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Wprowadzenie

Okolice zbiegu rzek Otava i Volyňka stanowią jeden z naj-
ważniejszych regionów dla okresu wczesnośredniowiecz-
nego w południowej Bohemii. W okresie średniowiecza 
znajdowały się tutaj na wzgórzach cztery znaczące grody. 
Prawdopodobnie służyły one jako rezydencje miejscowej 
elity: „Hradec u Nemětic”, „Hradiště u Libětic”, „Hradec 
u Řepice” i – stanowiący przedmiot niniejszego opraco-
wania – „Kněží Hora u Katovic”.

Gród leży na szczycie samotnego, wyraźnie dominują-
cego wzgórza, zwanego Kněží Hora, położonego 1,5 km 
na północny-zachód od Katovic (powiat Strakonice). Jego 
południowe zbocze, otoczone przez rzekę Otava, prze-
kracza 80 m wysokości. Aż do XVIII w. szczyt wzgórza był 
nazywany „Hradiště” z atrybutem „Kněží”, odnoszącym 
się do posiadaczy ziemskich podczas tzw. okresu po bi-
twie na Białej Górze (XVII i XVIII w.), w parafii Katovice1. 
Terytorialnie grodzisko znajduje się w rejonie znanym 
jako „střední Pootaví” (środkowy bieg rzeki Otava), obej-
mującym w przybliżeniu obszar zdefiniowany przez linię 
Horažďovice (Střelské Hoštice) – Drážov na zachodzie, li-
nię Třebohostice – Láz – Drhovle na północy, linię Zátaví – 
Putim – Křeplice u Vodňan na wschodzie i Křepice – Ma-
lenice (Lčovice) – Drážov na południu, z centralną osią 
tej przestrzeni osadniczej w postaci rzeki Otava, płynącej 
w przybliżeniu z zachodu na wschód (ryc. 1–2).

Stanowisko z pewnością stanowiło jeden z większych 
ośrodków w tej okolicy w okresie wczesnośredniowiecz-
nym. Ze względu na jego zasięg, w skomplikowany spo-
sób wydzielony akropol i co najmniej dwa podgrodzia, 
oraz jego dominującą lokalizację nad rzeką Otava, uważa-
my je za centralne miejsce o wielofunkcyjnym znaczeniu. 
Z pewnością możemy domyślać się funkcji refugialnej, 
nie zapominając o bliskości niedalekiego cieku wod-
nego i prawdopodobnego szlaku handlowego na rzece 
Otava lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto, nie 
może zostać pominięty fakt, że obszar ten jest bogaty 
w surowce mineralne, zwłaszcza wtórne depozyty złota 
znajdujące się w osadach aluwialnych pobliskich cieków 

1   Dubský 1928: 70–72, 1949: 586.

wodnych2. Wśród innych możliwych surowców znajduje 
się grafit, chociażby grafitowe skały, dostępne do pozy-
skania z powierzchni3. Szczególnie istotny depozyt leży na 
górze Kněží Hora u Katovic, gdzie dowody ekstrakcji po-
wierzchniowej grafitu (która była prowadzona w okresie 

2   Machart 1971: 7–14; Beneš 1978: 55–83; Lehrberger et al. 1997: 
ryc. 3; Michálek i Lutovský 2000: 12, 183, ryc. 3.

3   Kočárek 1961; Kočárek i Trdlička 1964; Beneš 1978: 53–55.

Ryc. 1. Położenie grodziska „Kněží hora u Katovic” na ma-
pie Czech i na mapie w skali 1 : 10.000; widok z południowego-
-zachodu (fot. i oprac. P. Menšík)
Fig. 1. The location of “Kněží hora u Katovic” hillfort on the 
map of the Czech Republic and on the 1 : 10000 map; image 
taken from the southwest (photo and design by P. Menšík)
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średniowiecza i prawdopodobne również w okresie pre-
historycznym) na zachodnim zboczu góry  odnotowano 
w XIX w. Szersze wydobycie rozpoczęło się jednak w 1913 
r., wówczas przebadane rudy składały się z 20–50% czy-
stego grafitu, i zostało zakończone w 1922 r.4

Istniejąca wiedza na temat grodziska  
na podstawie archeologii

Informacje na temat badań archeologicznych z XIX w. są 
skromne. Przeprowadzono wówczas liczne, drobne bada-
nia archeologiczne o amatorskim charakterze, na temat 
których istnieją jedynie niedokładne informacje, takie 
jak wykopaliska F. Beneša na wałach, przeprowadzone 
z inicjatywy J.E. Vocela5. Niewielkie wykopaliska zostały 
przeprowadzone przez B. Dubský’ego w 1946 r. z pomo-
cą dyrektora Kolářa6. Dokumentacja fotograficzna została 
przeprowadzona przez firmę Jihočeská Zbrojovka (inż. 

