DOKUMENTACE RANĚ STŘEDOVĚKÉHO MOHYLOVÉHO
POHŘEBIŠTĚ U BECHYŇSKÉ SMOLČE

ELIŠKA MAXOVÁ – PETR MENŠÍK

Úvod
Cílem tohoto příspěvku je podat informaci o mohylovém pohřebišti, které patří v rámci raného
středověku k těm rozsáhlejším. Doposud nebyla tato památka dostatečně zaměřena a zpracována.
Proto bylo přikročeno k její dokumentaci, byly sledovány také prostorové vztahy v rámci mohylníku, případně transformace, které ovlivnily jeho současný stav.
Pohřebiště se nachází v oblasti Táborska, na katastru obce Bechyňská Smoleč (obr. 1). Pohřebiště severně sousedí s hranicí katastru obce Všechlapy, do tohoto katastru byl také v minulosti
mohylník často uváděn. Lze jej lokalizovat v lesní trati Žluté hory a v lesním odd. 504 a 505 na
parcelních číslech 1004/1 a 1004, mezi nimi se nachází cesta číslo 1004/5 procházející od hájovny
Marunka severním směrem k obci Všechlapy. Na mapě ZM 22–42–09 je pohřebiště prostorově vymezeno jako polygon s koordináty 271:276, 271:269, 259:273, 259:281 v nadmořské výšce
506–517 metrů n. m.
Historie výzkumu
Sledovaný raně středověký mohylník patří mezi pohřebiště, který byl v oblasti Bechyňska spíše
opomíjen. Poprvé jej uvádí Josef Ladislav Píč, který roku 1906 identifikoval třicet mohyl, které
byly nazývány „baterie“. Jejich název vznikl pravděpodobně díky jejich řadovému uspořádání. Při
rozšiřování vozové cesty došlo k porušení dvou objektů, proto přistoupil k jejich výzkumu. O první prozkoumané mohyle postrádáme bližší informace, ale pravděpodobně v ní nebyly nalezeny
žádné artefakty. Druhý objekt měl vnitřní konstrukci složenou z písku, jeho průměr byl 7 metrů
a výška 1,5 metru. Ve vlastním tělese se nacházela tři místa s koncentrací popela, z nichž dvě byla
umístěna ve výšce původního terénu a prostřední popelová vrstva nacházející se ve středu tělesa
byla položena blíže povrchu pláště. Jedno „popeliště“ na okraji obsahovalo střepy z doby hradištní
(Píč 1906–1908, 213; týž 1909, 13–14, 30–31). Lokalitu je možné nalézt v následujících syntézách
(Švehla 1922, 34–35; týž 1923, 34–35; Dubský 1949, 642, 643), vyskytuje se v nich ovšem několik
nepřesností.1 Neúplné informace jsou známy o průzkumu jedné mohyly tajemníkem a pozdějším
ředitelem táborského muzea Adolfem Kroupou. Při odkryvu nebyly údajně objeveny žádné nálezy,
1/ Josef Švehla uvádí špatný rozměr mohyly prozkoumané Josefem Ladislavem Píčem (místo průměru
7 metrů udává 17 metrů; Švehla 1922, 35; týž 1923, 35). Bedřich Dubský lokalitu chybně rozdělil na dvě
(Bechyňskou Smoleč a Všechlapy).
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Obr. 1. Lokalizace mohylníku Bechyňská Smoleč. Vytvořil P. Menšík. Mapa převzata z článku Chvojka –
Menšík 2009, kde kresbu provedl K. Vávra.
Fig. 1. Localization of the Bechyňská Smoleč barrow burial ground. Author P. Menšík. Map after Chvojka
– Menšík 2009, drawing by K. Vávra.

pouze popel na hromádce (Chleborad 1928, 480; Turek 1958, 43).2 Další archeologický výzkum
uskutečnil Antonín Knor, který provedl také základní popis nálezů (Knor 1933; týž 1934).
Přepis rukopisné zprávy Antonína Knora (Knor 1933):
Na panství Paarově ve Všechlapech (okr. Milevsko), v revíru „Žluté horky“ (katastr Všechlapy) nalézá se
slovanské mohyl. pohřebiště v počtu kol. 50 mohyl ve 4 stejných řadách, táhnoucích se od v. k z. Co do počtu
mohyl a uspořádání, severní řada je nejdelší s největším počtem mohyl, jižní nejkratší. Pohřebiště ukončeno
2/  Antonín Chleborad dále informuje, že v této době je mohylník intenzivně ničen místním obyvatelstvem,
které využívá písek, ze kterého jsou vytvořeny mohylové náspy.
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na záp. skupinou větších mohyl nečleněných v řady. Mohyly byly navršeny z materiálu (písku), z nejbližšího,
těsného okolí, takže mezi blízko sebe se nalézajícími mohylami vznikly „prohlubně“ dodnes ještě sledovatelné.
Několik jich bylo prokopáno v posledních letech táborským muzeem.
Námi kopaná mohyla, po pravé straně cesty z Všechlap, byla druhou v severní řadě. Byla oválného, spíše
obdélníkovitého půdorysu o rozměrech 9 × 6 metrů a výšky 1,30 m, delší stranou orientovanou v – z. Na basi
rozprostíral se menší ovál černý, uhlíkovité vrstvy síly až 10 cm – místy i více. Nad tímto nacházely se dvě
kupy šedé, popel. výplně, taktéž oválovité, jedna v záp. části, druhá ve vých., oddělená od spodní, uhlík. vrstvy
slabou vrstvou písku (výplň mohyly je písek v naznačených odstínech). Na západní kupou táhla se ve středu
vrstva téže výplně od kupy oddělena opět vrstvičkou písku. Na sev. delší straně mohyly, u její paty ve výši 30 cm
od base táhl se po okraji spodní tmavé vrstvy ohořelý trám; z kolmého trámu na tento ve vých. (kratší) straně
mohyly zbyly z něho jen části (zbytky hranice?).
V prostoru východní kupy pod oválem spodní, tmavé vrstvy větší jamka I.; před nacházející na jižní straně
v basi mohyly. jako ostatní, menší kruhovité jamky (II. – IV. – kůly?) byla popelovitá výplň silně promíšena uhlíky.
V tělese mohyly nalezeno dosti velké množství kamenů, o větších lze říci, že ač netvořily nějaký organický
celek nebo konstrukční článek mohyly, přece snad jen sloužily aspoň „k zatěžkání“ její pohyblivé výplně a tím
i k jejímu zpevnění.
Z rituelního inventáře v celém tělese nenalezené jediné spálené kůstka, skupiny střepů nalezeny jen jejím
plášti a sice: skup. č. 1 záp. části jižní strany, skupina č. 2 a 3 v záp. boku, skupina č. 4 v sev. – vých. cípu mohyly.
Z nich skupiny č. 1, 3 a 4 úplně samém úpatí mohyly, skup. č. 2 o něco výše. Pruh spodní, černou a uhlíkovitou
vrstvou base mohyly (písek) vypálen do červena. Hloubka jamky I. (od base mohyly) 40 cm, II. = 30 cm, d. =
40 cm, III. hl. = 25 cm, d. = 30 cm, IV. hl. = 30 cm, d. = 50 cm.
V našem případě se jedná pravděpodobně o dvojí pohřeb (2 kupy) v jedné mohyle.
Pohřebiště nalézá se v části, kde půda (písek) nehodí se téměř vůbec k žádnému využití v zemědělství – stojící zde les je vlastně jen klečovitým porostem. Sypký materiál mohyl usnadňuje velmi znatelně rychlost výkopu.

