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Wstęp 

Ludzie pozostawiali po sobie ślady w krajobrazie już od 
niepamiętnych czasów. Najwięcej tego typu śladów za-
chowało się w postaci nierówności terenowych przede 
wszystkim w krajobrazie leśnym, w którym nie dochodziło 
w późniejszych latach do tak zasadniczych modyfikacji te-
renu, jak na przykład w przypadku powierzchni rolniczych. 
Właśnie dzięki wysokiemu stopniowi zalesienia do dzisiaj 
zachowało się na terenie Moraw wiele reliktów z różnych 
czasów. Identyfikacja tych obiektów nie zawsze jest jed-
nak łatwa. W niektórych przypadkach mogą one być tak 
nieznaczne, że nie jesteśmy ich w stanie zarejestrować 
gołym okiem. Innym razem z kolei bywają ukryte pod war-
stwą gęstej wegetacji, która uniemożliwia dostęp do da-
nego stanowiska archeologicznego. Wraz z pojawieniem 
się nowych metod mapowania topograficznego, tego 
typu problemy stają się powoli możliwe do rozwiązania, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie coraz dokładniej określać 
zarówno genezę, jak i rozwój poszczególnych obiektów1.

Dla potrzeb szczegółowych badań rzeźby terenu krajo-
brazu oraz zawartych w niej obiektów antropogenicznych, 
najbardziej odpowiednim środkiem okazały się dane z lot-
niczego skanowania laserowego (ALS). Chodzi o względ-
nie nową metodę badań nieinwazyjnych, za pomocą któ-
rej można stworzyć model 3D powierzchni Ziemi.

W latach 2011–2014 metoda ALS była z powodzeniem 
wykorzystywana również w ramach realizacji projektu Ba-
danie dróg historycznych na obszarze północno-zachod-
nich Moraw oraz wschodnich Czech (Výzkum historických 
cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech, 
NAKI-I). Celem tego projektu było zlokalizowanie sieci 

1   Niniejszy artykuł powstał jako jeden z rezultatów projektu Skrzy-
żowania dróg morawskich (Moravské křižovatky) realizowanego 
w ramach programu badań stosowanych nad rozwojem tożsamo-
ści narodowej i kulturowej, który został ogłoszony na lata 2016–
2022 (NAKI-II) i jest wspierany finansowo przez Ministerstwo Kul-
tury Republiki Czeskiej. Chodzi o wspólny projekt Ośrodka Badań 
Transportu (główny koordynator projektu), Centrum Archeologii 
w Ołomuńcu oraz Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, realizo-
wany przez grupę specjalistów z takich dziedzin naukowych jak 
informatyka, geoinformatyka, geografia, geologia, archeologia 
i historia. Projekt rozpoczęto w 2016 r., a jego zakończenie jest 
planowane na rok 2019.

starych dróg, które zapewniały połączenie transportowe 
między regionami historycznymi Czech i Moraw, i skomu-
nikowanie na Śląsk. Dzięki metodzie ALS zostało zidenty-
fikowanych w terenie kilkadziesiąt tysięcy reliktów starych 
dróg z różnego czasu. Ponadto zostały zadokumentowane 
również dodatkowe obiekty, jak np. struktury zagonów za-
nikłych niw, fundamenty budynków zanikłych wsi, średnio-
wieczne umocnienia w postaci wałów i rowów, jamy, ruiny 
budynków, itp. Odrębną kategorię tworzą zadokumento-
wane obiekty prehistoryczne, przede wszystkim cmen-
tarzyska kurhanowe i osady. Mimo że obiekty prehisto-
ryczne nie były pierwotnie przedmiotem naszych badań, 
jak się później okazało, również i one często znajdowały 
się w bezpośredniej bliskości głębocznic w strategicznie 
ważnych lokalizacjach, co może wskazywać na wykorzy-
stywanie niektórych dróg już w odległej prehistorii. Opinię 
tę potwierdzają również liczne znaleziska archeologiczne 
dokonane w ramach realizacji projektów NAKI-I i NAKI-II 
bezpośrednio w granicach tych głębocznic. Poza badania-
mi ALS przedmiotem analizy były także wyróżniki dróg na 
zdjęciach lotniczych, przebieg dróg na starych mapach, 
znaleziska archeologiczne z terenu dróg oraz pozostałe 
dane, na podstawie których zostały później zrekonstru-
owane z pomocą analiz GIS przebiegi dróg regionalnych 
i dróg dalekiego zasięgu, w formie czterech map reprezen-
tujących okres prehistoryczny, wczesnośredniowieczny, 
późnośredniowieczny i czasów nowożytnych2.

Wyraźne powiązanie reliktów dróg ze stanowiska-
mi prehistorycznymi zostało stwierdzone również na 
wschodnim brzegu Wyżyny Drahańskiej, gdzie blisko krzy-
żowania się dróg (pre)historycznych leżało kilka ważnych 
osad historycznych, z których zdecydowanie największe 
znaczenie miało celtyckie oppidum Staré Hradisko, odda-
lone ok. 1,3 km na północny wschód od centrum gminy 
Malé Hradisko. Położenie tego opiddum z pewnością nie 
jest przypadkowe. Jak zostało to potwierdzone we wcze-
śniejszych badaniach, bezpośrednio przez to stanowisko 
przechodziła historyczna droga dalekiego zasięgu, łącząca 
obszary okolic Brna, Plumlova, Mohelnic i Krnova, w przy-
padku której północno-południowy przebieg w oczywisty 

2   Martínek i Létal 2014a, 2014b, 2014c, 2014d. Szczegółowa 
metoda mapowania została objasniona w: Martínek et al. 2014.
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sposób koresponduje z przebiegiem jednego z najsłyn-
niejszych szlaków prehistorycznych Europy Środkowej, 
czyli tzw. Szlaku Bursztynowego. Jak zostanie poniżej 
wyjaśnione, chodzi o ważny korytarz wykorzystywany 
przede wszystkich w okresie wczesnolateńskim. 

Oppidum Staré hradisko

Było to jedno z najsłynniejszych centrów celtyckich na 
Morawach oraz ważny ośrodek handlowy na drogach 
dalekiego zasięgu. Było umocnione wysokim na kilka 
metrów wałem o długości ponad 2 km, co świadczy nie 
tylko o zdolnościach technicznych ówczesnych budowni-
czych, ale również o ich talencie organizacyjnym. Znale-
ziska archeologiczne umożliwiły datowanie oppidum na 
przełom II i I w. p.n.e. (okres wczesnolateński). Celtowie 
wyrabiali tutaj ceramikę toczoną na kole garncarskim, ob-
rabiali rudę żelaza, topili szkło do produkcji szklanej biżu-
terii. Na terenie oppidum Staré Hradisko zostało również 
udowodnione bicie monet oraz obróbka bursztynu. Tego 
ostatniego Celtowie zostawili tutaj tyle, że później był 
stąd również „wydobywany“. Dzięki temu Staré Hradisko 
zostało zapisane też na mapie Moraw stworzonej w 1627 
r. przez Komeńskiego pod nazwą Hradisco, ubi myrrha 
effoditur (Osada, w której znajduje się mirra). Bursztyn 
łączy Staré Hradisko z obszarem nadbałtyckim, podczas 
gdy z obszarem rozwiniętego środowiska śródziemno-
morskiego łączą je z kolei odkrycia fragmentów naczyń 
z brązu i szkła oraz monety republiki rzymskiej. Ogólny 
charakter zarówno znalezisk, jak i zabudowy sprawia, że 
oppidum jawi nam się jako ośrodek rzemieślniczo-han-
dlowy oraz niewątpliwie również jako ośrodek admini-
stracyjny, a możliwe, że także miejsce kultu religijnego3.

Relikty dróg zidentyfikowane w okolicy 
oppidum Staré Hradisko  
oraz ich związek z drogami regionalnymi 
i drogami dalekiego zasięgu 

Na północny wschód od oppidum znajdują się trzy pasma 
głębocznic (pasma S1, S2 i S3), które są częścią koryta-
rza, pokonującego Wyżynę Drahańską między terenem 
centralnym obszaru Malá Haná a obszarem Haná (kory-
tarz D). Pozostałe relikty głębocznic zostały rozpoznane 
w pobliżu zamku Ježův hrad ok. 300 m na wschód od 
oppidum (pasmo S4) i 800 m na południe od oppidum 
na trasie leśnej Stínava (pasmo S5 i S6). Relikty te są czę-
ściowo elementem korytarza łączącego część południo-
wą obszaru Malá Haná, razem z obniżeniem na obszarze 
gminy Lysice, z obszarem Haná (korytarz X), a częściowo 
elementem składowym korytarza wychodzącego z okolic 
Brna, przez Morawski Kras i Křtiny, do obszaru Haná (ko-
rytarz A). Częścią tego ostatniego korytarza są również 

3   Čižmář 2002.

relikty głębocznic, znajdujące się przy wschodnim brzegu 
Wyżyny Drahańskiej i zmierzające w stronę miasta Vícov 
(pasmo S7). Te jednak zupełnie omijają oppidum Staré 
Hradisko (o 3,5 km). Przebiegi poszczególnych korytarzy 
oraz związanych z nimi reliktów głębocznic zostały zapre-
zentowane na ryc. 1, 2, 3 i 5C.

