeteries in 
the Hemera Forest created on the basis of 
interpretation of ALS data. The largest rectan-
gle defines the extent of scanning, the smaller 
rectangles mark the newly discovered groups 
of burial mounds
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Ryc. 3. Szpile z wczesnej epoki brązu, znale-
zione w 2012 roku w jednym z kurhanów grupy 
C74. Ten kopiec grzebalny został zakłócony 
przez wcześniejszy wkop, prawdopodobnie 
w XIX wieku
Fig. 3. Early Bronze Age pins, found in 2012 
in one of burial mounds of the group C74. The 
burial mound has been disturbed by previous 
excavation, probably in 19th century

opublikowany ogólny plan kurhanów na stanowisku Na 
Blátě.

Niewielka liczba znalezisk jest ewidentnie wynikiem 
metody wykopaliskowej stosowanej w XIX wieku. Uwaga 
badaczy na przełomie XIX i XX wieku skupiała się bardziej 
na „bogatych” kurhanach z epoki brązu i żelaza; nato-
miast nie obfitujące w imponujące znaleziska, „ubogie” 
wczesnośredniowieczne pochówki były mniej lub bar-
dziej pomijane. Niestety, nie zachowały się żadne bardziej 
szczegółowe informacje na temat wewnętrznej struktu-
ry kopców, ani nie opublikowano planów, które poka-
zywałyby, które kopce zostały zbadane wykopaliskowo.

Oparty na wynikach ALS lokalny model rzeźby terenu, 
w połączeniu z cieniowaniem terenu, został wykorzysta-
ny w tym przypadku dla wizualizacji cyfrowych modeli 
terenu. Lokalny model rzeźby terenu to metoda, która 
usuwa z modelu terenu główne trendy odpowiadające 
naturalnym cechom topograficznym10. Podejście to po-
lega na obliczeniu różnicy pomiędzy dwoma cyfrowymi 
modelami terenu (DTM), z których jeden jest wygładzony 
przy użyciu filtra dolnoprzepustowego. W ten sposób róż-
nice wysokości odpowiadające ogólnej topografii terenu 
są tłumione, podczas gdy lokalne wyniesienia, zazwyczaj 
odpowiadające pozostałościom antropogenicznym, są 

10   Hesse 2010.

uwydatniane. Wynik może być podobny do wyników pro-
spekcji geofizycznej za pomocą magnetometru, w czasie 
której dodatnie odchylenia od normy (w tym przypadku 
wypukły kopiec) są podświetlone na czerwono i żółto, 
a ujemne odchylenia (w tym przypadku wklęsłe rowy wo-
kół kopca) są podświetlone na niebiesko. Modele terenu 
produkowane w ten sposób zapewniają bardzo dobry 
przegląd układu przestrzennego cmentarzyska i kształtu 
poszczególnych kopców (ryc. 5–7).

Otrzymany model terenu bardzo dobrze korespon-
duje z rzeczywistym stanem i dostarcza nam m.in. inte-
resujących informacji na temat różnic w rozmieszczeniu 
przestrzennym kurhanów na poszczególnych cmenta-
rzyskach. Na przykład, różnice w układzie i wzajemne 
odległości między kurhanami na stanowiskach pradzie-
jowych i wczesnośredniowiecznych są dość niezwykłe. 
Na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach możemy 
bowiem zaobserwować pewnego rodzaju grupowanie 
mniejszych kurhanów wzdłuż linii zorientowanych w kie-
runku wschód-zachód w strefie bardziej zamkniętej, niż 
w przypadku prehistorycznych cmentarzysk.

Wyniki lotniczego skaningu laserowego dostarczyły 
pozytywnego potwierdzenia datowania dwóch stanowisk 
na okres wczesnego średniowiecza, jak pokazuje to układ 
kurhanów w regularnych rzędach, a zwłaszcza kształt 
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Ryc. 4. Wczesnolateńska fibula figuralna, 
znaleziona w 2012 roku w jednym z kurhanów 
grupy Radětice u Bechyně-Nad Humny. Ten 
kopiec grzebalny został zakłócony przez wcze-
śniejszy wkop, prawdopodobnie w XIX wieku
Fig. 4. Early Latène figural fibula, found 
in 2012 in one of burial mounds of the group 
Radětice u Bechyně-Nad Humny. The burial 
mound has been disturbed by previous excava-
tion, probably in 19th century

poszczególnych kopców, który umożliwia wiarygodne 
odróżnienie obiektów prehistorycznych od wczesnośre-
dniowiecznych. Poza układem kurhanów w rzędach, dwie 
inne okoliczności można uznać za charakterystyczne ce-
chy badanych cmentarzysk:

1. Rowy otaczające kopce mają kształt w przybliżeniu 
kwadratowy lub prostokątny. Mimo, że rzeczywiste kop-
ce wydają się dziś okrągłe, lub owalne i są one również 
w tej formie przedstawione na uproszczonych planach, 
możliwe jest również, że niektóre z nich miały kształt 
prostokąta. Taki kształt byłby zgodny z kwadratowymi 
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konstrukcjami drewnianymi wewnątrz kurhanów odkry-
tymi na innych stanowiskach11. Wydaje się, że te drew-
niane konstrukcje wczesnośredniowiecznych kurhanów 
mogą symbolizować „dom umarłych”, co potwierdzają 
trwające wykopaliska archeologiczne w Bernhardsthal 
w Austrii12. Analogie do prostokątnego kształtu wczesno-
średniowiecznych kurhanów można znaleźć również na 
innych stanowiskach w południowych Czechach, czego 
przykładem może być Kurhan 2 w miejscowości Veselí 
nad Lužnicí, gdzie w przybliżeniu kwadratowy kurhan 
z zaokrąglonymi narożnikami i rów zostały zidentyfiko-
wany w północnej i wschodniej części13. W przybliżeniu 
kwadratowy układ kopca stwierdzono także na polskich 
stanowiskach w Orzeszkowie, woj. zachodniopomorskie14 
i w Puszczy Białowieskiej15. Wydaje się, że symboliczny, 
drewniany „dom umarłych”, otoczony prostokątnym ro-
wem, a potem pokryty ziemnym kopcem był ważną czę-
ścią wczesnośredniowiecznego rytu pogrzebowego.

11   Lutovský 1998.
12   Macháček et. al. 2013.
13   Turek 1952: 409.
14   Bersu 1925; Zoll-Adamikowa 1975: 183.
15   Zoll-Adamikowa 1975: 193–205.

2. Niektóre z obiektów utworzonych przez połączenie 
dwóch, lub więcej, niezależnych kopców mogą być okre-
ślone jako „skumulowany kopiec”. Na obu stanowiskach 
wystapił co najmniej jeden typowy przykład takich dwóch 
połączonych kurhanów. M. Lutovský16 zwrócił uwagę na 
kwestię skumulowanych kopców podczas wykopalisk na 
cmentarzysku w Kožlí w pobliżu miejscowości Orlik, w la-
tach 1986–1991. Również J.L. Píč rozpoznał połączenie 
kopców na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości 
Hvožďany-Na Blátě i opisał kurhan 7 jako „podwójny”17. 
Analogie do tych podwójnych kurhanów można znaleźć 
również na innych stanowiskach: przykładem mogą być 
kurhany 17 i 18 na stanowisku w miejscowości Pracho-
vské skály-Holý vrch18. Przykłady z południowych Cze-
chach obejmują stanowisko Bechyňská Smoleč19, kurhan 
3 z miejscowości Veselí nad Lužnicí20 i inne. Rozważania 
na temat roli skumulowanych kopców we wczesnośre-
dniowiecznym rytuale pogrzebowym są utrudnione ze 

16   Lutovský 1996.
17   Píč 1909: 26.
18   Turek 1946: 105.
19   Turek 1958: 43–45.
20   Turek 1952: 410.

Ryc. 5. Radětice u Bechyně-Jahodinská, 
lokalny model reliefu terenu uzyskany na 
podstawie danych z lotniczego skaningu lase-
rowego
Fig. 5. Radětice u Bechyně-Jahodinská, local 
relief model based on the airborne laser scan-
ning data
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Ryc. 6. Hvožďany-na Blátě, lokalny model 
reliefu terenu uzyskany na podstawie danych 
z lotniczego skaningu laserowego. Jeden 
z najbardziej wyrazistych kurhanów skumulo-
wanych jest oznaczony strzałką
Fig. 6. Hvožďany-Na Blátě, local relief model 
based on airborne laser scanning data. One of 
the most distinct cumulative mounds is mar-
ked with an arrow

Ryc. 7. Radětice u Bechyně XVI – lokalny 
model reliefu terenu małej grupy wczesnośre-
dniowiecznych kurhanów i rysunek okucia pasa 
z brązu (okres późnoawarski)
Fig. 7. Radětice u Bechyně XVI – local relief 
model of small group of Early Medieval mounds 
and drawing of bronze belt fitting (Late Avar 
Period)

względu na fakt, że najczęściej niemożliwe jest, nawet 
w przypadku kopców przebadanych wykopaliskowo, 
określenie liczbę osób w nich pochowanych (zwykle tyl-
ko symboliczna ilość skremowanych szczątków ludzkich 
umieszczana była w kopcu).