V Praze, dne 4. září 1933

Antonín Knor

Přepis rukopisné zprávy Antonína Knora (Knor 1934):
Popis keramického inventáře mohyly:
Ze skupiny střepů č. 1: a) Postaven hrnec s okrajem šikmo rozevřeným a rovně seříznutým; hrnec je zdoben
střídavě dvakrát vlnovkou a dvěmi vodorovnými liniemi – ornamentální prvky výrazně vytlačeny. Dobře
vypálen, barvy hnědě – červené, uvnitř šedý, zpola doplněn. Průměr okraje 19–20 cm, průměr dna 10 cm,
výška 8 cm. Tab., obr. 1.
b) Okrajový střep z téhož hrnce. Tab., obr. 2.
c) Zlomek spodku nádoby šedohnědé barvy. Tab., obr. 3.
d) Nádobka se soudkovitě rozevřeným, šikmo seříznutým okrajem, s hrdlem 2x prožlábnutým.
Zdobena dvěma pruhy vpichů, na dně okrouhlá jamka. Dobře vypálena, barvy hnědo–červené, z větší části
doplněna. Průměr okraje 9 cm, dna 5,5 cm, výška 8,5 cm. Tab., obr. 4.
2) Ze skupiny střepů č. 2: Střepy hnědé nádoby silně vypálené – s liniemi z řad vpichů sestavených a skupinami
souběžných rýh. Tab., obr. 5–8.
3) Ze skupiny střepů č. 3: a) Zlomek hnědé nádoby s úzkým, rozevřeným okrajem, zdobený pruhy mnohonásobných, drobných vlnovek a pruhem vpichů mezi 1. a 2. pruhem vlnovek. Tab., obr. 9.
			
b) Menší střep z téže nádoby. Tab., obr. 10.
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4) Ze skupiny střepů č. 4: Část nádoby šedohnědé barvy, s mírně rozevřeným okrajem, pod ním zdobená pruhem
vpichů umístěných ve svislých, jednoduchých liniích. Tab., obr. 11.
Materiál deponován v městském muzeu v Bechyni.