Podczas, gdy korytarz X miał najprawdopodobniej 
charakter wyłącznie regionalny, korytarze A i D mogły 
być wykorzystywane, przynajmniej w niektórych okre-
sach, również do transportu dalekiego zasięgu, co suge-
rują zresztą wyniki badań przeprowadzonych w ramach 
projektów NAKI-I i NAKI-II. Zgodnie z dotychczasowymi 
analizami GIS, korytarz D wychodził z terytorium Czech 
w pobliżu miasta Litomyšl i ciągnął się dalej przez Svi-
tavy, wokół gminy Pohledy, w kierunku miejscowości 
Křenov, Jevíčko, Uhřice, Horní Štěpánov i Hrochov. Mniej 
więcej 600 m na południowy wschód od Hrochova trasa 
rozdzielała się na dwa rozgałęzienia, czyli na Ptení i na 
Stínavę. Gałąź pteńska ciągnęła się dalej przez Ohrozim, 
Mostkovice, Žešov i Výšovice, natomiast gałąź stínavska 
zmierzała w stronę gmin Žárovice, Prostějovičky, wokół 
Myslejovic następnie przez Otaslavice, Kobeřice, Hradča-
ny i Dobromilice. Drugie rozgałęzienie prowadziło lądową 
trasą, wyłącznie z jednym brodem w pobliżu gminy Žáro-
vice, przy czym skrzyżowanie z korytarzem A znajdowa-
ło się zaledwie 800 m na północny wschód od oppidum 
Staré Hradisko. Jest więc prawdopodobne, że w okresie 
wczesnolateńskim wykorzystywano raczej tę zachodnią 
część rozgałęzienia, która zarazem znajdowała się bliżej 
oppidum. Oba rozgałęzienia łączyły się ze sobą w pobliżu 
gminy Němčice nad rzeką Haná, skąd prowadziły już jako 
jedna trasa w stronę gminy Zdounky i przez Chřiby, wo-
kół Velehradu, do gminy Uherské Hradiště i dalej ciągnęły 
się na tereny dzisiejszych Węgier. Natomiast jeżeli chodzi 
o korytarz A, jak już wspomniano wyżej, jego przebieg 
odpowiadał jednej z gałęzi Szlaku Bursztynowego, która 
zostanie bardziej szczegółowo opisana niżej. 

Szlak bursztynowy omijający wschodni 
brzeg Alp 

Określenie „Szlak Bursztynowy” po raz pierwszy pojawi-
ło się w pisemnej relacji rzymskiego historyka Pliniusza 
Starszego. Pisze w niej o wysoko urodzonym Rzymiani-
nie, który w okresie rządów Nerona wyruszył „szlakiem 
bursztynowym” z obozu rzymskiego Carnuntum, w stro-
nę wybrzeża Morza Bałtyckiego w celu pozyskania bursz-
tynu i przetransportowania go do Rzymu4. Jak donosi 
Vavřínek w książce Cyryl i Metody między Konstantyno-
polem a Rzymem, chodziło o starożytny szlak handlowy, 
łączący już od czasów prehistorycznych punkt wyjścia na 
wybrzeżu Adriatyku w północnych Włoszech ze stacjami 
docelowymi na brzegach Morza Bałtyckiego, skąd był wy-
wożony na południe między innymi tak bardzo pożądany 

4   Hansen 2000: 82.
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Ryc. 1. Identyfikacja reliktów głębocznic w danych ALS w przestrzeni na północny wschód od oppidum celtyckiego Staré 
Hradisko w formie trzech równoległych pasm (patrz wycinek nr 5 na ryc. 3). Najbliższe pasmo głębocznic znajduje się w odległo-
ści niecałego 1 km od oppidum (pasmo S1), drugie w odległości 1,8 km (pasmo S2) oraz trzecie w oddaleniu 2,6 km (pasmo S3). 
Wszystkie trzy pasma były częściami historycznej drogi dalekiego zasięgu prowadzącej z Czech na Morawy i ciągnącej się dalej 
do Węgier (trasa D), pokonującej Wyżynę Drahańską między centralnymi częściami obszarów Malá Haná i Haná. Relikty głę-
bocznic zostały podkreślone na czerwono. Położenie oppidum zostało zaznaczone na żółto. Kolorowe strzałki oznaczają kierunki 
korytarzy dalekiego zasięgu (oprac. J. Martínek) 
Fig. 1. Identification of relics of ravine routes in ALS data in north-east area of the Celtic oppidum Staré Hradisko in the form 
of three parallel heaps (designed by J. Martínek)

surowy bursztyn do produkcji biżuterii5. Chociaż z półno-
cy importowany był przede wszystkim bursztyn, przed-
miotem handlu były również inne surowce, jak np. miód, 
skóry, a niewykluczone, że nawet niewolnicy; z południa 
z kolei chodziło głównie o import towarów luksusowych, 
pochodzących z warsztatów śródziemnomorskich. Punk-
tem wyjścia szlaku była albo Wenecja albo Akwileja i stąd 
prowadził przez Emonę (Lublana), Celeię (Celje), Poeto-
vium (Ptuj), Savarię (Szombathely) i Scarbantię (Sopron) 

5   Vavřínek 2013: 88.

do Carnuntum6. Jej dalszy ciąg na północ jak dotąd sta-
nowi wyłącznie przedmiot hipotez.

Bursztyn rzecz jasna był przewożony również innymi 
trasami, których znaczenie w ciągu wieków się nieustan-
nie zmieniało. Chodziło o całą sieć tras wychodzących 
z wybrzeża Morza Północnego i Bałtyckiego i ciągnących 
się dalej na południe, do Włoch, Grecji i Egiptu7.

6   Teichner 2013.
7   Beck 1985: 200–209.
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Ryc. 2. Identyfikacja reliktów głębocznic w danych ALS w przestrzeni na wschód i na południe od celtyckiego oppidum Staré 
Hradisko (patrz wycinek nr 4 na ryc. 3). W pobliżu oppidum został stwierdzony przebieg Szlaku Bursztynowego (trasa A) w po-
staci trzech pasm składowych głębocznic. Najbardziej wysunięta na północ została stwierdzona w kierunku od gminy Ptení (pa-
smo S4) z bezpośrednim skomunikowaniem na teren oppidum oraz dalszą kontynuacją na zachód w stronę gminy Niva. Kolejne 
dwa pasma zostały zarejestrowane na południe od oppidum, w kierunku od gminy Stínava. Pierwsze oddalone o ok. 900 m (pa-
smo S5) a drugie oddalone o 1500 m (pasmo S6). Wszystkie trzy pasma głębocznic były wykorzystywane również w transporcie 
regionalnym z obszaru Haná do obszarów gmin Boskovice i Lysice (trasa X). Relikty głębocznic zostały podkreślone na czerwo-
no. Położenie oppidum zostało zaznaczone na żółto. Kolorowe strzałki oznaczają kierunki korytarzy dalekiego zasięgu (oprac. 
J. Martínek)
Fig. 2. Identification of relics of ravine routes on LLS data in the area to the east and south of the Celtic oppidum Staré Hradi-
sko (designed by J. Martínek)

Kontynuacja szlaku bursztynowego od 
Dunaju w stronę północy – wyznaczenie 
trasy na podstawie nowych badań

Na podstawie dotychczasowych rezultatów badań można 
obserwować Szlak Bursztynowy na terenie Moraw i Ślą-
ska w kilku wzajemnie połączonych liniach (ryc. 4), i to od 
trasy najbardziej wysuniętej na wschód, przechodzącej 
przez teren Bramy Morawskiej, aż do trasy leżącej najbar-
dziej na zachodzie, biegnącej wzdłuż nurtu rzeki Svratka 

przez okolice Brna, i gmin Plumlov, Mohlenice oraz Krnov 
z kontynuacją na północy do Nizin Środkowopolskich 
oraz na południe wokół Wzgórz Pawłowskich (Pavlovské 
vrchy, Paláva), aż do wschodniego brzegu Alp. Właśnie 
ta gałąź zachodnia, ze względu na oczywiste powiązanie 
z oppidum Staré Hradisko, mogła być swego rodzaju tra-
są podstawową wykorzystywaną głównie przez Celtów 
w okresie wczesnolateńskim.