Jak już wspomniano wcześniej, znaleziska z kurhanów 
wczesnośredniowiecznych, badanych wykopaliskowo 
w XIX wieku, zostały w większości utracone. W przeci-
wieństwie do wielu prehistorycznych stanowisk, również 
prospekcja z wykorzystaniem wykrywaczy metalu daje 
ograniczone rezultaty w przypadku kurhanów wczesno-
średniowiecznych. Jednym z wyjątków jest okucie pasa, 
wykonane z brązu, datowane na okres późnoawarski, 
znalezione na powierzchni kopca na stanowisku 700 na 
południowy-zachód od Soví (Radětice u Bechyně XVI – 
ryc. 7). To odkrycie jest bardzo interesujące pod wzglę-
dem wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego, 
gdyż świadczy o grzebaniu zwęglonych szczątków ludz-
kich, wraz z elementami strojów, na powierzchni kopca.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu ALS około 20 nieznanych wcześniej 
kurhanów zostało do tej pory zidentyfikowanych na ba-
danym obszarze. Ponieważ obecnie ponad 300 kurhanów 
znanych jest w lesie Hemera, ten wzrost liczby znanych 
obiektów wynosi około 5%. Może wydawać się to nie-
wielkim wzrostem, jednak musimy wziąć pod uwagę fakt, 
że obejmuje on co najmniej pięć nieznanych wcześniej 
cmentarzysk, znajdujących się na obszarze, który był ba-
dany od XIX wieku.

Czasami dane ALS sa pomocne również w chrono-
logicznej klasyfikacji kurhanów, zwłaszcza w przypadku 
stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza. Wczesno-
średniowieczne cmentarzyska kurhanowe w południo-
wych Czechach cechuje ułożenie kopców w regularnych 
rzędach, zwykle (choć nie zawsze) w kierunku wschód-
-zachód. Numeryczne modele terenu tworzone na pod-
stawie danych z ALS ujawniają również, że kształt kopców 
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w niektórych przypadkach jest bardzo specyficzny i różni 
się od wcześniejszych, prehistorycznych kopców. Typo-
we dla wczesnego średniowiecza są kwadratowe rowy 
otaczające kopce i „skumulowane” kurhany utworzone 
przez połączenie dwóch lub więcej kurhanów w jedną 
konstrukcję. Nie ma wątpliwości, że metoda ALS jest 
bardzo przydatnym narzędziem poszukiwania nowych 
stanowisk, a w niektórych przypadkach także określania 
ich chronologii na podstawie rozkładu przestrzennego 
i kształtu kurhanów.

Also the use of metal detectors is the source of valu-
able information about the age of the burial mounds. 
Chronologically sensitive metal artifacts from the Early 

Bronze Age to the Early Middle Ages have been found in 
recent years, even on the sites, which have been exca-
vated in the past.

Także stosowanie wykrywaczy metali jest źródłem 
wartościowych informacji na temat datowania kurhanów. 
Dzięki nim ważne dla ustalenia chronologii artefakty me-
talowe z czasów od wczesnej epoki brązu do wczesne-
go średniowiecza zostały znalezione w ostatnich latach, 
nawet na stanowiskach, które zostały już przebadane 
w przeszłości.
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Burial mounds of the Hemera Forest (South Bohemia) –  
notes on prospection, survey and chronology

Summary

The paper addresses the benefits of airborne laser scanning 
(ALS) and metal detector prospection for the detailed docu-
mentation and chronological determination of burial mound 
cemeteries of the Hemera Forest in South Bohemia. 

Thanks to ALS, 17–20 burial mounds have been newly iden-
tified in the investigated area so far. As there are currently more 
than 300 burial mounds in the forest of Hemera, the increase 
in the number of known specimens equals to approximately 
5 %. This may seem to be a relatively small number, however, 
we have to take into account the fact that these are at least 
five new burial sites, furthermore located in an area, which has 
been investigated since 19th century.

Sometimes ALS data also help with chronological classifi-
cation of burial mounds, especially in the case of sites from 
the Early Middle Ages. Early Medieval burial mounds cem-
eteries in South Bohemia are characterised by mounds ar-

ranged in regular rows, typically (but not necessary) in the 
east-west direction. Digital terrain models created with ALS 
data also reveal that the shape of the mounds in certain in-
stances is highly specific and distinct from earlier prehistoric 
mounds. Typical for the Early Middle Ages are square ditches 
surrounding the mounds, and ‘cumulative mounds’ created 
by joining two or more barrows into a single unit. There is no 
doubt that the ALS method is a very useful tool in the search 
for new sites and, in certain cases, for establishing their chro-
nology, based on the spatial distribution and shape of burial 
mounds.

Also the use of metal detectors is the source of valuable in-
formation about the age of the burial mounds. Chronologically 
sensitive metal artifacts from the Early Bronze Age to the Early 
Middle Ages have been found in recent years, even on the sites, 
which have been excavated in the past.
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