V Praze, dne 15. prosince 1934
Antonín Knor

Výše zmíněného výzkumu se pravděpodobně účastnil také Jaroslav Böhm, který přinesl první
stručné informace o konstrukci prozkoumané mohyly č. III (Böhm 1941, 512, obr. 39; Turek 1946,
32). Souhrnnou zprávu o výzkumu s kompletní dokumentací a s rozborem nálezů poté podal
Rudolf Turek (Turek 1958, 43–45, tab. XI:1–11) na základě zprávy Antonína Knora (Knor 1933; týž
1934). Jednalo se o druhou mohylu v severní řadě při pravé straně cesty z Všechlap do Bechyňské
Smolče. Mohyla byla pravoúhlého půdorysu (s oblými rohy) s délkou 9 metrů a šířkou 6 metrů,
výška dosahovala 1,3 metru. Delší strana respektovala orientaci východ – západ. Násyp obsahoval
několik větších kamenů. Bylo objeveno také několik kůlových jamek. Dvě oddělená mohylová
jádra (v západní a východní části) byla složená z propálené zeminy šedého odstínu. Keramické
artefakty byly nalezeny ve čtyřech skupinách, které mohly představovat čtyři samostatné pohřby.
Pohřebiště navštívil také František Lískovec 13. 8. 1942, postřehy stručně zaznamenal ve svém
deníku (Lískovec 1942–1943, 2–7).
Přepis rukopisné zprávy Františka Lískovce (Lískovec 1942–1943):
Ve čtvrtek 13. srpna 1942 ve Smolči a Všechlapech na obhlídce mohyl u „Marunky“.
Umluvil jsem předtím s prof. dr. Štěpánkem, že půjde se mnou na prohlídku naznačených mohyl.
Na nádraží k elektrické se v 1.35 odp. nedostavil, proto jsem jel sám. V půl třetí byl jsem na zastávce Smoleč,
odtud jsem se dal přímo vpravo – východně – po pěkné lesní aleji (silnici) až k hájovně „Marunka“, která je právě
na začátku Černické obory. Ke stavení připojuje se dřevěný plot, do hájovny vejdeme ohradním plaňkovým
plotem, který obepíná velikou zahradu.
Na otázku kudy přijdu k mohylám a kde mohyly jsou, ochotně mi p. lesní správce Jan Stropnický vykládal
o mohylách a vyvedl mě z hájovny na lesní alej vedoucí přímo k severu. Na Marunku došel jsem ze zastávky
as za 25 minut a nyní šel jsem rovněž as tolik.
Na kotě 513, která se na pahorku zvaném „Žlutá hora“ (od rozpadajícího se pískovce a železné rudy – hnědel?), právě tesaři z Hlavatec stavěli dřevěnou věž pro nové měření.
Od ní po 150 krocích došel jsem po aleji ke dvěma mohylám po obou stranách cesty, kterou jsou právě touto
cestou téměř rozrušeny.“ (Po 100 m od koty či věže jde příčná úzká lesní cesta či cestička).
Až na 2–3 mohyly jsou všecky ostatní – počtem as 42 – na levé straně t.j. západní. Některé – ovšem jenom
as ¼ jsou rozrušeny pískovými jamami. Bílý, ostrý a jemný písek se tady v mohylách i mezi nimi doluje. Právě
jedna hluboká a rozlehlá jáma je u této cesty ohražena hradbami.“
„Mohyly jsou aspoň trochu znatelně v pěti řadách od západu k východu. V některé až 10 mohyl.
Jsou složeny z písku, v němž najdeme hnízda i shluky kamenné z pískovce a zejména krevele, spíše drobného
až balvanovitého. Kámen se rozpadá a jak lidé říkají „hnije“. Mohyly jsou většinou na mírném svahu Žluté
hory, v oblasti spíše močálovivé než suché. Močálovitá oblast je však v okolí kopce, zvláště na straně severní.
Poodešel jsem as 10x vlevo t.j. na východ k pískové prohlubni, od ní ke druhé, kde as Píč již kopal – je znát,
že je to vykopaná větší mohyla – a po 15x ocitl jsem se ve třetí prohlubni, kde při jednom (protilehlém) okraji
znáti bylo, že písek je vybírán z rozkopané mohyly. Vyndal jsem motyčku a zakopal v místě, kde jsem předtím
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svou okovanou holí vyrýpl malý starý střípek. As po 5 minutách kopání vyzdvihl jsem as 6 střepů prehistorických – 2 větší kousky ze dna, 2 z břicha a 2 z neurčitých míst – ostatní střípky.
Střepy – zvláště ze dna – jsou hrubé, hlína s pískem smíchaná, černé z břicha navrch hnědá, vnitř černá,
tvarohovité, poněvadž byly ve vlhkem písku, některé s černou písčitou vložkou, od ½ – 1 ½ cm silné. Jsou to
střepy zřejmě hradištní, nezdobené – mohyly tedy z pozdní doby, slovanské.
Vzdálenost mohyl v pořadí je různá 2–5x, vzdálenost řad od sebe až 15x. Některé mají obvod 15–30 m,
průměr až – 10 m, výšku 1–2 m. Jsou většinou okrouhlé, borovicemi a jahodím porostlé. Borovice jsou chudé.
Po prohlídce okolí, sběru kamenů a písku, pokračoval jsem svrchu kopce po hlavní aleji z lesa na zastávku
Všechlapy. Cesta se zahýbá v levo a po 5. min byl jsem u elektrické dráhy, kde stojí sloup ukazující křižovatku.
Zahnul jsem po trati směrem k Táboru a as po 10x stojí silný sloup kovový se závažími, nese nápis čís. 297.
Na zastávce všechlapské jsem nenasedal, ale pustil jsem se na zastávku u Třebelic a tam teprve nasedl.
Od Třebelic u Potálova překrásná daleká vyhlídka až na Šumavu. Elektrikou v 18.35 jsem odejel do Tábora.

V roce 1968 provedl Antonín Beneš na lokalitě povrchový průzkum, bližší informace však nejsou
známy.3 Dne 18. 5. 1976 bylo Antonínem Benešem a Petrem Braunem provedeno povrchové ověření pohřebiště, při němž identifikovali 60–70 kruhových i obdélných mohyl o průměru 6 i více
metrů. Objekty byly situovány ve čtyřech řadách s orientací východ – západ, přičemž několik
mohyl bylo nepravidelně uspořádaných. Asi 20 % náspů bylo částečně porušeno, ve východní části
pohřebiště terén ukazoval svým nepravidelným povrchem na velké poškození odebíráním písku
(Beneš – Braun 1976; Princ 1976; Beneš – Braun – Hájek 1981a, 7–8).4 Lokalita je uváděna v řadě
dalších prací (Krajíc – Tecl 1988, 88–915; Sklenář a kol. 1993, 38; Lutovský 2001, 19), na základě
kterých je uváděno až 70 mohyl a pohřebiště je rámcově datováno do 8. nebo 9. století. Poslední
průzkum lokality byl proveden v letech 2007 – 2009, kdy bylo místo navštíveno autory příspěvku
a dalšími studenty Katedry archeologie ZČU v Plzni. Petr Menšík provedl v roce 2006 vizuální
průzkum lokality v souvislosti s vytvářením své diplomové práce (Menšík 2007, 127–130; týž 2008,
38). V roce 2009 obhájila Eliška Maxová v rámci KAR ZČU bakalářskou práci, jejíž součástí bylo
zejména prostorové zaměření referovaného pohřebiště (Maxová 2009).
Nálezy
Detailní rozbor nalezených artefaktů není uváděn, jelikož byly kompletně zpracovány v předchozích publikacích (Turek 1958; Krajíc 1984; Lutovský 1993). Během povrchových průzkumů v letech
2007–2009 nebyly žádné archeologické artefakty objeveny. Z dochovaných nálezů je ve sbírkovém
fondu Husitského muzea v Táboře uloženo 18 keramických střepů, které mají pocházet z referovaného pohřebiště (Krajíc 1984, obr. 1, 24). Jsou uváděny z lokality Smoleč a do muzea byly předány
Josefem Švehlou. Bližší informace neznáme (Krajíc 1984, 4)6, může se snad jednat o střepy, které
objevil František Lískovec při své návštěvě pohřebiště (Lískovec 1942–1943, 2–7). Jeden keramický
fragment nádoby zaznamenaný pod lokalitou Bechyňská Smoleč je uložen ve sbírkách Národního
3/ Zdroj: digitální archiv ARÚ http://digiarchiv.arup.cas.cz Fotografie jednotlivých mohyl uloženy pod č.
39489 – 39497, 39507 – 39508 (citace dne 26. 9. 2009).
4/ Zdroj: digitální archiv ARÚ http://digiarchiv.arup.cas.cz. Fotografie z povrchového výzkumu uloženy
pod č. 55368 – 55373 (citace dne 26. 9. 2009).
5/  Autoři chybně uvádějí pohřebiště jako Všechlapy a rozdělují je na dvě lokality o 30 a 50 mohylách.
6/  Nálezy uloženy v Husitském muzeu v Táboře (inv. č. 1–18).
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Obr. 2. 2D model mohylníku Bechyňská Smoleč. Vytvořil P. Menšík.
Fig. 2. 2D model of the Bechyňská Smoleč barrow burial ground. Author P. Menšík.