4   Kočárek 1961; Kočárek i Trdlička 1964: 65–69; Chábera 1982: 112–114.
5   Beneš 1970: 223; Sklenář 2011: 115–117, tabl. V:4–5.
6   Dubský 1949: 593–597.

Schier i Hurich), pomiary i rysunki wykonał inż. M. Dub-
ský7. Obszar akropolu nie zawierał pozostałości żadnej 
warstwy kulturowej; jednak znaczna ilość kamienia zosta-
ła pozyskana z terenu centralnego, aby zbudować mały 
dom i mur wokół budynku plebanii, co mogło skutkować 

7   Dubský 1949: 588.

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze grodziska „Kněží Hora u Katovic” 
(fot. M. Gojda, 8.3.1995, neg. num. 115/25)
Fig. 2. The aerial image of the “Kněží Hora u Katovic” hill-
fort (photo by M. Gojda, 8.3.1995, neg. no. 115/25) 

Ryc. 3. Wizerunki grodziska „Kněží Hora u Katovic” na 
mapach: A) Pierwszy Wojskowy Cesarski Austriacki Pomiar – 
mapa józefińska (1764–1768, 1780–1783 rektyfikowana) arkusz 
mapy nr 221; B) Drugi Wojskowy Cesarski Austriacki Pomiar – 
mapa Franza (1836–1852), arkusz mapy nr W_14_II.; C) Drugi 
Wojskowy Cesarski Austriacki Pomiar (1877–1880 Bohemia) 
arkusz mapy nr 4251/4
Fig. 3. The „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s depictions on 
maps: A) The First Military Mapping Survey of the Austrian Em-
pire – Joseph’s mapping (1764–1768, 1780–1783 rectification) 
map sheet no. 221; B) The Second Military Mapping Survey of 
the Austrian Empire- Franz’s mapping (1836–1852), map sheet 
no. W_14_II.; C) The Second Military Mapping Survey of the 
Austrian Empire (1877–1880 Bohemia), map sheet no. 4251/4
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przypuszczalnym zniszczeniem fundamentów istniejące-
go tu być może dużego kamiennego budynku8. W zagłę-
bieniu między obszarem akropolu i wałem znajdował się 
wykop o wymiarach 1,5 x 2 m, w którym została praw-
dopodobnie rozpoznana warstwa kulturowa z małymi 
kamieniami, osiągająca głębokość 30–40 cm. Znaleziono 
tu wczesnośredniowieczne fragmenty ceramiki wraz z in-
nymi, rzekomo będącymi pochodzenia prehistorycznego9. 
Inny wykop o wymiarach 1 x 2 m znajdował się w rowie 

8   Dubský 1928: 73, 1949: 593.
9   Dubský 1949: 594, ryc. 29:1, 3–6.

powyżej skarpy zbiegającej w dół, w kierunku rzeki Otava, 
gdzie znaleziono kilka fragmentów ceramiki datowanych 
na okres wczesnośredniowieczny10. Bardziej istotne śla-
dy osadnictwa zidentyfikowano jedynie na terenie pod-
grodzi: fragment półziemiankowej chaty o wymiarach 
2 x 3 m11 została znaleziona na wewnętrznym podgrodziu, 
jak również piec znajdujący się na zewnętrznym podgro-
dziu w pobliżu bramy. Oba wyżej wymienione wykopaliska 
dostarczyły zbioru znalezisk ceramicznych datowanych na 

10   Dubský 1949: 595, ryc. 29: 9–10, 12.
11   Dubský 1949: ryc. 29:11, 13.

Ryc. 4. Historyczne plany grodziska „Kněží Hora u Katovic”: A) Špaček 1861: 27; B) Vocel 1865: ryc. 7; C) Woldřich 1874; D) Píč 
1909: 359; E) Dubský 1949: 597, ryc. 25; F) Lutovský 2011: 159, ryc. 85
Fig. 4. The historical plans of the „Kněží Hora u Katovic” hillfort: A) Špaček 1861: 27; B) Vocel 1865: fig. 7; C) Woldřich 1874; 
D) Píč 1909: 359; E) Dubský 1949: 597, fig. 25; F) Lutovský 2011: 159, fig. 85
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VIII, a przede wszystkim IX aż po początek X w.12 Większy 
fragment ceramiki z kwadratową wyciskaną dekoracją 
w ornamencie kasetonowym może być uznany za pocho-
dzący z wczesnego VIII w. Jednak mógł on równie dobrze 
być importowany z Bawarii13. Pojedyńcze znaleziska cera-
miki wskazują na ślady osadnictwa z późnej epoki brązu14.

