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VÝZKUM MOHYLOVÉHO POHŘEBIŠTĚ „HEMERY“ 
(K. Ú. HVOŽĎANY, OKR. TÁBOR) POMOCÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD

PETR KRIŠTUF

1. Úvod

Studium mohylových pohřebišť je již od roku 2006 součástí výzkumného záměru „Opomíjená 
archeologie“, řešeného Katedrou archeologie Fakulty ilozoické Západočeské univerzity v Plzni1. 
Od roku 2007 je v  rámci tohoto výzkumného záměru řešen projekt s  názvem „Budování 
mohylových pohřebišť a  využití jejich prostoru v  pravěku“. Tento projekt zkoumá prostorové 
struktury mohylových pohřebišť, snaží se odhalit stopy dalších aktivit na těchto pohřebištích, 
popřípadě zkoumat konstrukce mohyl a otázky exploatace materiálu na jejich stavbu. Pro řešení 
otázek se snažíme v rámci projektu co nejvíce využívat nedestruktivních archeologických metod, 
i  když v  několika případech byl prostor mezi mohylami podroben odkryvu v  podobě drobné 
sondáže.

Lokalita Hemery, jejíž výzkum je prezentován v  tomto příspěvku, byla zkoumána v  rámci 
projektů „Budování mohylových pohřebišť a využití jejich prostoru v pravěku“ a „Archeologický 
výzkum pravěkých a raně středověkých movitých a nemovitých památek na Táborsku”. Mohylové 
pohřebiště bylo zaměřeno pomocí přístroje GPS a posléze byly vybrány dvě plochy, na nichž byl 
proveden magnetometrický průzkum. Dále byl vyhotoven digitální model terénu těchto dvou 
ploch a byla provedena sondáž na vybraných anomáliích zjištěných při geofyzikální prospekci.

Mohylová pohřebiště byla v rámci české archeologie zkoumána minimálně od 19. století, ale 
jednotlivé případy prokopávání mohylových plášťů musíme očekávat již dříve. Tento výzkum se 
v podstatě až do současnosti soustředil na jednotlivé mohyly a byl většinou spojen s invazivním 
odkryvem, který významně poničil nebo zcela destruoval jednotlivé mohyly.

Trendy v  archeologii v  posledních desetiletích vedly k  zastavení destruktivních výzkumů 
neohrožených lokalit a  k  zaměření se na památkovou ochranu mohylových pohřebišť. 
V  posledních letech se tak začíná ve výzkumu mohylových pohřebišť prosazovat trend využití 
nedestruktivních archeologických metod, který se v  posledních desetiletích výrazně prosazuje 
v celé archeologii. Celkově se však dá říci, že omezení destruktivních archeologických aktivit na 
mohylových pohřebištích znamenalo výraznou regresi výzkumů zaměřených na tento typ památek. 
Nedestruktivní výzkum totiž nemá takový interpretační potenciál jako výzkum destruktivní, neboť 
se při něm nezískávají movité artefakty, na kterých je založeno chronologické a typologické členění 
a většina archeologického poznání obecně. Navíc se nedestruktivní výzkum mohylových pohřebišť 
doposud soustředil především na vizuální povrchový průzkum.

Výzkum prezentovaný v  tomto příspěvku se mimo jiné zaměřil na možnosti interpretace 
anomálií zjištěných při geofyzikálním průzkumu mohylových pohřebišť v  lesním prostředí. 
Provádění podobných výzkumů přinese potřebná data pro interpretaci geofyzikálních měření, 
a tím i jejich snazší a častější aplikaci při výzkumu mohylových pohřebišť.

1  Článek vznikl za podpory výzkumného záměru „Opomíjená archeologie“ (MSM 4977751314).
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2. Popis mohylníku

Zkoumaný mohylník leží na katastru obce Hvožďany (okr. Tábor) v lese Hemery, poblíž polohy 
Plziny (obr. 1). Pohřebiště čítající přes 70 mohyl se rozprostírá na vrcholku a severozápadním svahu 
bezejmenného návrší (obr. 2) v okolí bodu S-JTSK: -755000(X); -1128772(Y). Při průzkumu v roce 
2009 bylo v terénu identiikováno a zaměřeno pomocí GPS přesně 72 mohyl. Tento stav ovšem 
nemusí být konečný, neboť velká část mohylníku se dnes nachází v neprostupné lesní školce. Tím 
je pravděpodobně způsobena i menší hustota mohyl v jižní polovině pohřebiště (obr. 2). 