muzea v Praze a pochází z výzkumu Josefa Ladislava Píče (Turek 1958, 43–44, Taf. X:5; Lutovský
1993, 2).7 Inventář z mohyly prozkoumané Antonínem Knorem a Jaroslavem Böhmen byl původně
deponován v bechyňském muzeu, odkud byl převzat do sbírek Národního muzea v Praze (Beneš
1966, 8). Nálezy z tohoto výzkumu byly kompletně zhodnoceny v monografii Rudolfa Turka (Turek
1958, 43–45, Taf. XI:1–11).
Metoda zaměření a popis lokality
Pohřebiště bylo zaměřeno pomocí univerzálního optického teodolitu Leova TCR 407 (totální
stanice) a GPS přístroje Pathfinder Pro XT. Získaná data byla následně zkompletována a došlo
7/  Fragment nádoby uložen v Národním muzeu v Praze (inv. č. 54052) v databázi archeologické sbírky
Národního muzea v Praze pod lokalitou „Bechyňská Smoleč (u Tábora) – Žlutá Hora upřesnit“, Zdroj: http://
forum.nm.cz/prehistorie/index_ph.php (citace dne 29. 9. 2009).
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k vytvoření trojrozměrného digitálního modelu terénu zobrazujícího pohřebiště a jeho nejbližší
okolí. Celkově byla lokalita pomocí totální stanice zaměřena 3328 body, přičemž na jednu mohylu
připadalo 40–60 bodů v závislosti na její velikosti a míře jejího porušení. Jednotlivé objekty byly
popsány na základě metodiky vypracované při projektu „Mohylová pohřebiště na okrese Písek“
(Krištuf – Rytíř 2007).
Lokalita je situována v prostoru rozsáhlého lesního komplexu na výrazném pískovém návrší
v poloze zvané Žluté hory na prostoru asi 180 × 70 metrů s delší osou ve směru východ – západ.
Místo se nachází asi 1300 metrů severovýchodně od středu obce Bechyňská Smoleč a 1050 metrů
jihovýchodně od Všechlap. Převážná část pohřebiště je na vrcholové partii kopce s mírným přesahem na jeho jižní a západní svah. Z hlediska polohy a přítomnosti vegetace lze lokalitu již na
první pohled rozčlenit na tři základní části. První a pravděpodobně nejrozlehlejší část se nachází
na západě, na mírném svahu a počínajícím úseku roviny a je ji možně charakterizovat absencí
porostu. Jsou na ní patrné ohořelé kmeny stromů, tato část byla v rozmezí podzimu roku 2007
a jara 2008 postižena požárem. Díky přehlednosti terénu je dobře patrná hlinitopísčitá konstrukce,
reliéfy jednotlivých mohyl i přítomnost častých obvodových žlábků. Během března 2009 zde lesní
správa vysadila novou lesní školku, která částečně zamezí erozi mohyl. Kombinace otevřeného
prostoru a povětrnostních podmínek na takto exponované poloze znamená potenciální ohrožení
této památky. Druhou střední část je možné charakterizovat přítomností lesní školky o výšce
okolo tří metrů, která je situována přímo na vrcholu kopce, z jižní strany je pak patrný svažující
se terén. Třetí část představuje východní partii pohřebiště, ve které je patrný vysoký borovicový
porost. Tento prostor se dále člení na pravou a levou část, kterou rozděluje lesní cesta od hájovny
Marunka severně k obci Všechlapy. Levá strana je značně nepřehledná. Na tomto stavu se ve velké
míře podílí neudržované lesní prostředí a značné poškození terénu dřívější těžbou písku. Na pravé
straně cesty byly identifikovány pouze 2 mohyly a velká těžební jáma o rozměrech 30 × 30 metrů.
Těžební areál pokračuje dále severovýchodním směrem na území katastru obce Všechlapy. Jeho
charakter ani stáří nelze přesně určit, pravděpodobně má souvislost s těžbou hornin bohatých na
železnou rudu vyskytujících se v okolí. Vyloučit ovšem nelze ani používání podpovrchové písčité
vrstvy při budování mohylníku. Písčitohlinitá půda s přítomností kamenů odpovídá násypovému
materiálu mohylových objektů. Zániková transformace byla způsobena zejména rozsáhlou těžbou
písku na mohylníku a v jeho bezprostředním okolí, v menší míře poté archeologickými výzkumy.
Prozkoumané mohyly se nacházejí v severozápadní části pohřebiště. Vzhledem k dnešní destrukci
terénu se však nepovedlo ztotožnit mohylové objekty s konkrétním výzkumem Josefa Ladislava
Píče a Antonína Knora. Na základě vizuálního průzkumu v západní části mohylníku bylo zjištěno,
že mohyla č. 13 je prozkoumána průkopem skrz celý plášť. Může se jednat o blíže nespecifikovaný
výzkum, který na lokalitě prováděl Adolf Kroupa. Mohyly č. 8 a 9 byly porušeny v nedávné době
pravděpodobně lesní mechanizovanou technikou. Pláště těchto objektů jsou z poloviny zničeny.
Stejným způsobem byly poškozeny některé mohyly v západní části pohřebiště. Poškození vzniklo
také při úpravách lesní cesty (např. mohyla č. 53) nebo při rozsáhlé těžbě písku. Touto aktivitou
byly poničeny prakticky všechny objekty v jeho východní části. Výrazné porušování je v současné
době zapříčiněno mimo jiné aktivitou lesní zvěře. V neposlední řadě byla pozorována značná destrukce mohylových náspů z důvodu absence lesní vegetace, a tím jejich písčitohlinitých odkrytí
u některých mohyl. V důsledku větrné a vodní eroze bylo zaznamenáno, že ve dvou případech se
výška v rozmezí návštěv na mohylníku snížila mezi roky 2008 a 2009 o 20 cm (mohyly č. 12 a 15).
Samotné mohylové pohřebiště je orientováno ve směru východ – západ (resp. severozápad –
jihovýchod). Celkem bylo identifikováno 55 mohyl (obr. 2–4). S určitou mírou opatrnosti lze říci,
že je pohřebiště uspořádáno ve čtyřech nepravidelných řadách. Některé z mohyl ovšem vybočují
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z pravidelného uspořádání do té míry, že by bylo možné vyčlenit také pět řad. Na základě povrchového průzkumu je možné soudit, že některé další objekty byly zničeny díky těžbě písku. Jedná
se zejména o prostor v jihovýchodní a východní části pohřebiště v blízkosti lesní cesty a těžebního
areálu. Dnešní stav tedy pravděpodobně neodráží původní počet mohyl.
Převážná většina objektů má kruhový půdorys. Byla identifikována pouze jedna oválná mohyla
(č. 13). Vzhledem k přítomnému porušení (prokopaný pás napříč) je možné, že její půdorys byl
také kruhový a podlouhlý oválný násyp vznikl díky sekundárně navršené hlíně během provedeného výzkumu. U většiny mohyl byla zjištěna přítomnost obvodových žlábků. Ty lze dobře
pozorovat zejména na vypálené části pohřebiště. Jejich hloubka se pohybovala mezi 15–30 cm
s průměrem do 1 m. Mohyly s největším průměrem se koncentrují v řadě I, kde průměr mohyly