Rozwój dokumentacji grodziska  
w Katovicach

Początek naukowego zainteresowania grodziskiem sięga 
drugiej połowy XIX w.15 Niektóre grody południowych 
Czech zostały uwzględnione w pierwszym, inne w drugim 

12   Michálek 1981: tabl. 25:14–22, 26:1–22; Lutovský 1993: 3–4, tabl. 
9:4–9.

13   Profantová 1991: 48.
14   Dubský 1949: ryc. 29:5; Michálek 1976; Hrubý i Chvojka 2002: 

602; John i Rytíř 2007: 272.
15   Sklenář 2012.

Wojskowym Pomiarze Imperium Austriackiego. Pomimo 
znaczących umocnień grodziska, zostało ono uwzględnio-
ne dopiero w drugim Wojskowym Pomiarze Imperium 
(ryc. 3). Dlatego pierwsze celowe przedstawienie wałów 
grodziska pochodzi z drugiej połowy XIX w. Oprócz arche-
ologii,również inne dziedziny nauki interesowały się gro-
dziskiem, w tym historia sztuki16. Pierwszy schematycz-
ny plan grodziska został opublikowany przez K. Špačeka 
w 1861 r.17 W latach sześćdziesiątych XIX w. A.C. Ludikar 
stworzył plany dwóch grodzisk znajdujących się blisko 
miejscowości Strakonice (Katovice, Libětice), jednak nie 
zostały one opublikowane18, a następnie schematyczne 
plany wykonali J.N. Woldřich19 i J.L. Píč20. Brak jest bliż-
szych informacji na temat metod wykonania pomiarów, 
ale w większości przypadków nie były one oparte na ja-
kimkolwiek pomiarze geodezyjnym, ponieważ zawierają 
wiele błędów topograficznych (ryc. 4: A–D).

Pierwszy oparty na geodezji plan został wykonany 
przez M. Dubský’ego – syna B. Dubský’ego21. Plan ten za-
wiera dokładną dokumentację i orientację wałów w ujed-
noliconej skali, ale mimo to nadal można znaleźć pewne 
nieścisłości. Na przykład, wał o przebiegu z północy na 
południe, opadający ku rzece Otava, nie występuje na 
tym planie. Ponadto, dwa zaznaczone na planie przejścia 
przez dwa wały pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym 
podgrodziem, jak również przejście przez zewnętrzny wał 
we wschodniej części grodziska, należy w rzeczywistości 
uznać za prawdopodobnie efekt erozji lub badań arche-
ologicznych z XIX stulecia. Po wykopaliskach B. Dubský’e-
go, stanowisko to budziło niewielkie zainteresowanie 
i wcześniejsze plany zostały uzupełnione jedynie drob-
nymi poprawkami (ryc. 4: E–F).

Najnowszy plan (przed użyciem ALS) pochodzi z roku 
2006, użyto wówczas urządzeń GPS, aby zbadać wały i stwo-
rzyć model 3D zewnętrznej bramy o kształcie leja22 (ryc. 5).

Całkowicie nowe światło na możliwe ukształtowanie gro-
dziska zostało rzucone przez lotniczy skaning laserowy (ALS).

Przetwarzanie danych ALS

Dane ALS uzyskane zostały z Państwowego Urzędu Geo-
dezji i Katastru (Český úřad zeměměřičský a katastrální – 
ČÚZK) w postaci cyfrowego modelu terenu 5. generacji 
(zwanego dalej DTM lub DTM 5G). Poziom jakości tych da-
nych w Czechach różni się w zależności od gęstości wege-
tacji oraz daty realizacji pomiaru ALS. Uzyskane dane ALS 
z interesującego nas obszaru są wysokiej jakości, ponie-
waż grodzisko w Katovicach jest głównie pokryte drzewa-
mi liściastymi (ryc. 6A), a pomiary ALS zostały wykonane 

16   Fröhlich 1990: 105.
17   Špaček 1861: 27.
18   Vocel 1865: ryc. 7; Sklenář 2007: ryc. 3–4.
19   Woldřich 1874.
20   Píč 1909.
21   Dubský 1949: 597, ryc. 25.
22   John i Rytíř 2007: ryc. 5.