Dla okresu rzymskiego za punkt wyjścia na Dunaju 
uważane jest miasto Carnuntum, którego ruiny znajdują 
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się do dziś ok. 40 km na wschód od centrum Wiednia 
oraz 20 km na zachód od centrum Bratysławy. Pozostaje 
jednak zagadką, czy to miejsce było punktem wyjścia dla 
wszystkich gałęzi Szlaku Bursztynowego, przechodzących 
przez terytorium Moraw oraz jakie było jego znaczenie 
przed założeniem miasta. Dodatkowo należy uwzględ-
nić fakt, że szereg dróg rzymskich powstawał na bazie 
starszych szlaków, które mogły mieć zdecydowanie inne 
znaczenie. Dlatego też przy wyznaczaniu tras dalekiego 
zasięgu jest również konieczne uwzględnienie starszych 
stanowisk archeologicznych, jak na przykład osad, oppi-
dów czy emporiów, które były decydujące dla kształto-
wania się sieci dróg dalekiego zasięgu jeszcze na długo 
przed przyjściem Rzymian. Jeżeli wyznaczylibyśmy trasę 
konkretnie dla okresu wczesnolateńskiego, na podstawie 
ogólnych warunków prowadzenia dróg w krajobrazie 
(zgodnie z metodologią projektu NAKI-I) oraz z uwzględ-
nieniem wyżej wymienionych faktów i położenia celtyc-
kiego oppidum Staré Hradisko, które miałoby być jednym 
z głównych ośrodków na morawskim odcinku Szlaku 
Bursztynowego, znacznie bardziej adekwatna wydawa-
łaby się wówczas trasa, zmierzająca od miasta Sopron 
bardziej na zachód w stronę Wiednia aż do wschodniego 

brzegu Lasu Wiedeńskiego i ciągnąca się dalej na północ 
przez terytorium Moraw. 

Natomiast, jeśli chodzi o lokalizację Carnuntum, odpo-
wiada ona raczej wschodniej gałęzi Szlaku Bursztynowe-
go, przebiegającej od miasta Sopron w stronę zbiegu rzek 
Dunaju i Morawy do obszaru tzw. Bramy Hainburskiej (na 
starych mapach znanej również jako Porta Hungarica – 
Brama Węgierska), gdzie na małej powierzchni znajdują 
się aż trzy istotne osady: Hainburg an der Donau, Devín 
i wzgórze Zamku Bratysławskiego. Ze względu na ich po-
łożenie można przypuszczać, że były to obiekty wartowni-
cze, zapewniające nadzór nad ważnym przejściem gałęzi 
wschodniej Szlaku Bursztynowego przez rzekę Dunaj i to 
jeszcze przed przyjściem Rzymian. Po pokonaniu silne-
go nurtu, szlak najprawdopodobniej ciągnął się dalej na 
północ po suchej trasie najpierw wzdłuż Małych Karpat 
i przez Białe Karpaty aż do miasta Uherské Hradiště, a na-
stępnie przy wschodnim brzegu rzeki Morawy, w stronę 
miasta Napajedla, gdzie się rozgałęział na kilka części 
składowych, przechodzących przez teren Bramy Moraw-
skiej, przez miasta Přerov, Odry i gminę Pustějov, a na-
stępnie dalej na północ przez pasmo górskie Niski Jesio-
nik aż do obszarów nizinnych w okolicy Opawy i Krnova. 

Ryc. 3. Oppidum Staré Hradisko na skrzy-
żowaniu dróg dalekiego zasięgu – podstawo-
wa mapa rzeźby terenu. Trasa A (niebieska): 
północno-południowa droga historyczna da-
lekiego zasięgu, odpowiadająca przebiegowi 
jednej z gałęzi Szlaku Bursztynowego. Trasa D 
(zielona): droga historyczna dalekiego zasię-
gu z Czech na Morawy, z dalszą kontynuacją 
w stronę Węgier. Trasa X (pomarańczowa): 
regionalna droga historyczna między rejonami 
Haná i Boskovice/Lysice. Uwagi: Odcinki z za-
chowanymi reliktami głębocznic zostały ozna-
czone na mapie liniami czarnymi. Poszczegól-
ne modele rzeźby terenu stworzone z danych 
ALS zostały zdefiniowane na mapie za pomocą 
żółtych wycinków z identyfikatorem (oprac. 
J. Martínek)
Fig. 3. Oppidum Staré Hradisko at the 
crossroads of long-distance routes – basic 
relief map (designed by J. Martínek)
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Ryc. 4. Oppidum Staré Hradisko na skrzyżowaniu dróg dalekiego zasięgu – mapa schematyczna szerszych powiązań. Trasa 
A (niebieska): północno-południowa droga historyczna dalekiego zasięgu, odpowiadająca gałęzi zachodniej Szlaku Bursztynowe-
go, pomijającej Alpy, ze skomunikowaniem na celtyckie oppidum Staré Hradisko. Trasa B (różowa): północno-południowa droga 
historyczna dalekiego zasięgu, odpowiadająca gałęzi wschodniej Szlaku Bursztynowego, pomijającej Alpy, ze skomunikowaniem 
na celtyckie oppidum Pohanská oraz Hostýn. Trasa C (żółta): północno-południowa droga historyczna dalekiego zasięgu, prze-
chodząca przez przełęcze alpejskie, ze skomunikowaniem na celtyckie emporia Etzersdorf, Roseldorf, Němčice nad rzeką Haná 
i Nowa Cerekwia. Trasa D (zielona): droga historyczna dalekiego zasięgu z Czech na Morawy z dalszą kontynuacją w stronę 
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Węgier i skomunikowaniem na celtyckie opidda České Lhotice i Staré Hradisko. Trasa X (pomarańczowa): regionalna droga hi-
storyczna między rejonami Haná i Boskovice/Lysice. Prehistoryczne osady znajdujące się wzdłuż gałęzi zachodniej Szlaku Bursz-
tynowego: 1 – Leopoldsberg, 2 – Bisamberg, 3 – Heidberg, 4 – Falkenstein, 5 – Mušov 1, 6 – Mušov 2, 7 – Blučina, 8 – Rajhrad, 
9 – Bílovice nad rzeką Svitava, 10 – Brno-Líšeň 1, 11 – Brno-Líšeň 2, 12 – Brno-Líšeň 3, 13 – Brno-Maloměřice, 14 – Brno-Obřany 
1, 15 – Brno-Obřany 2, 16 – Staré Hradisko, 17 – Žárovice-Hamry, 18 – Stínava, 19 – Drahany, 20 – Ptení, 21 – Bílovice, 22 – Straži-
sko, 23 – Rmíz, 24 – Lechovice, 25 – Loštice, 26 – Moravičany, 27 – Stavenice 1, 28 – Stavenice 2, 29 – Nová Hradečná, 30 – Krnov 
1, 31 – Krnov 2, 32 – Krnov 3, 33 – Víno. Pozostałe wybrane prehistoryczne osady, oppida i emporia: 34 – Várhely,  
35 – Braunsberg, 36 – Devín, 37 – Bratysława, 38 – Pohanská, 39 – Hostýn, 40 – Etzersdorf, 41 – Roseldorf, 42 – Němčice nad 
rzeką Haná, 43 – Nowa Cerekwia, 44 – České Lhotice, 45 – Týnec nad Łabą. Poszczególne osady zostały na mapie oznaczone 
poprzez czerwone symbole punktowe, przy czym w przypadku stanowisk ze znaleziskami z okresu lateńskiego symbole te są 
większe. W przypadku oppidów celtyckich symbol punktowy został dodatkowo uzupełniony o żółtą krawędź w kształcie koła, 
natomiast w przypadku celtyckich emporiów o żółtą krawędź w kształcie kwadratu (oprac. J. Martínek)
Fig. 4. Oppidum Staré Hradisko at the crossroads of long-distance routes – schematic map of the broader context (designed 
by J. Martínek)