Obr. 3. 3D model mohylníku Bechyňská Smoleč. Vytvořil P. Menšík.
Fig. 3. 3D model of the Bechyňská Smoleč barrow burial ground. Author P. Menšík.
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č. 28 dosahuje téměř 10,5 metru. Nejmenší mohyly se pak nacházejí ve východní části pohřebiště
a v oblasti s vysokým porostem, kde je malý průměr těchto objektů v některých případech způsoben destrukcí díky přítomnosti blízké cesty a těžbě v prostoru mohylníku. Výška jednotlivých
mohyl je různá, pohybuje se převážně od 60 do 150 cm, přičemž nejnižší z nich byly zjištěny
v narušené východní části. Všechny mohylové náspy jsou tvořeny hlinitopísčitou konstrukcí.
V náspech porušených objektů je možné pozorovat kumulaci kamenů červené barvy, jejichž délka
nepřesahovala 20 centimetrů. Jedná se o různé druhy pískovců a nerostů s vysokým obsahem
železa. Tento druh kamenů se nacházel také v prostoru těžebních jam v severovýchodní části od
pohřebiště.
Popis jednotlivých mohyl8
• Objekt č. 1. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě II (pořadí 2), obsahuje oběžný žlábek s max. hl. 0,15 m
a pr. do 0,5 m, plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 8 m, v. 1,15 m.
• Objekt č. 2. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě I (pořadí 1). Lze pozorovat starší porušení (lesním
hospodařením?) neznámého stáří nacházející se ve východní části (pr. 2 × 2 m, max. hl. 30 cm). Má kruhový
tvar s hlinitopísčitou konstrukci s občasným výskytem kamenů o max. pr. 20 cm. Rozměry: pr. 6,2 m, v. 1 m.
• Objekt č. 3. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě I (pořadí 2), obsahuje oběžný žlábek s max. hl. 0,15 m
a pr. do 0,5 m, plášť má hlinitopísčitou konstrukci (občas s výskytem drobných kamenů na povrchu pláště
o max. pr. 20 cm), kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 7,2 m, v. 1,3 m.
• Objekt č. 4. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě I (pořadí 3), obsahuje oběžný žlábek s max. hl. 0,3 m cm
a pr. do 0,8 m, plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není porušen. Objekt je značně rozplaven.
Rozměry: pr. 9,3 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 5. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě II (pořadí 1), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový
tvar a není porušen. Rozměry: pr. 7,45 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 6. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě III (pořadí 2), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a je porušen starším výzkumem a lesním hospodařením neznámého stáří (porušení po celém
povrchu, několik mělkých prohlubní o max. pr. 50 cm a hl. 30 cm). Objekt je značně rozplaven a obklopen
oběžným žlábkem o max. hl. 15 cm a pr. 50 cm. Rozměry: d. 9,3 m, v. 1,55 m.
• Objekt č. 7. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě III (pořadí 1), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 6,4 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 8. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě IV (pořadí 1), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar je z jižní strany téměř z ½ nově poškozen lesní mechanizací, byla odstraněna část pláště (d.
8 m, š. 4 m, hl. přes 1 m). V profilu poškozené části lze pozorovat pozůstatky po kamenné konstrukci (snad
kamenného jádra), která byla pravděpodobně původně vyskládána do podoby kužele, kameny mají max.
pr. 15 cm. Rozměry: pr. 9,8 m, v. 1,8 m.
• Objekt č. 9. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě IV (pořadí 2), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar je z jižní strany téměř z ½ nově poškozen lesní mechanizací, byla odstraněna část pláště (d. 2,5 m,
š. 2 m, hl. přes 0,6 m). V profilu poškozené části lze pozorovat pozůstatky po kamenné konstrukci, kameny
mají max. pr. 15 cm. Rozměry: pr. 7,8 m, v. 0,8 m.
8/  Jednotlivým mohylám byla přidělena čísla podle pořadí, které neodpovídá prostorovému uspořádání,
ale pořadí zaměření (viz obr. 2). Rozmístění je popisováno od severu (řada I) k jihu (řada IV) a od západu
(mohyla č. 1) k východu (např. mohyla č. 8). U popisu mohyl jsou uvedeny zkratky (max. – maximální; hl. –
hloubka; pr. – průměr; d. – délka; š. – šířka; v. – výška).
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• Objekt č. 10. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě III (pořadí 3), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar, není poškozena a v okolí se nachází oběžný žlábek o max. hl. 0,2 m a pr. 0,6 m. Rozměry: pr.
7,1 m, v. 1,4 m.
• Objekt č. 11. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě III (pořadí 4), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar, je nově poškozena několika norami, které způsobila lesní zvěř (průměr max. 30 cm). V okolí
tělesa se nachází oběžný žlábek o hl. 0,2 m a pr. 0,6 m. Rozměry: pr. 8,4 m, v. 1,4 m.
• Objekt č. 12. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě II (pořadí 3), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není porušen, v okolí se nachází oběžný žlábek o hl. 0,25 m a pr. 0,5 m. Rozměry: pr. 7,9 m, v. 0,85 m.
• Objekt č. 13. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě I (pořadí 4), obsahuje oběžný žlábek s max. hl. 0,2 m
a pr. do 0,7 m, plášť má oválný tvar a hlinitopísčitou konstrukci s občasným výskytem kamenů o max. pr.
20 cm. Je porušena starším archeologickým výzkumem (autor odkryvu Adolf Kroupa?) ve formě průkopu
skrz celý plášť (d. 10 m, š. 1,8m, hl. 0,5 m). Rozměry: d. 10,9 m, š. 9,25 m, v. 0,85 m.
• Objekt č. 14. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě I (pořadí 5), plášť má hlinitopísčitou konstrukci
s drobnými kameny (pr. do 10 cm), kruhový tvar a je poškozen starším neodborným vkopem z východní
strany o pr. max. 1,5 m a hl. 0,5 m. V okolí tělesa se nachází oběžný žlábek o pr. 0,5 m a hl. 0,15 m. Rozměry:
d. 7,5 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 15. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě II (pořadí 4), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušena. V okolí pláště se nachází oběžný žlábek o pr. 0,6 m a hl. 0,2 m. Rozměry: d.
8,15 m, v. 1 m. Obr. 5 (vzadu).