Ryc. 5. „Kněží Hora u Katovic”. Przebieg wałów obronnych 
grodziska oraz modele 3D lejkowatej bramy zewnętrznego 
podgrodzia, sporzadzone za pomocą urządzenia GPS i tachi-
metru laserowego (źródło: John i Rytíř 2007: ryc. 5)
Fig. 5. The „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s ramparts survey 
and the 3D models of the outer bailey’s outer funnel–shaped 
gate using GPS and total station (source: John i Rytíř 2007: ryc. 5)
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w niemal idealnej do tego celu porze roku – w kwietniu. 
DTM 5G jest dostarczany w postaci sformatowanej listy 
tekstowej z koordynatami x, y i z dla każdego punktu 
w jednolitym państwowym systemie S-JTSK. W celu wi-
zualizacji danych ALS, cyfrowy model terenu (zwany dalej 
DEM) stworzony został w ArcGIS 10.3. Do obliczenia DEM, 
został wybrany algorytm interpolacji natural neighbour 
przy wielkości komórek ustawionej na 0,25 metrów, a do 
wizualizacji DEM zostało wybrane oprogramowanie Re-
lief Visualization Toolbox (RVT) ver. 1.123. Wybrano trzy 

23   Zakšek et al. 2011.

metody wizualizacji: hill-shading z wielu kierunków wy-
świetlone jako RGB Composite, prosty model LRM oraz 
SVF (ryc. 6: B–D).

Wizualizacja grodziska wykazała pewne charaktery-
styczne elementy w każdym modelu stworzonym przy 
użyciu wyżej wymienionych metod. Jednak każda z wi-
zualizacji DEM przedstawia i uwydatnia tylko niektóre 
rodzaje obiektów antropogenicznych. W związku z tym 
tworzenie wielu różnych wizualizacji, z różnymi parame-
trami wejściowymi jest niezbędne dla pełnego wykorzy-
stania potencjału danych ALS.

Ryc. 6. Wizualizacje grodziska „Kněží Hora u Katovic”: A) aktualna ortofotografia; B) cieniowanie stoków (hill-shading) z 16 
kierunków przy elewacji słońca 35°; C) model miejscowego reliefu terenu z ewaluacją trendu elewacji o promieniu 15 pix; D) SVF 
z promieniem wyszukiwania 20 pix z 32 kierunków (oprac. J. Plzák)
Fig. 6. „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s visualisations: A) the current ortophoto; B) hill-shading from 16 directions and solar 
elevation of 35°; C) local relief model with relief trend evaluation radius 15 pix; D) sky view factor with 20 pix from 32 directions 
search radius (designed by J. Plzák)
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Ryc. 7. Wizualizacja grodziska „Kněží Hora 
u Katovic” wykonana jako kompozytowe RGB 
przy wykorzystaniu cieniowania stoków (hill-
-shading) z 16 kierunków i elewacji słońca 15; 
pełna czerwona linia – pewna krawędź prawdo-
podobnego wału, przerywana czerwona linia – 
niepewna krawędź prawdopodobnego wału 
(oprac. J. Plzák)
Fig. 7. „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s visu-
alisation using hillshading from 16 directions 
and solar elevation of 15° draw as an RGB 
Composite; full red line – certain edge of possi-
ble rampart, dashed red line – uncertain edge 
of possible rampart (designed by J. Plzák)

Opis grodziska na podstawie badań  
powierzchniowych oraz danych ALS

Na podstawie danych ALS przeprowadzono w 2016 r. ba-
dania powierzchniowe grodziska, w celu szczegółowego 
sprawdzenia obiektów. Połączenie tych metod sprawiło, 
że odkryto kilka nieznanych wcześniej faktów na temat 
stanowiska.