Gałąź zachodnia Szlaku Bursztynowego oddzielała się 
od więc od gałęzi wschodniej już w mieście Sopron, skąd 
prowadziła na północny zachód do stanowiska Leopolds-
berg, gdzie przekraczała rzekę Dunaj. Dalej ciągnęła się 
na północ po grzbietach Pogórza Weinviertel w stronę 
Wzgórz Pawłowskich i wzdłuż rzeki Svratka do miasta 
Modřice. Tutaj przekraczała rzekę i postępowała w stro-
nę historycznej gminy Líšeň (dzisiaj jest to część miasta 
Brna), gdzie znajdowało się wejście do przestrzeni Wyżyny 
Drahańskiej. Jest ono stale możliwe do rozpoznania w te-
renie w postaci licznych pasm głębocznic (ryc. 5A). Líšeň 
była już od czasów prehistorycznych ważnym punktem na 
trasie, ponieważ tutaj szlak opuszczał stary obszar osad-
niczy południowych Moraw i wkraczał do pagórkowatego 
obszaru Wyżyny Drahańskiej. Ze względu na rangę tego 
miejsca, zostało w jego bezpośredniej okolicy wybudo-
wanych kilka osad, z których było możliwe kontrolowanie 
tego ważnego strategicznie punktu. Dalej na północ Szlak 
Bursztynowy ciągnął się w stronę gminy Ochoz, a następ-
nie w dwóch rozgałęzieniach przez Křtiny/Jedovnive do 
Bukoviny i Rozstání, skąd ponownie rozgałęział się w kilku 
kierunkach do okolic Plumlova i Ptení. Jedna z głównych 
gałęzi zmierzała również w stronę osady Staré Hradisko, 
gdzie w okresie lateńskim znajdowało się ważne celtyckie 
oppidum znane przede wszystkim z intensywnego handlu 
bursztynem, co zostało potwierdzone przez znaleziska ar-
cheologiczne. Linia łącząca ją z okolicami Brna (Líšeň-Staré 
Zámky) i Plumlova (Staré Hradisko), prowadząca przez całą 
Wyżynę Drahańską, była w przeciwieństwie do trasy prze-
biegającej przez Bramę Vyškovską ponad połowę krótsza 
i również mniej różnorodna pod względem wysokości. Na-
tomiast trasa prowadząca przez Bramę Vyškovską o długo-
ści 67 km musiała pokonywać ok. 15 wgłębień, tj. cieków 
wodnych, z których część mogła być dość mocno obfita 
w wodę; trasa prowadząca przez całą Wyżynę Drahańską 
o długości 28 km z kolei pokonywała tylko cztery lub pięć 
mniejszych cieków wodnych. Pożytek energetyczny tej tra-
sy jest więc oczywisty. Po pokonaniu Wyżyny Drahańskiej 
szlak ciągnął się dalej w stronę gminy Ptení, a następnie 
ponownie po idealnie suchej trasie po grzbietach Wyżyny 
Bouzovskiej, przez gminy Laškov, Vilémov i wieś Ješov do 

miasta Loštice, skąd wzdłuż nurtu rzeki Třebůvka docho-
dził po łagodnym podwyższeniu terenu do gminy Moravi-
čany. Tutaj szlak przechodził przez rzekę Morawę (ryc. 5D), 
żeby następnie kontynuować swój bieg po południowych 
grzbietach Wyżyny Hanušovickiej wokół miasta Úsov, 
przez wzgórza Niski Jesionik, gminy Rýmařov i Bruntál, aż 
do obszaru nizinnego rejonu Krnova, z dalszą kontynuacją 
w stronę północną, do Bałtyku. 

Poza gałęzią zachodnią i wschodnią istniały też inne 
gałęzie pośrednie, które uzupełniały rozległy system 
dróg, przebiegających w kierunku północno-południo-
wym przez cały teren Moraw, których znaczenie w ciągu 
wieków zmieniało się w zależności od stosunków społecz-
nych, gospodarczych i politycznych. Zasadnicze w tym 
względzie było przede wszystkim położenie ponadregio-
nalnych ośrodków prehistorycznych, które koncentrowały 
wokół siebie handel, a więc także drogi dalekiego zasięgu. 

Oprócz tego, znajdowały się tutaj również alter-
natywne drogi zmierzające z północy na południowy 
zachód do obszaru przełęczy alpejskich. Ich początki 
najprawdopodobniej są związane z najazdami Scytów 
w okresie późnohalsztackim i wczesnolateńskim, gdy 
trasy dalekiego zasięgu, pomijające na wchodzie Alpy 
i prowadzące przez obszar panoński były zupełnie nie 
do przebycia8. Na przykład na początku okresu lateńskie-
go, kiedy jednym z ośrodków handlowych na Morawach 
było celtyckie emporium Němčice nad rzeką Haná, moż-
na przypuszczać, że istniała alternatywna trasa rdzenna, 
wychodząca z obszaru naddunajskiego, biegnąca w kie-
runku od St. Pölten i ciągnąca się w długości ponad 150 
km najpierw wzdłuż wschodniej krawędzi Masywu Cze-
skiego aż do obszaru Haná. Tutaj przekraczała rzekę Mo-
rawę i dalej ciągnęła się przez Niski Jesionik do obszaru 
Śląska. Poza tym stanowiskiem istniały na trasie jeszcze 
trzy dodatkowe emporia z tego samego okresu, czyli Et-
zersdorf i Roseldorf na terenie Austrii oraz Nowa Cere-
kwia na Śląsku (patrz trasa C na ryc. 4). Wiele wieków 
później, mniej więcej na tej samej trasie, zostały wybu-
dowane miasta Znojmo, Brno, Ołomuniec i Opawa, które 

8   Bouzek 2007: 22.
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już od wczesnego średniowiecza pełniły funkcję głów-
nych ośrodków na terenie Moraw i Śląska. Podobny prze-
bieg trasy ponadregionalnej możemy zaobserwować też 
w czasach nowożytnych, na co wskazuje rękopis mapy 
głównych dróg na Morawach z roku 1750 autorstwa A.J. 
Walnera. Te oczywiste powiązania z pewnością nie są 
przypadkowe. 

Powróćmy jednak teraz do gałęzi zachodniej Szlaku 
Bursztynowego. O wykorzystywaniu tej trasy już w cza-
sach prehistorycznych świadczą również liczne znaleziska 
archeologiczne (ryc. 6). Oprócz prehistorycznych i wcze-
snośredniowiecznych osad, zapewniających kontrolę nad 
szlakiem, którym będzie jeszcze poświęcona uwaga póź-
niej, należy wspomnieć także o cmentarzyskach prehisto-

rycznych, znajdujących się często w bezpośredniej okoli-
cy trasy będącej przedmiotem naszego zainteresowania 
(do ok. 2 km). Oczywista bliskość przestrzenna dróg 
i nekropolii była w przypadku kultur prehistorycznych 
na terenie Barbaricum najprawdopodobniej dość po-
wszechnym zjawiskiem. Podobnie wyglądało to w wielu 
rozwiniętych cywilizacjach starożytnych. I tak na przykład 
Grecy umieszczali groby poza obwodem miast, ale nie-
zbyt daleko, ponieważ o groby przodków należało dbać 
w odpowiedni sposób. Zazwyczaj nekropolie powstawały 
za bramami miejskimi,wzdłuż głównych dróg, żeby były 
dobrze widoczne9. Podobnie dla Rzymian cmentarzyska 

9   Morris 1987.

Ryc. 5. Ważne stanowiska archeologiczne na Szlaku Bursztynowym. Obozy rzymskie: R1 – Mušov-Hradisko, R2 – Mušov-
-Na pískách I-IV, R3 – Ivaň, R4 – Přibice I-III, R5 – Modřice. Cmentarzyska prehistoryczne:  X1 – Vojkovice, X2 – Rebešovice, X3 
– Modřice-Sádky, X4 – Modřice-Sádky/Rybníky, X5 – Brno-Holásky, X6 – Šlapanice, X7 – Podolí k. Brna, X8 – Brno – Maloměřice, 
X9 – Brno-Obřany, X10 – Ptení, X11 – Moravičany. Znaleziska rzymskich monet: C1 – Jedovnice, C2 – Rýmařov, C3 – Bruntál, 
C4 – Brantice. Pozostałe odkrycia archeologiczne: A1 –prehistoryczna włócznia w pobliżu Kanic k. Brna, A2 – ceramika z okresu 
rzymskiego w gminie Jedovnice, A3 – intensywne osadnictwo z okresu lateńskiego w gminie Ptení, A4 – wielokulturowe prehi-
storyczne stanowisko w okolicy gminy Olbramice, A5 –  duży fragment surowego bursztynu z gminy Moravičany, A6 – fragment 
kotła huńskiego w pobliżu wzgórza  „Hradisko” w okolicy gminy Razová, A7 – ceramika z okresu rzymskiego w gminie  Brantice 
(oprac. J. Martínek)
Fig. 5. Significant archaeological sites on Jantarová stezka (the Amber Path) (designed by J. Martínek)



269Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

jan Martínek staré hradisko na szlaku Bursztynowym w świetle danych aLs

były miejscami świętymi. Nagrobki rzymskie były budo-
wane przeważnie wzdłuż dróg wychodzących z poszcze-
gólnych miast. W Rzymie na przykład towarzyszyły zna-
nej drodze Via Appia na o długości 12,6 km10.