Obr. 4. 3D model mohylníku Bechyňská Smoleč. Pohled z jihu. Vytvořil P. Menšík.
Fig. 4. 3D model of the Bechyňská Smoleč barrow burial ground. Viewed from the south. Author P. Menšík.
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• Objekt č. 16. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě III (pořadí 6), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: d. 7,6 m, v. 0,9 m. Obr. 5 (vepředu).
• Objekt č. 17. Mohyla je umístěna na mýtině, v řadě III (pořadí 7), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. V okolí pláště se nachází oběžný žlábek o pr. 0,5 m a hl. 0,15 m. Rozměry: pr.
7,3 m, v. 0,6 m.
• Objekt č. 18. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 6), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. V okolí pláště se nachází oběžný žlábek o pr. 0,5 m a hl. 0,15 m. Rozměry: pr.
6,9 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 19. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 5), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 7,3 m, v. 0,85 m.
• Objekt č. 20. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě I (pořadí 6), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,7 m a hl. 0,3 m.
Rozměry: pr. 9 m, v. 1,4 m.
• Objekt č. 21. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě I (pořadí 7), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,8 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 8,65 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 22. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 7), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Místy je viditelná stopa po vnitřní kamenné konstrukci (kámen o max. pr.
20 cm). Rozměry: pr. 7,3 m, v. 0,95 m.
• Objekt č. 23. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 8), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,8 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 7,8 m, v. 0,75 m.
• Objekt č. 24. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 9), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,9 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 8,6 m, v. 1 m.
• Objekt č. 25. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 10), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,6 m a hl. 0,15 m.
Rozměry: pr. 6,6 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 26. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 8), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,9 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 9,05 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 27. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě I (pořadí 8), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,9 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 8,2 m, v. 0,8 m.
• Objekt č. 28. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě I (pořadí 9), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 10,45 m, v. 1,15 m.
• Objekt č. 29. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 9), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 7,2 m, v. 0,95 m.
• Objekt č. 30. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 11), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,7 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 8,2 m, v. 0,7 m.
• Objekt č. 31. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě IV (pořadí 5), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,6 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 7,8 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 32. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě IV (pořadí 4), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 6,7 m, v. 0,9 m.
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• Objekt č. 33. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě IV (pořadí 3), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,6 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 7,5 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 34. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě IV (pořadí 5), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,4 m a hl. 0,1 m
(v terénu téměř neznatelný). Rozměry: pr. 7,6 m, v. 0,8 m.
• Objekt č. 35. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 12), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Na povrchu lze pozorovat stopy po vnitřní kamenné konstrukci (kameny do
pr. max 20 cm). Rozměry: pr. 7,9 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 36. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 10), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 5,3 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 37. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě I (pořadí 10), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,7 m a hl. 0,2 m.
Rozměry: pr. 8,2 m, v. 1,1 m.
• Objekt č. 38. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě II (pořadí 11), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,5 m a hl. 0,15 m. Na povrchu
lze pozorovat stopy po vnitřní kamenné konstrukci (kameny do pr. max 20 cm). Rozměry: pr. 8,3 m, v. 0,85 m.
• Objekt č. 39. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 13), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Na povrchu lze pozorovat stopy po vnitřní kamenné konstrukci (kameny do
pr. max 15 cm). Rozměry: pr. 7,9 m, v. 0,85 m.
• Objekt č. 40. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě IV (pořadí 7), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,8 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 9,7 m, v. 1,5 m.
• Objekt č. 41. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě III (pořadí 14), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Rozměry: pr. 7,4 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 42. Mohyla je umístěna v nízkém lese, v řadě I (pořadí 11), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar a není porušen. Okolo tělesa mohyly se nachází oběžný žlábek s max. pr. 0,8 m a hl. 0,25 m.
Rozměry: pr. 8,3 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 43. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, v řadě I (pořadí 12), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar. Povrch je porušen po celém povrchu lesním hospodařením a odebíráním písku (přesný rozsah
porušení nelze zjistit). Dochované rozměry: pr. 6,3 m, v. 0,8 m.
• Objekt č. 44. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, její umístění je mezi řadou I a II (bez pořadí), plášť
má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar, lze pozorovat stopy po kamenné konstrukci (kameny o max.
pr. 20 cm). Povrch je porušen po celém povrchu lesním hospodařením a odebíráním písku (přesný rozsah
porušení nelze zjistit). Dochované rozměry: pr. 6,95 m, v. 0,8 m.
• Objekt č. 45. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, v řadě II (pořadí 12), plášť má hlinitopísčitou konstrukci,
kruhový tvar. Povrch je porušen po celém povrchu lesním hospodařením a odebíráním písku (přesný rozsah
porušení nelze zjistit). Dochované rozměry: pr. 5 m, v. 0,75 m.
• Objekt č. 46. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Povrch je
porušen po celém povrchu lesním hospodařením a odebíráním písku (přesný rozsah porušení nelze zjistit).
Dochované rozměry: pr. 5,6 m, v. 0,75 m.
• Objekt č. 47. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Povrch
je porušen po celém povrchu odebíráním písku (pr. jámy ve středové partii mohyly je 1 × 1 m s hl. 0,7 m).
Rozměry: pr. 5,5 m, v. 0,75 m.
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• Objekt č. 48. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Povrch je
porušen po celém povrchu lesním hospodařením a odebíráním písku (přesný rozsah porušení nelze zjistit).
Dochované rozměry: pr. 6,1 m, v. 1,05 m.
• Objekt č. 49. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Mohyla
je značně porušena cestou a těžební činností. V minulosti byla snížena min. o ½. Dochované rozměry: pr.
5 m, v. 0,4 m.
• Objekt č. 50. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není
porušena. Rozměry: pr. 6,3 m, v. 0,9 m.
• Objekt č. 51. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Objekt
je poničen po celém povrchu těžební činností, přesný rozsah poškození nelze určit. Dochované rozměry:
pr. 7,7 m, v. 0,7 m.
• Objekt č. 52. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není
porušena. Rozměry: pr. 7,8 m, v. 0,65 m.