Lokalita byla v minulosti již několikrát zkoumaná. S prvními výzkumy zde začal již na konci 
19. století J. L. Píč (Píč 1897, 1-13, tab. I-V; týž 1900, 150-151, tab. XX-XXV, XXXVIII). Ten zde 
v letech 1894–1905 prozkoumal asi 28 mohyl. Další výzkumy zde prováděli například L. Hájek, A. 
Knor nebo J. Böhm. Za zmínku stojí též expedice Harvardské univerzity pod vedením J. Fewkese, 
která na tomto pohřebišti prozkoumala v roce 1934 dvě mohyly. Postupem času byly při různých 
výzkumech porušeny téměř všechny mohyly tohoto pohřebiště. Na základě nálezů ze zmíněných 
výzkumů (především aktivity J. L. Píče) můžeme pohřebiště datovat do střední doby bronzové, 
mladší doby bronzové, doby halštatské a doby laténské (např. Píč 1897, 1-13; týž 1900, 150-151; 
Böhm 1941, 301, obr. 27; Dubský 1949, 99-100, 174, 181 – obr. 1, 183, 187; Chvojka – Militký 2004, 
230, obr. 2:4, 9:6; Vokolek 2004, 86-87, obr. 145:6-22; Menšík 2008).

V éře nedestruktivní archeologie byl pracovníky Archeologického ústavu v Praze pořízen plán 
tohoto mohylového pohřebiště (Kuna a kol. 2004, 251, obr. 7.6b). K zaměření mohyl bylo použito 
systému GPS. Jednalo se o  jednu z  prvních aplikací tohoto systému na zaměření mohylového 
pohřebiště u nás. Výsledky našeho měření se však liší, a to především počtem mohyl.

3. Geofyzikální měření

Jak již bylo naznačeno, geofyzikální měření bylo provedeno na dvou plochách (obr. 3). Plocha 
A  má rozměry 25 x 20 m a  byla měřena jednak pomocí césiového magnetometru (obr. 4), ale 
též zde bylo provedeno elektroodporové měření (obr. 5). Plocha B byla měřena pouze césiovým 
magnetometrem (obr. 6). Magnetometrická měření provedl Roman Křivánek (Archeologický 
ústav AVČR Praha, Katedra archeologie ZČU Plzeň)2. Elektroodporové měření provedl Petr Baierl 
(Katedra archeologie ZČU Plzeň). Veškerá data zpracoval a vizualizace provedl Roman Křivánek.

Magnetometrickým měřením byly hledány zahloubené objekty, popřípadě žárové hroby 
v prostoru mezi mohylami, zatímco elektroodporová metoda měla odhalit rozsah a tvar kamenných 
konstrukcí mohyly, která se nacházela na východním okraji plochy A.

V rámci plochy A nebyly magnetometrickým měřením zachyceny žádné anomálie, které by 
mohly být interpretovány jako zahloubené objekty. Zato bylo objeveno několik míst, kde naměřené 
hodnoty odpovídaly výskytu kovů. Určitá anomálie se též vytvořila v oblasti mohyly č. 03 (obr. 4).

Nejvyšší hodnoty elektroodporového měření, které indikují pravděpodobnou přítomnost 
kamenných konstrukcí, se vyskytují v západní části plochy A a pak při severovýchodním okraji 
plochy. V obou případech se mohlo jednat o anomálie způsobené přítomností vnitřní kamenné 
konstrukce mohyl. Ve druhém případě se jedná o  vliv mohyly číslo 04, která leží těsně mimo 
zkoumanou plochu. Zajímavější se ovšem jevila anomálie v západní části plochy pod mohylou 03. 
Na plánu získaném z elektroodporového měření má tato anomálie v podstatě čtvercový průběh. 
Západní a jižní strana tohoto čtverce je přitom daleko výraznější a uprostřed čtverce jsou naměřené 
hodnoty opět nízké (obr. 5). Celková situace se na první pohled jeví jako kamenný obvodový věnec 
mohyly, ovšem nikoliv kruhového, ale čtvercového půdorysu.