Nekropolie znajdujące się wzdłuż reliktów dróg zosta-
ły również zidentyfikowane w danych ALS, a to przede 
wszystkim w postaci cmentarzysk kurhanowych, które za-
chowały się w przestrzeni leśnej. W ramach obserwowa-
nych tras takie kurhany są dobrze widoczne na przykład ze 
wschodniego brzegu Wyżyny Drahańskiej w pobliżu trasy 
dalekiego zasięgu, która została oznaczona jako korytarz 
D, prowadzący z Czech przez Morawy do Węgier (ryc. 7D).

W przypadku Szlaku Bursztynowego (korytarza A) na 
terenie Moraw w kierunku od południa pierwszym więk-
szym cmentarzyskiem są Vojkovice k. gminy Židlochovice. 
Cmentarzysko, z dominującymi znaleziskami z epoki brą-
zu i okresu halsztackiego z ponad 150 grobami, znajduje 
się na obszarze zalewowym Vojkovic11. W pobliżu gminy 
Rebešovice znajduje się kolejne rozległe cmentarzysko 
z późnej epoki brązu, z co najmniej 80 (pierwotnie na-
wet 100) grobami wczesnej kultury unietyckiej12. Dalej na 
północ na stanowisku Modřice-Sádky znajduje się nekro-
polia germańska z 230 grobami ze środkowego i wczesne-
go okresu rzymskiego13. Podobnie w gminie Modřice, na 
liniach Sádky i Rybníky, stwierdzono obecność rozległego 
cmentarzyska kultury halsztackiej z południowych Moraw 
(tzw. kultura horakowska), na którym aktualnie zidenty-
fikowano ok. 100 grobów. Chodzi o jedną z największych 
nekropolii halsztackich na południowych Morawach14. 
Następne jest stanowisko Brno-Holásky, gdzie zarejestro-
wano duże cmentarzysko z wczesnej epoki eneolitu z 71 
grobami ludności kultury pucharów dzwonowatych15. 
Z tego samego okresu pochodzi cmentarzysko koło mia-
sta Šlapanice z 79 grobami16. Ważne cmentarzysko z epo-
ki późnego brązu i wczesnej epoki żelaza zostało odkryte 
również w okolicy Podolí k. Brna. Przebadano tutaj 145 
z ok. 600 grobów ciałopalnych17. Dla okresu lateńskiego, 
kiedy to najprawdopodobniej właśnie ta gałąź Szlaku 
Bursztynowego była najczęściej wykorzystywana, można 
za najważniejszą nekropolię na szlaku uznać Brno-Malo-
měřice na linii „Plíže”. Chodzi o cmentarzysko birytualne 
z okresu lateńskiego z 76 grobami, które jest uważane 
za jedno z największych celtyckich cmentarzysk na Mo-
rawach18. Duża nekropolia wyżynna znajdowała się rów-
nież w Brnie-Obřany, gdzie zostało odkryte cmentarzy-
sko z 263 grobami19. Po pokonaniu Wyżyny Drahańskiej 
trasa Szlaku Bursztynowego schodziła do gminy Ptení, 

10   Malina 2003: 18.
11   Štrof 2000.
12   Ondráček 1962.
13   Mikulková 2014.
14   Kos 2004.
15   Dvořák 1991.
16   Dvořák 1990.
17   Říhovský 1982.
18   Čižmářová 2005.
19   Adámek 1961.

gdzie stwierdzono kilka cmentarzysk z różnych okre-
sów – kultury łużyckich pól popielnicowych, lateńskiej 
i wczesnego okresu morawskiego (tzw. grodziskowego)20. 
Ostatnie większe cmentarzysko na trasie, w ramach tere-
nu Moraw, znajdowało się w pobliżu gminy Moravičany 
blisko przejścia przez rzekę Morawę na stanowisku Díle-
čky. Dzięki swojemu rozmiarowi z 1260 grobami na po-
wierzchni ok. 1800 m2 może być uznane za jak dotąd naj-
większe zarejestrowane pole popielnicowe w Czechach. 
Znajdują się tutaj groby od początku kultury łużyckiej aż 
do końca kultury łużyckich pól popielnicowych we wcze-
snym okresie lateńskim. Poza tym znajduje się tam też 
ponad 80 stosów pogrzebowych21.

Prawdopodobne jest, że przynajmniej część tej gałę-
zi Szlaku Bursztynowego była wykorzystywana również 
przez armię rzymską podczas posuwania się w kierunku 
północnym, w stronę terenu Barbaricum. Na odcinku 
gmin Mušov-Modřice zidentyfikowano w bezpośredniej 
bliskości szlaku nawet kilka obozów rzymskich na stano-
wiskach Mušov-Hradisko, Mušov-Na pískách I–IV, Ivaň, 
Přibice I-III i Modřice, z których ten o zdecydowanie naj-
większym znaczeniu znajdował się w pobliżu przejścia 
Szlaku Bursztynowego przez rzekę Dyję, na stanowisku 
Mušov – Hradisko. Zgodnie ze świadectwem ruchomych 
i nieruchomych zabytków archeologicznych można wnio-
skować, że chodziło o najważniejszą rzymską fortyfikację 
z okresu wojen markomańskich na terenie Barbaricum. 
Oczywiście nie była ona postrzegana wyłącznie jako kla-
syczny obóz, służący do zakwaterowania dużych kon-
tyngentów wojskowych. Ta umocniona centralnie baza 
najprawdopodobniej stanowiła również zaplecze dla 
najwyższego dowództwa wojskowego, koordynującego 
czynne jednostki wojskowe na całej przestrzeni marko-
mańskiej, ich wsparcia logistycznego, centralnej „admi-
nistracji okupacyjnej”, opieki nad rannymi, a możliwe że 
również dla zakwaterowania prominentnych członków 
z kręgu polityki cesarstwa22. 

Na kontakty dalekiego zasięgu z terenami śródziem-
nomorskimi może również wskazywać znalezisko włóczni 
w pobliżu gminy Kanice k. Brna, pozyskanej poza terenem 
starego obszaru osadniczego w przestrzeni, gdzie prze-
chodzą główne pasma głębocznic z gminy Líšeň w kierun-
ku gmin Křtiny i Plumlov. Chodzi o wyjątkowy typ broni, 
który był wykorzystywany na obszarze greckim. Datowa-
nie odpowiada naszej wczesnej epoce brązu23. 

Bardzo ważną lokalizacją na trasie jest również gmi-
na Ptení, gdzie zarejestrowano intensywne osadnictwo 
z okresu lateńskiego. Chodzi o szereg mniejszych gospo-
darstw rolnych umieszczonych od siebie w dość sporych 
odległościach (kilkaset metrów) w kierunku od gminy 
Ptení do wsi Ptenský Dvorek, a więc bezpośrednio na osi 
Szlaku Bursztynowego, o całkowitej długości ok. 3 km. Ze 

20   Vích 2004; Čižmář 1974.
21   Nekvasil 1982.
22   Komoróczy i Vlach 2009.
23   Salaš 2008.
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Ryc. 6. Identyfikacja reliktów głębocznic Szlaku Bursztynowego w danych ALS w pobliżu osad prehistorycznych. A) Relikty 
głębocznic w pobliżu osad Brno-Líšeň 3/ Staré Zámky (patrz wycinek nr 1 na ryc. 3) B) Relikty głębocznic w pobliżu osad Brno-
-Líšeň 1/ Chochola (patrz. wycinek nr 2 na ryc. 3). Szlak Bursztynowy odpowiada tutaj pasmu wąwozów, znajdujących się bliżej 
osady – chodzi o pasmo, które dynamicznie zakręca w stronę wschodnią. Druga gałąź, w kierunku północy, jest częścią trasy 
w stronę obszarów Býčí skála i Blansko z kontynuacją w stronę obszaru Niziny Lysickiej. C) Relikty głębocznic w pobliżu osady 
Žárovice-Hamry / Brněnka / Oberská vrata (patrz wycinek nr 6 na ryc. 3). Trasa wychodząca z zachodu w kierunku od okolic Brna 
na obszarze osady (stanowisko 1) dzieli się częściowo w kierunku na Žárovice z kontynuacją na Plumlov, a częściowo w kierunku 
gminy Vícov. Ta druga gałąź biegnie wokół średniowiecznego zamku Sínava (stanowisko 2) a następnie przez obszar nazywany 
„Městisko“ (stanowisko 3), gdzie jeszcze dzisiaj można zaobserwować relikty zanikłego miasteczka średniowiecznego. Chodzi 
o trasę paralelną, z okolic Brna do obszaru gminy Plumlov, zupełnie pomijającą oppidum Staré Hradisko. Można więc zakładać, 
że ta gałąź nie jest związana z oppidum. D: Relikty głębocznic w pobliżu osady Stavenice 1 (patrz wycinek nr 10 na ryc. 3). Uwa-
gi: Relikty głębocznic zostały podkreślone na czerwono. Położenie umocnionych lstanowisko zostało oznaczone na żólto. Fioleto-
we strzałki oznaczają położenia nowo odkrytych kurhanów (oprac. J. Martínek)
Fig. 6. Identification of relics of ravine routes of the Amber Path in the ALS data in the vicinity of Prehistoric settlements (de-
signed by J. Martínek)

względu na liczne znaleziska z tego rejonu, potwierdza-
jące kontakty dalekiego zasięgu z obszarami dzisiejszej 
Słowenii i północnych Włoch, można przypuszczać, że 
istniał bezpośredni związek ze Szlakiem Bursztynowym.