Obr. 5. Mohylník Bechyňská Smoleč. Dvě kruhové mohyly č. 15 (vzadu) a č. 16 (vepředu). Foto P. Menšík
(6. 3. 2009).
Fig. 5. Barrow burial ground at Bechyňská Smoleč. Two round barrows Nr. 15 (at back) and Nr. 16 (in front).
Photo by P. Menšík (March 6th, 2009).
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• Objekt č. 53. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Objekt
byl v minulosti prakticky zničen při rozšiřování cesty, těžbě písku a možném archeologickém výzkumu
(autor výzkumu Josef Ladislav Píč?), zachována je max. 1/3 pláště. Dochované rozměry: pr. 4,3 m, v. 0,4 m.
• Objekt č. 54. Mohyla je umístěna ve vysokém lese, vzhledem k porušenému terénu nelze mohylu jednoznačně zařadit do žádné řady (stojí osamoceně), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar. Objekt
byl v minulosti prakticky zničen při těžbě písku, zachována je max. 1/3 pláště. Dochované rozměry: pr. 3 m,
v. 0,4 m.
• Objekt č. 55. Mohyla je umístěna na pasece, v řadě III (pořadí 5), plášť má hlinitopísčitou konstrukci, kruhový tvar a není porušen. Plášť je značně rozplaven a v terénu je téměř neznatelný. Rozměry: pr. 7,3 m, v. 0,3 m.