Grodzisko obejmuje niemal 8 ha (w tym akropol oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne podgrodzia) i ma bardzo do-
brze zachowane fortyfikacje o wymiarach 220 x 380 m. 
Grodzisko było chronione przez strome zbocza od strony 
południowej, a ze wszystkich pozostałych stron przez li-
nie wałów obronnych. Centralna część – akropol – zaj-
muje wydłużoną platformę, umocnioną na całym obwo-
dzie. Fortyfikacje są przerwane przez ścieżki od zachodu 
i od wschodu, w miejscach przypuszczalnie oryginalnych 
wejść do centralnej części grodziska. Najbardziej masyw-
ny wał otacza jedno z podgrodzi od wschodniej, zachod-
niej i północnej strony, w jego zachodniej części osiąga-
jąc wysokość 2–3 m i w północnej, bardziej dostępnej 
części mając wysokość 4 m nad terenem wewnętrznej 
części podgrodzia. Od strony południowej, wysokość 
zewnętrzna osiąga 1–1,5 m. Wykorzystano tu korzystne 
ukształtowanie terenu, gdyż wał został zbudowany bez-
pośrednio na skraju tarasu opadającego do rzeki Otava. 
W miejscach drobnych naruszeń można stwierdzić, że wał 
składa się z płaskich, często lekko nadpalonych kamieni. 
Nie stwierdzono obecności fosy wokół wału wewnętrz-
nego podgrodzia, ale taki rów znajduje się wewnątrz 
akropolu po wewnętrznej stronie jego wału. Jest możli-
wy do wykrycia głównie wzdłuż całej południowej części 
obwodu akropolu tylko do maksymalnej głębokości 0,5 m 
i szerokości  m. Rów jest lepiej czytelny przy północnym 
wale, w jego centralnej części, gdzie ma głębokość 1 m 

przy szerokości ok. 4 m. Pomimo faktu, że jest zauważal-
ny w danych ALS (np. ryc. 7 i 9), pewne zniekształcenia 
jego obrazu powstały ze względu na nawiane i rozłożo-
ne liście (wizja terenowa w 2016 roku ujawniła grubość 
ich warstwy sięgającą do 30 cm). Rów zanika w kierunku 
północno-zachodnim i północno-wschodnim, i nie został 
zaobserwowany po zachodnich i wschodnich, wewnętrz-
nych stronach wału. Forma wejść do centralnej części gro-
dziska nie jest znana, ponieważ są one obecnie reprezen-
towane przez proste wyrwy w wałach. Za zewnętrznym 
wałem akropolu znajduje się trójkątna, celowo stworzona 
platforma umieszczona po obu stronach wschodniej i za-
chodniej części wewnętrznego podgrodzia, o wymiarach 
20 x 30 m. Platforma jest częściowo otoczona (od stro-
ny południowej) ścieżką prowadzącą z akropolu do wej-
ścia do wewnętrznego/zewnętrznego podgrodzia. Samo 
podgrodzie wewnętrzne nie jest znacząco przekształco-
ne przez człowieka, jednakże mogły mieć miejsce pewne 
drobne (obecnie prawie nierozpoznawalne) dostosowa-
nia niektórych części terenu. Dwa wały znajdują się mię-
dzy wewnętrznym i zewnętrznym podgrodziem, wznosząc 
się do 6 m. Od wewnętrznej strony, za pierwszym wałem 
(wewnątrz wewnętrznego podgrodzia) znajduje się rów 
o głębokości 1 m i szerokości 6 m, biegnący wzdłuż całej 
północnej i wschodniej ściany. Inny rów znajduje się po-
między pierwszym i drugim wałem, o głębokości od ścia-
ny do drugiego zewnętrznego wału wynoszącej ok. 2 m. 
Trzeci rów jest usytuowany w zewnętrznym podgrodziu, 
przed drugim wałem. Niemal niezauważalny w terenie, 
ma maksymalną szerokość 6 m i głębokość 0,5 m. Ze-
wnętrzne podgrodzie styka się z wewnętrznym i jest za-
bezpieczone rowem i wałem, połączonym z innym wałem 
na zachodzie i wschodzie. Ufortyfikowany obszar rozciąga 
się w kierunku zachodnim, tworząc dość dużą, jednolitą 
przestrzeń. Zewnętrzny wał okrąża grodzisko na długości 
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640 m, osiągając 6 m wysokości. Zaobserwowano również 
niewielki rów przy wale, którego szerokość nie przekracza 
3 m, a głębokość wynosi do 0,75 m. Jest on częściowo 
zakłócony przez ścieżkę, biegnącą od strony zewnętrznej 
grodziska wzdłuż wału i rowu, wymienionych powyżej. 
Inny rów i towarzyszący mu wał odsuwa się od wałów 
obronnych wewnętrznego podgrodzia na wschodzie, kie-
rując się na północny-zachód, wzdłuż stromego, północ-
nego zbocza, opadającego do rzeki Otava. Jego szerokość 
sięga miejscowo ok. 5 m, a wysokość od 1,5 m od strony 
zachodniej do 4 m od wschodu. Oryginalne wejście na 

zewnętrzne podgrodzie znajduje się w północnej części 
fortyfikacji, ma ono formę lejkowatej bramy.