Jednym z ważniejszych dowodów wykorzystania tej 
trasy do transportu dalekiego zasięgu surowca bursztynu 
jest, jak dotąd nieopublikowane, znalezisko dużego ka-
wałka surowego bursztynu z gminy Moravičany. Analiza 
chemiczna wykazała jego pochodzenie bałtyckie. Odkrycie 
to jest również tłumaczy, dlaczego szlak od oppidum Staré 
Hradisko ciągnie się dalej na północny wschód do gmin 
Loštice i Moravičany, przez co zupełnie omija ważny stra-
tegicznie punkt, jakim jest tzw. Wzgórze Ołomunieckie. 

Kolejnymi dowodami prehistorycznego pochodzenia 
trasy są odkrycia z okresu rzymskiego dokonane zupełnie 
poza obszarem starych obszarów osadniczych, konkretnie 
są to archeologiczne znaleziska monet w gminach Jedo-
vnice24, Rýmařov25, Bruntál26 i Brantice27, a dodatkowo też 
odkrycia wskazujące na możliwe osadnictwo w gminach 
Jedovnice28 i Brantice29. Na możliwość stałego wykorzy-
stywania szlaku, w ciągu okresu rzymskiego aż do okresu 
wielkiej wędrówki ludów, wskazuje również znalezisko frag-
mentu kotła huńskiego w pobliżu wzgórza „Hradisko” na 
stanowisku znajdującym się w okolicy gminy Razová30. We 
wszystkich przypadkach znaleziska zostały pozyskane w bli-
skiej okolicy Szlaku Bursztynowego (do odległości 1 km).

Bardzo ciekawe jest też nazewnictwo niektórych sie-
dzib na trasie przy ważniejszych brodach większych rzek. 
Na przykład w miejscu, gdzie Szlak Bursztynowy prze-
chodził przez rzekę Morawę, znajduje się dziś gmina Mo-
ravičany. Następnie przy przejściu przez rzekę Moravice 

24   Wankel 1882; Pilnáček 1926: 6.
25   Nohejlová-Prátová et al. 1955.
26   Kohoutek i Militký 2005.
27   Bříza i Dofek 2015.
28   Doležel 1999.
29   Zezula 2001.
30   Tejral 2000.

znajduje się gmina Dolní Moravice (pierwotnie tylko Mo-
ravice), a przy przejściu przez rzekę Opavice położone jest 
miasto Opavice. Może to świadczyć o tradycji i wykorzy-
stywaniu tego szlaku również o wiele później, w okresie 
średniowiecza, kiedy to przy brodach zakładano pierwsze 
siedziby i następnie nazywano je według nazw rzek. 

Godna uwagi jest również nazwa miejscowa Brněnka, 
związana z prehistoryczną osadą leżącą przy wschodnim 
brzegu Wyżyny Drahańskiej, w pobliżu gminy Vícov. Sta-
nowisko to znajduje się bezpośrednio na jednym z pasm 
głębocznic, na trasie z Plumlova do Brna. Nazwa miej-
scowa może więc wskazywać na długotrwałą tradycję 
w wykorzystywaniu tej drogi jako najkrótszego połącze-
nia w kierunku Brna.

Prehistoryczne i wczesnośredniowieczne 
osady na szlaku bursztynowym na odcin-
ku od dunaju do obszaru Nizin Środkowo-
polskich 

Na wyznaczonym odcinku szlaku zostało zidentyfikowa-
nych łącznie 33 prehistorycznych i wczesnośredniowiecz-
nych osad, z czego w przypadku dziewięciu stanowisk 
stwierdzono również znaleziska z okresu lateńskiego. 
Osady te przeważnie skupiały się w ważnych strategicznie 
miejscach, jak na przykład skrzyżowania lub zbiegi dróg 
dalekiego zasięgu, granice starych obszarów osadniczych, 
trudne do przejścia bariery orograficzne lub przejścia 
przez większe nurty wodne. Ze względu na dużą liczbę zi-
dentyfikowanych stanowisk w niektórych z nich zostanie 
przedstawiony wyłącznie krótki opis (chronologia). Położe-
nia poszczególnych osad zostały przedstawione na ryc. 4. 

A) Dwie osady kontrolujące przejście Szlaku Burszty-
nowego przez rzekę Dunaj 

Dolnoaustriacka, umocniona osada wyżynna Le-
opoldsberg znajduje się na północnym skraju Wiednia 
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na wzgórzu o takiej samej nazwie na wysokości 425 m 
n.p.m. Najstarsze znaleziska pochodzą tutaj z okresu 
kultur pól popielnicowych, konkretnie z lat 1300–1200 
p.n.e. Wzgórze, z drobnymi przerwami, było zasiedlone 
nieustannie aż do końca okresu halsztackiego (do ok. V 
w. p.n.e.), a następnie jeszcze w okresie lateńskim od II 
w. do końca I w. p.n.e. Wszystkie te fakty wskazują na 
wczesne osadnictwo na tym stanowisku jeszcze przed 
założeniem miasta Wiednia31. Drugie niemniej ważne 
stanowisko wielokulturowe znajduje się w pobliżu le-
wego brzegu Dunaju na wzgórzu Bisamberg, które było 
zasiedlone przez tysiąclecia. Tutejsze znaleziska dowodzą 
najstarszej obróbki miedzi w Austrii. Na wzgórzu stwier-
dzono również obecność ceramiki kultury lateńskiej32. 
Oba stanowiska miały niewątpliwie duże znaczenie stra-
tegiczne. Możliwa z nich była kontrola ważnego przejścia 
przez rzekę Dunaj w miejscu, gdzie obydwa brzegi łączą 
się z podwyższonym, pagórkowatym terenem odpowied-
nim do prowadzenia dróg dalekiego zasięgu (po liniach 
grzbietowych). 

B) Osada Heidberg – ważny punkt na Szlaku Burszty-
nowym

We wschodniej części wzgórza Heidberg na stanowi-
sku Schanzboden znajdują się relikty dwóch fortyfikacji 
z okresu średniego neolitu (ok. 4500 lat p.n.e.). Stano-
wisko to jest oddalony o niecały 1 km od przypuszczal-
nej trasy Szlaku Bursztynowego. Starsza część fortyfikacji 
rozciągała się na obszarze o średnicy 400 m (co opowiada 
powierzchni ok. 12 ha), przy czym po stronie południowej 
była umocniona przez trzy równoległe wały. Mniej więcej 
po 100 latach na całej długości potrójnego wału zosta-
ło wybudowane mniejsze umocnienie, przypuszczalnie 
również w kształcie okręgu. Z tego stanowiska pochodzi 
wyjątkowo rzadkie znalezisko, tzw. Wenus z Falkensteinu. 
Osada służyła jako centralna siedziba ludności kultury 
lendzielskiej (tzw. kultura morawskiej ceramiki malowa-
nej). Chodzi o jak dotąd najstarszą odkrytą osadę w Eu-
ropie Środkowej33. Na podstawie wyżej wymienionych 
faktów można też z pewną dozą ostrożności pokusić się 

31   Urban 1999.
32   Katalog Wien 2008.
33   Neugebauer 1981.

o hipotezę, że ta część składowa Szlaku Bursztynowego 
(biegnąca przez całe Morawy aż do rzeki Dunaj) była wy-
korzystywana już w epoce środkowego neolitu. 

C) Zamek Falkenstein, kontrolujący zejście Szlaku 
Bursztynowego z Pogórza Weinviertel do obszaru rozle-
głych nizin doliny rzek Dyja i Svratka 

Obiekt znajduje się na północnej krawędzi Pogó-
rza Weinviertel na wysokim na 80 m klifie wapniowym 
„Schlossberg“ w położeniu wyróżniającym się strategicz-
nie. Z zamku można obserować dużą część południowych 
Moraw, a przede wszystkim cały przebieg Szlaku Burszty-
nowego aż do stóp Wyżyny Drahańskiej. Poza rozległym 
zamkiem średniowiecznym z początków XI w., z którego 
pozostały dziś tylko ruiny, zostały na skalistym wzgórzu 
znalezione również fragmenty ceramiki malowanej kul-
tury lendzielskiej (neolit) oraz znaleziska lateńskie, które 
świadczą o obecności Celtów34. 