Zhodnocení a závěr
Dokumentované pohřebiště se řadí k lokalitám, které jsou na základě skromných movitých nálezů,
uspořádání a vzhledu mohyl chronologicky datované do raného středověku (k problematice Lutovský 1989; týž 1990; týž 1996a; týž 1996b; týž 2001, 192–194; Beranová – Lutovský 2009, 134–148).
Referovaná lokalita se řadí s 55 objekty k větším pohřebištím tohoto období. Raně středověké mohylníky jsou obvykle uspořádány do řad, které jsou orientované v ose východ – západ, jako např.
Dražičky (Beneš 1985), někdy bylo řadové uspořádání porušeno a tělesa se objevují ve shlucích
(Lutovský 1996b, 107). Objevují se však i skupiny, či výjimečně solitérně stojící mohyly. V případě
Bechyňské Smolče je pohřebiště strukturováno do „čtyř nepravidelných řad“ s východo – západní
orientací (s mírnou odchylkou). Několik jednotlivých objektů však tyto řady porušuje. Pro budování mohylníků byly často voleny dominantní polohy – např. kopce či terasy (Lutovský 1996a,
106), což je příklad i našeho mohylníku, nacházejícího se na prostorově výrazné vyvýšenině nad
okolním terénem.
Variabilita velikostí mohyl i samotných mohylníků raného středověku je na našem území
poměrně velká. Mohyly jsou v převážné většině oválné až kruhové, s průměrem pohybujícím se
mezi 2–3 m až 15 m. Výška se může vyšplhat od několika desítek centimetrů až po 2 m (Lutovský
1996b, 26; Beranová – Lutovský 2009, 142). Mohyly v Bechyňské Smolči dosahují standardních
rozměrů, nejčastěji mezi 6–9 metry s největší mohylou č. 28 o průměru 10,45 m. Nejvyšší je objekt č. 8 s 1,8 m, většinou se však velikost pohybuje okolo 1 m. Dalším z charakteristických rysů
raně středověkých mohyl jsou již zmíněné obvodové žlábky, které lemují mohyly. Můžeme pouze
uvažovat o jejich funkci. Je možné, že souvisely s těžbou hlíny při budování mohylových náspů
(Lutovský 1996a, 120), ale nemohla z nich být nasypána celá tělesa. Mohly ovšem mít i symbolickou funkci, tedy určitého vymezení okolního prostoru od místa vlastního objektu. V Bechyňské
Smolči byl oběžný žlábek zjištěn ve 24 případech, můžeme ovšem předpokládat, že v minulosti
byl přítomen u většího počtu objektů, což dnes nelze pozorovat díky proběhlým transformacím
na lokalitě a husté vegetaci v místě některých mohylových těles.
Mohylník se nachází na jihozápadě Táborska, kde je raný středověk poměrně hustě zastoupen.
Nejbližší lokality se nacházejí na katastru obce Bežerovice. Ze třech míst pochází keramické
zlomky datované do doby hradištní, nalezené díky povrchovým sběrům (Militký 1989, 17). Dalších několik poloh s nálezy raného středověku pochází z okolí Malšic (souhrnně Hložek – Menšík
2010). Významné hradiště se nacházelo v oblasti dnešního města Bechyně ve vzdálenosti 7,5 km
jihozápadním směrem. Jeho osídlení je doloženo kromě několika pravěkých období také v raném
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středověku (Militký 1993; Hrubý – Lutovský 2000, 448; Krajíc a kol. 2000, 8; Krajíc 2007, 133–165).
Z dalších blízkých ohrazených lokalit s možnou souvislostí s raně středověkým osídlením je
lokalita Chrobkov (Hrobkov) na k. ú. Bežerovic ve vzdálenosti 5,5 km jihozápadním směrem.
Poznání této lokality však není dostatečné, proto přesná datace ohrazení není známa (srov. Píč
1893–1895, 812; týž 1909, 369; Švehla 1922, 44; týž 1923, 44; Chleborad 1928, 270–271; Dubský 1949,
634; Fröhlich 1982, 10; Hrubý – Lutovský 2000, 449).
Z mohylových pohřebišť, která můžeme zařadit do raného středověku, je možné jmenovat
lokalitu Bezděčín I vzdálenou 4,5 km východním směrem. Je uspořádána do pěti řad s orientací
východ – západ a nalézá se zde celkem 24 jistých mohylových objektů (Lískovec 1921, 49; týž 1947,
82; Turek 1958, 46; Beneš 1981, 10; Menšík 2007, 130; týž 2008, 38–39). Další mohylník vzdálený
4,5 km je nedaleko Dobronic u Bechyně. Ten zahrnuje 18 jistých mohyl ve třech řadách taktéž
s orientací východ – západ (Píč 1904–1905, 331, 333; týž 1909, 26; Švehla 1922, 24; týž 1923, 24;
Cikhart 1947, 44; Turek 1943–1945, 27; týž 1958, 11; Beneš – Braun – Hájek 1981b, 28). Další dva
až tři mohylníky vzdálené necelých 6 km se nacházejí v katastru obce Želeč (Woldřich 1896–1897,
309–310; Švehla 1922, 33–34; týž 1923, 33–34; Turek 1958, 46; Beneš – Braun – Hájek 1981c, 166;
Charvátová – Spurný – Venclová 1992, 233; Menšík 2007, 201–202; týž 2008, 51), jmenovat lze také
rozsáhlé pohřebiště s 55 mohylami u Rybovy Lhoty ve vzdálenosti 7 km (Woldřich 1896–1897,
307–309; Píč 1909, 30; Švehla 1922, 32–33; týž 1923, 32–33; Lískovec 1947, 82; Turek 1958, 40; Hájek
1965, 40–41; Beneš – Braun – Hájek 1981c, 127).9
Na závěr můžeme říci, že díky dokumentaci a vytvoření detailního plánu byl zachycen stav této
raně středověké památky, na kterou v současné době působí celá řada intenzivních transformačních procesů. Průzkum byl pravděpodobně proveden v době, kdy bylo ještě možné zaznamenat
alespoň přibližnou původní podobu tohoto mohylového pohřebiště. Dokumentace památky byla
možná zejména díky významné pomoci Mgr. Miroslava Ambože, Pavla Čapka a Josefa Menšíka,
kterým tímto patří dík.
Tento příspěvek vznikl díky podpoře Výzkumného projektu „Opomíjená archeologie“
(MSM4977751314), zejména jeho dílčí části nazvané Archeologický výzkum pravěkých a raně středověkých movitých a nemovitých památek na Táborsku. Vznik tohoto článku byl podpořen projektem
OP VK Partnerství pro archeologii (CZ.1.07/2.4.00/17.0056), který je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Článek je současně výstupem grantu motivačního systému ZČU – část POSTDOC–11.
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Eliška Maxová – Petr Menšík: Documentation of the Early Middle Age barrow burial site situated in Žluté
hory area at Bechyňská Smoleč.
In this contribution, Early Middle Age barrow burial ground at Bechyňská Smoleč is described. The site is
situated in the Tábor region approximately 7,5 km northeast from Bechyně. The barrow burial ground was
meticulously documented by means of total station and GPS device. Followings, 2D and 3D models of the
site were generated through Geographic Information Systems (Fig. 2–4).
Archaeological excavations were realized here by Josef Ladislav Píč, Adolf Kroupa and Antonín Knor
together with Jaroslav Böhm. The barrow burial ground itself is situated on a hill elevated above the surrounding terrain; it consists of 55 round barrows organized mostly in four lines in east – west direction.
Diameter of particular features spans from 6 – 9 m, height approximately 1 m. The highest round barrow Nr.
8 is 1,8 m high. Many of the features are encircled by ditches which are characteristic for the Early Middle
Age period. The eastern part of the barrow burial ground has been damaged by road, forest management
and extensive sand quarrying; some of the round barrows are lost forever. It has been recognized through
observing transformations on the site that gradual destruction of the barrow burial ground is still in progress even at present days.
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