Konstrukcja wewnętrzna fortyfikacji jest rozpoznana 
w niewystarczającym stopniu, zapewne zbudowana była 
z wykorzystaniem drewniano-glinianych struktur rusz-
towych z kamiennym oblicowaniem w postaci suchego 
muru. W niektórych miejscach możliwe jest zaobserwo-
wanie czerwonego, przepalonego rumowiska kamienne-
go z wypalonymi bryłami gliny z odciskami elementów 
konstrukcyjnych. Należy przyjąć, że przynajmniej pewna 
część wału została zniszczona w wyniku pożaru. Ponadto, 

Ryc. 8. „Kněží Hora u Katovic”. Po lewej stronie: historyczne zdjęcie lotnicze z 1951 r.; po prawej wizualizacja jako kompozyto-
we RGB z wykorzystaniem cieniowania stoków (hill-shading) z 16 kierunków i elewacji słonecznej wynoszącej 5° (oprac. J. Plzák)
Fig. 8. „Kněží Hora u Katovic”. On the left side: the historical survey aerial image from 1951; on the right side visualisation 
using hillshading from 16 directions and solar elevation of 5° draw as an RGB Composite (designed by J. Plzák)

Ryc. 9. Lokalizacje cyfrowych cięć wałów 
w wizualizacji grodziska „Kněží Hora u Kato-
vic”: cieniowanie stoków (hill-shading) z 16 
kierunków i elewacji słonecznej wynoszącej 
15° jako kompozytowe RGB (oprac. J. Plzák)
Fig. 9. Locations of digital rampart cuts in 
„Kněží Hora u Katovic” hillfort visualisation: 
hillshading from 16 directions and solar eleva-
tion of 15° draw as an RGB Composite (desi-
gned by J. Plzák)
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jest również możliwe, że fortyfikacji nie zbudowano jako 
całości, lecz etapowo24.

Oprócz powyższych ustaleń, ważnym odkryciem jest 
holweg (głębocznica) zidentyfikowany na podstawie da-
nych ALS. Wchodzi on w południowy stok z przestrzeni 
pomiędzy pierwszym i drugim wałem między podgro-
dziami. Ta obecnie niemal niewidoczna, lekko zagłębiona 
powierzchnia o średnicy 8 m, skręca w kierunku wschod-
nim i stopniowo schodzi w obszar zalewowy rzeki Otava. 
Wydaje się, że może to być oryginalny ciąg komunikacyjny 
w kierunku cieku wodnego poniżej grodziska. Zaobser-
wowano także kilka mniej widocznych obniżeń terenu, 
reprezentujących inną zagłębioną drogę, pozostawiając 
północną zewnętrzną lejkowatą bramę i kierując się na 
zachód wzdłuż zewnętrznego wału na 60 m, a następnie 
odwracając się 50 m od niej, wciąż kierując się na zachód. 
Po 100 metrach przebieg tej drogi jest zakłócony przez kil-
ka sztucznych tarasów, prawdopodobnie o średniowiecz-
nym pochodzeniu, ale jej koniec jest znowu widoczny, 
kiedy skręca w kierunku południowym, aby doprowadzić 
do niewielkiego nadbrzeża nad rzeką Otava (ryc. 6–9).