D) System osad kontrolujących Szlak Bursztynowy 
wzdłuż rzeki Svratka

Osada Mušov 1. Na stanowisku tym zostały stwier-
dzone ślady osadnictwa z późnej epoki kamienia, kultury 
unietyckiej ze starszej epoki brązu oraz z okresu lateń-
skiego35.

Osada Mušov 2. Z tego stanowiska jak dotąd nie ma 
żadnych, dobrze znanych znalezisk. Mniej więcej 100 m 
na północny zachód od stanowiska stwierdzono osadnic-
two z młodszego okresu morawskiego (tzw. grodzisko-
wego)36.

Osada Blučina. Na stanowisku stwierdzono osadnic-
two kultury unietyckiej oraz kultury wieterzowskiej ze 
starszej epoki brązu, fazy welatyckiej środkowodunajskiej 
kultury pól popielnicowych z młodszej epoki brązu oraz 
w mniejszym stopniu tzw. kultury horakowskiej z okresu 
halsztackiego37.

Osada Rajhrad. Na tym stanowisku stwierdzono do-
wody obecności osadnictwa słowiańskiego ze środko-

34   Urban 2000; Grömer 2010: 195.
35   Peška 2001.
36   Unger 1984.
37   Salaš 1997.

Ryc. 7. Identyfikacja pozostałych reliktów głębocznic w danych ALS. A) Pasmo głębocznic na przypuszczalnym Szlaku Bursz-
tynowym, przechodzącym przez dolinę potoku Křtinskiego w pobliżu gminy Křtiny (patrz. wycinek nr 3 na ryc. 3) B) Relikty 
przypuszczalnego Szlaku Bursztynowego w krajobrazie polnym i leśnym w pobliżu gminy Ješov (patrz wycinek nr 8 na ryc. 3). C) 
Pasmo głębocznic na przypuszczalnym Szlaku Bursztynowym, schodzącym po stokach Wyżyny Bouzovskiej do doliny rzeki Tře-
bůvka w pobliżu gminy Loštice (patrz wycinek nr 9 na ryc. 3). D) Cmentarzysko kurhanowe w pobliżu gminy Žárovice na obsza-
rze trasy dalekiego zasięgu prowadzącej z Czech przez Morawy do Węgier (patrz wycinek nr 7 na ryc. 3). Uwagi: Relikty głębocz-
nic zostały podkreślone na czerwono. Wyróżniki przestrzenne zasypanych wąwozów w krajobrazie polnym zostały oznaczone 
czerwonymi strzałkami. Fioletowe strzałki oznaczają położenie cmentarzyska kurhanowego (oprac. J. Martínek)
Fig. 7. Identification of other relics of ravine routes on the ALS data (designed by J. Martínek)
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wego, wczesnego i późnego okresu morawskiego (tzw. 
grodziskowego)38. 

E) System osad kontrolujących wejście Szlaku Bursz-
tynowego zmierzające w stronę podwyższonego obszaru 
Wyżyny Drahańskiej

Osada Bílovice nad rzeką Svitavą (Hradisko). Znale-
ziska z tego stanowiska należą do kultury morawskiej 
ceramiki malowanej i dodatkowo kultury jewiszowickiej 
z późnej epoki kamienia39.

Osada Brno-Líšeň 1 (Chochola). Osadnictwo całego 
obszaru można zaklasyfikować jako fazę podolską środko-
wodunajskiej kultury pól popielnicowych z późnej epoki 
brązu40.

Osada Brno-Líšeň 2. Na stanowisku stwierdzono 
obiekty osadnicze kultury morawskiej ceramiki malowa-
nej oraz kultury jordanowskiej z młodszej epoki kamie-
nia, dodatkowo też fazy podolskiej środkowodunajskiej 
kultury pól popielnicowych z późnej epoki brązu i sło-
wiańskiej ze środkowego okresu morawskiego (tzw. gro-
dziskowego)41. 

Osada Brno-Líšeň 3 (Staré Zámky). Osada znajduje się 
na południowym skraju Morawskiego Krasu na obszarze 
katastralnym części miejskiej Brno-Líšeň, mniej więcej 
1,5 km na północny wschód od centrum gminy. Prze-
strzeń osady o powierzchni ok. 4,5 hektarów, która jest 
chroniona jako rezerwat zabytków archeologicznych, ma 
położenie strategiczne, na urwisku skalnym otoczonym 
potokiem Říčka. Osadnictwo tego obszaru jest datowane 
od końca neolitu aż do początku XI w. Konkretnie stwier-
dzono tutaj znaleziska kultury morawskiej ceramiki ma-
lowanej z wczesnej epoki kamienia, dodatkowo kultury 
jewiszowickiej z późnej epoki kamienia, fazy podolskiej 
środkowodunajskiej kultury pól popielnicowych z późnej 
epoki brązu, z okresu lateńskego, z początku okresu wiel-
kiej wędrówki ludów, z okresu słowiańskiego (środkowy 
i wczesny okres morawski, tzw. grodziskowy). Swojego 
największego rozkwitu osada doczekała się zwłaszcza 
w okresie wielkomorawskim, kiedy to funkcjonowała jako 
jeden z najważniejszych ośrodków państwa. Dlatego też 
można uważać ją za bezpośredniego poprzednika dzisiej-
szego miasta Brna42.

Osada Brno-Maloměřice. Znaleziska z tego stanowiska 
potwierdzają osadnictwo kultury jewiszowickiej z późnej 
epoki kamienia43.

Osada Brno-Obřany 1 (Hradisko). Miejsce to zostało 
zasiedlone po raz pierwszy w fazie welatyckiej środkowo-
dunajskiej kultury pól popielnicowych z wczesnej epoki 
brązu, dodatkowo też w fazie podolskiej środkowodunaj-
skiej kultury pól popielnicowych z późnej epoki brązu, 

38   Unger 1997.
39   Čižmář 2004: 80–81.
40   Čižmář 2004: 90–91.
41   Stuchlíková 1999.
42   Čižmář 2004: 92–93.
43   Valoch i Šebela 1995.

następnie przez kulturę horakowską z okresu halsztackie-
go, w okresie lateńskim oraz na początku okresu wielkiej 
wędrówki ludów44.

Osada Brno-Obřany 2 (Skály). Na stanowisku stwier-
dzono świadectwa osadnictwa z fazy podolskiej środko-
wodunajskiej kultury pól popielnicowych z późnej epoki 
brązu, kultury horakowskiej z okresu halsztackiego oraz 
z okresu lateńskiego45.

F) System osad kontrolujących przejście Szlaku Bursz-
tynowego przez północno-zachodni brzeg obszaru 
Haná – stary obszar osadnictwa między Wyżyną Drahań-
ską i Wyżyną Bouzovską

Oppidum Staré Hradisko. Stanowisko z okresu lateń-
skiego46.

Osada Žárovice-Hamry (Brněnka, Oberská vrata). 
Powierzchnia osady wynosi ok. 50 ha. Ze stanowiskiem 
związana jest nazwa „Oberská vrata“, po raz pierwszy 
wspomniana już w roku 1391. Znaleziska z tego stanowi-
ska należą do kultury łużyckiej z młodszej epoki brązu47.

Osada Stínava. Ze stanowiska został pozyskany mate-
riał datowany na fazę śląską kultury łużyckich pól popiel-
nicowych oraz okres halsztacki.

Osada Drahany. Poza średniowiecznym gródkiem „Sta-
rý Plumlov“ na tym stanowisku znajdowała się również 
prehistoryczna osada, należąca do kultury łużyckich pól 
popielnicowych z osadnictwem przypadającym na jej 
fazę śląską i najprawdopodobniej też halsztacką48. 

Osada Ptení. Na stanowisku dokonano odkryć cerami-
ki, pochodzącej z kultury morawskiej ceramiki malowanej 
z młodszej epoki kamienia. 

Osada Bílovice (Hrad). Na stanowisku stwierdzono 
osadnictwo kultury morawskiej ceramiki malowanej 
z młodszej epoki kamienia, kultury pucharów lejkowatych 
z późnej epoki kamienia oraz sporadycznie też kultury 
platenickiej z okresu halsztackiego49.