2  Za provedení geofyzikálního měření a zpracování dat děkuji R. Křivánkovi. Dále děkuji studentům Ka-
tedry archeologie v Plzni, kteří asistovali nejen při geofyzikálním průzkumu, ale i v dalších fázích výzkumu.
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Plocha B má rozměry 30 x 15 m a  byla měřena pouze césiovým magnetometrem. Prostor 
mohyly 15, která leží v  rámci této plochy, nebyl kvůli velkému převýšení měřen. Na plánu 
naměřených hodnot je patrno několik anomálií. Markantní je především prostorově výrazná 
anomálie v severozápadní části plochy (obr. 6:II). V  její blízkosti byla zachycena další anomálie 
liniového průběhu, která vytváří pravý úhel a zdá se, že probíhá okolo předchozí anomálie (obr. 6:I). 
Na základě studia plánu vzniklého magnetometrickým měřením nelze vyloučit, že se jedná 
o pozůstatky pohřebního objektu, konkrétně pohřbu ležícího v prostoru vymezeném čtvercovým 
žlábkem. Pro podobné konstrukce nacházíme v našem pravěku analogie (Brnić – Sankot 2005).

Další anomálie, které by mohly být pozůstatky zahloubených objektů, byly zachyceny v jižní 
části sondy (obr. 6:III-IV). Anomálie v okolí mohyly jsou s největší pravděpodobností způsobeny 
vlivem nerovnosti terénu na měření.

4. Digitální model terénu

Nedílnou součástí nedestruktivních i destruktivních výzkumů mohylových pohřebišť je v dnešní 
době detailní geodetické zaměření zkoumaných objektů a ploch. Jelikož v  rámci výzkumu byly 
zkoumány poměrně malé plochy, rozhodli jsme se vytvořit detailní digitální model terénu obou 
ploch. U menších ploch není tento postup nijak časově náročný.

Měření bylo prováděno totální stanicí Leica TCR 407. Obě dvě plochy byly poměrně hustě 
pokryty nepravidelnou sítí bodů (plocha A  – 107 bodů, plocha B – 212 bodů), u  kterých byly 
zaznamenány všechny tři zeměpisné souřadnice. Měření probíhalo v  souřadnicovém systému 
S-JTSK.

Měřené body byly voleny tak, aby byly zachyceny především všechny důležité zlomy a hrany 
terénu. Tento postup je nezbytný především u členitého terénu (v našem případě například při 
dokumentaci prokopané mohyly č. 15). Pokud by byla pro měření zvolena pravidelná síť bodů, 
která by nezohledňovala tvar terénu, byl by výsledný model značně zkreslený. 

Naměřená data byla zpracována v  sotwaru ESRI ArcMap 9.1. Pomocí rastrové interpolace 
na základě naměřené bodové vrstvy byl vytvořen výsledný digitální model terénu. Tento model 
je pro další výzkum důležitý především kvůli přesné lokalizaci tvaru a rozsahu mohyly č. 03 (obr. 
7). Zajímavý je také z důvodu velice přesné dokumentace stavu zachování mohyly č. 15 (obr. 8), 
na které lze dokumentovat metody odkryvu mohyl na tomto pohřebišti pravděpodobně během 
výzkumu J. L. Píče.

5. Sondáž

V červnu roku 2009 byla zaměstnanci a studenty Katedry archeologie FF ZČU v Plzni provedena 
drobná sondáž, která měla ověřit objekty zachycené při geofyzikálním průzkumu a  upřesnit, 
popřípadě vyvrátit jejich předběžné interpretace.

Na základě geofyzikálního průzkumu bylo zvoleno několik témat, která byla řešena pomocí 
sondáže:

1. Tvar mohyly č. 3 (resp. jejího kamenného věnce).
2. Větší výskyt kovových artefaktů na ploše A.
3. Interpretace čtvercového liniového objektu s centrálním objektem na ploše B.
4. Interpretace vybrané drobné anomálie na ploše B.



94

V rámci řešení těchto otázek bylo odkryto 5 sond. Sonda 1 (obr. 9) byla položena na ploše B. 
Měla rozměry 1 x 4 m. Svým průběhem postihovala anomálii II i liniový objekt I (obr. 6). V rámci 
této sondy byly identiikovány 4 stratigraické jednotky. Po odkrytí hrabanky (1001) a lesní půdy 
(1002) byly v hloubce cca 10-15 cm od povrchu identiikovány dvě vrstvy. Vrstva 1003 vyplňovala 
VJV část sondy. Měla světle šedožlutou barvu a  jednalo se o písčito-hlinitou půdu s minimální 
příměsí kamenů. Celkově tato vrstva jevila charakter splachu. Zbytek sondy vyplňovala vrstva 
1004, která měla světle červenohnědou barvu a  obsahovala velké množství lomového kamene, 
jehož množství směrem dolů rostlo.