Unikatowe odkrycie zostało dokonane przez wzmoc-
nienie widoczności innej możliwej linii umocnień na polu 
uprawnym, na północny-wschód od grodziska. Głów-
na część tego wału jest zachowana, choć jego ciągłość, 
brama wjazdowa lub połączenie z istniejącym wałem są 
niejasne (ryc. 7). Na podstawie obserwacji terenowych 
przeprowadzonych na polu ornym nie jest możliwa iden-
tyfikacja tego domniemanego wału, chociaż stwierdzono 
większe ilości kamieni na jego jego powierzchni. Co wię-
cej, wał ten został w znacznym stopniu zniszczony w jego 

24   Píč 1909: 203, 215–218, 359; Dubský 1928: 70–76; 1949: 586–
587; Beneš 1970; John i Rytíř 2007; Hrubý i Lutovský 2000: 461; 
Lutovský 2001: 122; 2011: 226.

wschodniej części przez niedawne zmiany w krajobrazie 
(tarasy winnic i sadów). Pozostałości wału zostały inten-
sywnie zaorane w ciągu ostatnich 60 lat w wyniku kolek-
tywizacji gruntów. Przed jego zniszczeniem, obiekt był 
przestrzennie dostrzegalny i użytkowany jako ścieżka na 
pola (ryc. 8). Gdy jeszcze istniał, wał z pewnością nie osią-
gał wysokości obecnie znanych fortyfikacji samego grodzi-
ska, ale był zdecydowanie wyższy niż obecnie. Korzystając 
z DEM, wykonane zostały w kilku miejscach cięcia cyfrowe 
w celu zobrazowania bieżącej wysokości domniemanego 
wału wynoszącej do 35 cm (ryc. 9–10). Przekrój nr 1 de-
monstruje zachowaną wysokość pierwszego wału.

Wnioski

Na podstawie przedstawionych wyżej ustaleń jest oczywi-
ste, że wkład ALS w połączeniu z badaniami powierzch-
niowymi jest bezsporny dla zrozumienia wewnętrznego 
układu grodziska „Kněží Hora”. Nie tylko obecny stan 
wiedzy został zweryfikowany wraz z identyfikacją układu 
umocnień, ale dokonano również nowych odkryć, w tym 
niewielkie rowy znajdujące się w wewnętrznej części 
akropolu i wewnętrznego podgrodzia, rów w południowej 
części zewnętrznego podgrodzia, prawdopodobne ślady 
ciągów komunikacyjnych zmierzających od akropolu do 
Otavy i, co nie mniej ważne, prawdopodobne inne umoc-
nienia (wał?), znajdujące się w najbliższym otoczeniu gro-
dziska, na południowy-wschód od niego. Czy naprawdę 
jest to kolejna część systemu fortyfikacyjnego grodziska, 
czy jedynie wynik nowożytnych zmian w ukształtowaniu 
terenu, ujawnić mogą jedynie dalsze badania.

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
i Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Ryc. 10. „Kněží Hora u Katovic”. Schematy cyfrowych cięć wałów ze sztucznym zwykłym wyświetleniem (oprac. J. Plzák)
Fig. 10. „Kněží Hora u Katovic”. Diagrams of each digital rampart cut with artificial plain display (designed by J. Plzák)
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„Kněží hora” u Katovic hillfort (South Bohemia region) in light of airborne laser scanning

Summary

This paper is focused on „Kněží hora u Katovic” hillfort, situat-
ed near Katovice, in the Strakonice district, Southern Bohemia 
(Figs 1–2). This hillfort most certainly represented one of the 
central sites in this region in the Early Medieval Period. On the 
basis of its complex segmentation (the acropolis and at least 
two baileys) and a dominant position over the Otava River, we 
can consider it a central site of multifunctional importance. The 
current level of knowledge is briefly outlined, based on archae-
ology and previous attempts (dating back to the 18th century) at 
documenting this extensive hillfort (Figs 3–5). A significant im-
provement in the knowledge of the hillfort’s form was brought 
by ALS followed by detailed visual survey of the site (Figs 6–10). 
The ALS data has been obtained from the State Administration 
of Land Surveying and Cadastre in the form of digital terrain 

model of the 5th generation (DTM or DTM 5G). For ALS data 
visualisation, a digital elevation model (DEM) was first created 
in ArcGIS 10.3. For DEM calculation, a natural neighbour inter-
polation algorithm was chosen with a cell size set to 0.25 me-
ters and for DEM visualisation the Relief Visualization Toolbox 
(RVT) ver. 1.1 was selected. Three visualisation methods were 
chosen: hill-shading from multiple directions, simple local re-
lief model and sky-view factor. Emphasis was placed on sunken 
lanes, heading to the original hillfort’s entrances representing 
former communication scheme in hillfort’s direct surroundings. 
They can be probably dated back to the Early Medieval Period. 
A hitherto unknown terrain remains was uncovered in the field 
north of the site, showing evidence of another rampart enclos-
ing the third bailey. 
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