Osada Stražisko. O ewentualnej fortyfikacji prehisto-
rycznej nie ma jak dotąd żadnych informacji, albowiem 
została ona zupełnie zniszczona podczas budowy średnio-
wiecznego zamku Grünberg. Na stanowisku obecnie znaj-
duje się kościół wraz z cmentarzem. Prehistoryczne zna-
leziska można datować na okres pól popielnicowych50.

G) Osada Rmíz przy ważnym skrzyżowaniu dróg dale-
kiego zasięgu 

Osada została wzniesiona przez ludność kultury pu-
charów lejkowatych. Chodzi o kolejną ważną osadę, obej-
mującą powierzchnię 17,5 ha. Jej częścią był mur kamien-
ny z początków IV tysiąclecia p.n.e., który można uznać 
za jak dotąd najstarszą odkrytą architekturę kamienną 

44   Podborský 1994.
45   Čižmář 2004: 97–98.
46   Čižmář 2002.
47   Čižmář 2004: 270.
48   Čižmář 2004: 114–115.
49   Šmíd 2003.
50   Čižmář 2004: 236–237.
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podobnego typu w Europie Środkowej. Fortyfikacja ma 
położenie strategiczne, w pobliżu skrzyżowania Szlaku 
Bursztynowego z trasą dalekiego zasięgu, wychodzącą 
z obszaru Czech i ciągnącą się dalej przez Morawy, czę-
ściowo na wschód do obszaru Śląska, a częściowo na po-
łudniowy-wschód do obszaru Panonii. Ze skrzyżowaniem 
tychże dróg najprawdopodobniej związana jest również 
prehistoryczne stanowisko wielokulturowe ze śladami 
osadnictwa z epoki neolitu – eneolitu (BI), z obiektami 
osadniczymi kultury morawskiej ceramiki malowanej, KPL 
oraz wyjątkowym odkryciem siekiery z brązu oraz dłuta 
ze środkowej epoki brązu51.

H) System osad kontrolujący przejście Szlaku Bursz-
tynowego przez obszar gminy Mohelnice – stary obszar 
osadniczy między Wyżyną Bouzovską a Niskim Jesioni-
kiem

Osada Lechovice (Obersko). Na tym stanowisku został 
stwierdzony materiał z fazy śląskiej kultury łużyckich pól 
popielnicowych z późnej epoki brązu oraz kultury plate-
nickiej z okresu halsztackiego oraz materiał z wczesnego 
średniowiecza52. 

Osada Loštice (Kozí vrch). Ze stanowiska został pozy-
skany materiał z okresu eneolitu i wczesnego średnio-
wiecza53. 

Osada Moravičany. Poza osadnictwem z różnych okre-
sów prehistorycznych, łącznie z okresem lateńskim, zo-
stały tutaj odkryte również warstwy kulturowe z XI–XIII 
w.54 Istnienie osady w postaci nieznacznego wału i rowu 
zostało potwierdzone również poprzez badania terenowe 
w 2016 r.

Osada Stavenice 1. Osada może być datowana na 
młodszy okres morawski (tzw. grodziskowy)55.

Osada Stavenice 2 (Na Flecích). Osada oddalona 
ok. 1,3 km na wschód od granicy gminy, znajduje się na 
obszarze Wyżyny Úsovskiej na stanowisku „Na Flecích“. 
Chodzi o wyraźne, częściowo zalesione wzgórze wzno-
szące się nad nurtem rzeki Doubravka na wysokości 312 
m n.p.m. Na szczycie wzgórza osadę chronił system for-
tyfikacji. Z pierwotnych solidnych wałów i rowów w lesie 
zachowały się wyłącznie wyraźne pofałdowania terenu, 
które miejscami osiągają przewyższenia do aż 6 m i ota-
czają obszar o powierzchni ok. 4,5 hektarów. Ze stanowi-
ska pozyskano wiele znalezisk archeologicznych o istotnej 

51   Šmíd 2007.
52   Čižmář 2004: 164–165.
53   Svobodová i Šmíd 1998.
54   Čižmář 2004: 181.
55   Čižmář 2004: 233–234.

wartości informacyjnej. Bardzo różnorodna była przede 
wszystkim mozaika narzędzi kamiennych, w tym wierco-
ne i polerowane topory kamienne i siekieromłoty, łupane 
brzeszczoty, rylce, wiertła i odłupki. Należy wspomnieć 
o ich obcym pochodzeniu – zdecydowanie jako najbar-
dziej odległe jawią się znaleziska krzemienne ze środ-
kowej Polski (ok. 400 km), co ponownie wskazuje na 
bliskość trasy dalekiego zasięgu północno-południowe-
go kierunku. Znaleziska z tego stanowiska potwierdzają 
obecność grupy bolerazkiej kultury badeńskiej z okresu 
3500–3300 p.n.e56.

Osada Nová Hradečná (Hradisko). Odkryty materiał 
zabytkowy z tego stanowiska należy częściowo do kul-
tury morawskiej ceramiki malowanej z młodszej epoki 
kamienia, ale przede wszystkim do kultury platenickiej 
z okresu halsztackiego57. Został tu również pozyskany ma-
teriał wczesnośredniowieczny.

I) System osad kontrolujący wylot Szlaku Bursztyno-
wego z przestrzeni Niskiego Jesionika

Osada Krnov 1 (stanowisko Hradisko, wcześniej Burg-
berg). Zostały tutaj stwierdzone obiekty kultury pucha-
rów lejkowatych z późnej epoki kamienia oraz pozosta-
łości fazy śląskiej kultury łużyckich pól popielnicowych 
z późnej epoki brązu58.

Osada Krnov 2 (stanowisko Kostelecký vrch, wcześniej 
Pfaffenberg). Pozyskany tutaj materiał należy do kultury 
platenickiej okresu halsztackiego59.

Osada Krnov 3 (Cvilín, w miejscu ruin zamku Šelen-
burk). Osadnictwo tego stanowiska zostało potwierdzo-
ne w fazie łużyckiej i śląskiej kultury pól popielnicowych 
z wczesnej i późnej epoki brązu. Osadnictwo słowiańskie 
z wczesnego okresu morawskiego (tzw. grodziskowego) 
nie zostało jak dotąd rzetelnie udowodnione60.

Osada Víno. Materiał pozyskany z tego stanowiska 
dowodzi istnienia osadnictwa z późnego okresu moraw-
skiego (tzw. grodziskowego), a więc z wieków VII–IX. Na 
podstawie niezliczonych znalezisk nie można wykluczyć, 
że stanowisko została zasiedlone, a możliwe, że również 
umocnione w okresie prehistorycznym, prawdopodobnie 
w okresie łużyckich pól popielnicowych61.

Tłumaczenie Jerzy Cieślar i Zbigniew Kobyliński

56   Daňhel 2014.
57   Čižmář 2004: 191.
58   Čižmář 2004: 154.
59   Čižmář 2004: 154–155.
60   Čižmář 2004: 155–156.
61   Kouřil 1994: 11–17.
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Staré Hradisko on the Amber Path (Jantarová stezka) in the light of the ALS data

Summary

This article forms part of the outcome of the project Moravian 
intersections conducted within the Programme of Applied Re-
search and Development of National and Cultural Identity in 
the years 2016 to 2022 (NAKI-II), which was promulgated and 
financially supported by the Ministry of Culture of the Czech 
Republic. This is a joint project of the Centre of Transport Re-
search (main coordinator of the project), the Archaeological 
Centre of Olomouc and the University of Olomouc, realised 
by a group of experts from the fields of informatics, geo-infor-
matics, geography, geology, archaeology and history. The pro-
ject was launched in 2016 and its termination is planned for 
2019. The aim of the project is to map out the network of old 
roads which provide transport connections between the his-
toric areas of Bohemia and Moravia in conjunction with Silesia. 
Thanks to the ALS method, several tens of thousands relics of 
old routes were identified of different age and range.

For the purposes of a detailed study of the landscape relief 
and anthropogenic features contained within, the most suitable 

device has proved to be the data from aerial laser scanning 
(ALS). A clear association of the relics of roads with primeval 
localities was also found in the eastern edge of the Drahanská 
vrchovina (Drahanská Highlands) where in the vicinity of the 
crossing of (pre)historical routes several important primeval 
settlements are situated, of which clearly the most important 
is the Celtic oppidum Staré Hradisko distanced approximately 
1.3 kilometres north-east from the centre of the municipality of 
Malé Hradisko. The position of this Celtic oppidum is certainly 
not random. As was found from previous investigations, the lo-
cality is directly intersected by the main historical route linking 
the locations of the Brno, Plumlov, Mohelnice and Krnov areas, 
where there is an obvious north-south course, corresponding 
with the course of one of the most notable primeval routes of 
Central Europe, called the Amber Path. As will be explained 
further on, this is a very important corridor used primarily in 
the earlier La Téne Period.
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