Sondy 2-4 (obr. 10) byly položeny na ploše A a pokrývaly část pláště mohyly. Sondy byly položeny 
tak, aby odhalily tvar kamenného pláště této mohyly, který se na základě elektroodporového 
měření zdál mít čtvercový půdorys. Zároveň byla odkryta výrazná anomálie magnetometrického 
měření, která dávala tušit přítomnost kovového předmětu mělko pod povrchem. Jelikož bylo 
cílem výzkumu zdokumentovat a popsat tvar kamenné konstrukce mohyly, byly všechny sondy 
hloubeny pouze tak hluboko, aby byla odkryta kamenná konstrukce mohyly. Samotná konstrukce 
již rozebírána nebyla.

V sondě 2 (obr. 10:1), která měla rozměry 2 x 1 m a jejíž delší osa byla orientována ve směru 
sever-jih, se po odkrytí hrabanky (vrstva 2001) a slabé vrstvy lesní půdy (2002) objevila vrstva 
vlastního mohylového pláště (2003). Ta byla světle hnědožluté barvy a obsahovala několik zlomků 
pravěké keramiky. V  této vrstvě se již objevovaly větší kameny, které tvořily vlastní kamennou 
konstrukci mohyly nebo pocházely z  její destruované horní části. Kamenná konstrukce mohyly 
(vrstva 2004) bezprostředně navazovala na vrstvu 2003. Byla tvořena středně velkými balvany, 
které pokrývaly celou plochu sondy. Zatímco v horní části byly kameny kladeny poměrně volně, 
ve spodní části byly poměrně dobře slícovány. Celá kamenná konstrukce se zdála kompaktní 
a neporušená, kromě horní části, která mohla být mírně destruována. Zhruba uprostřed sondy, 
v místě zjištěné anomálie, byla na rozhraní vrstev 2003 a 2004 nalezena bronzová břitva (viz dále).

Sonda 3 (obr. 10:2) byla položena severně od sondy 2. Měla pokrýt nároží domnělé čtvercové 
kamenné konstrukce. Sonda měla tentokrát půdorys čtverce a délku strany 2 m. V horních partiích 
sondy se opět nacházela hrabanka (vrstva 3001) a lesní půda (vrstva 3002). Pod těmito vrstvami 
se objevila stratigraická jednotka 3003, která měla shodný charakter jako vrstva 2003. Opět se 
jednalo o  písčitou hlínu světle hnědožluté barvy. I  v  tomto případě obsahovala vrstva několik 
zlomků pravěké keramiky. Ve směru východ-západ procházelo středem sondy několik kořenů 
stromu, který rostl východně od sondy. Kromě několika volně ložených kamenů, které se nacházely 
v jihovýchodním rohu sondy ve svrchní části vrstvy 3003, neobsahovala tato sonda žádné stopy po 
vnitřní kamenné konstrukci mohyly 03.

Jelikož se sondou 3 nepodařilo objevit další průběh kamenné konstrukce mohyly, byla v její 
těsné blízkosti položena sonda 4 (obr. 10:3). Ta měla stejně jako sonda 2 rozměry 2 x 1 m, ale její 
delší osa byla tentokrát orientována ve směru západ-východ. Stratigraická situace v sondě 4 byla 
prakticky totožná se situací v sondě 2. Po odkrytí hrabanky (vrstva 4001 – totožná s 2001 a 3001) 
byla odkryta tenká vrstva lesní půdy (vrstva 4002 – totožná s 2002 a 3002). Pod touto vrstvou se 
opět objevil již samotný mohylový plášť (vrstva 4003 – totožná s 2003 a 3003). V sondě 4 se na 
rozdíl od sondy 3 podařilo pod vrstvou 4003 odkrýt pozůstatky kamenné konstrukce (vrstva 4004 
– totožná s 2004). Tato konstrukce měla v těchto místech stejný charakter jako v sondě 2.

Sonda 5 byla položena na ploše B. Pomocí této sondy měla být odkryta anomálie III, která 
byla předběžně interpretována jako zahloubený objekt. Jelikož se v okolí této anomálie nacházelo 
několik stromů, byla sonda malá (pouze 1 x 1,5 m). V této sondě byla pod hrabankou (5001) a lesní 
půdou (5002) odhalena světle šedožlutá písčito-hlinitá půda s minimální příměsí kamenů (5003). 
Tato vrstva se lišila od podloží jen množstvím kamene. Žádné stopy po zahloubeném objektu 
nebyly zachyceny.
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6. Popis artefaktů
 

V  rámci výzkumu bylo objeveno 107 zlomků keramických nádob a  jeden bronzový artefakt. 
Z celkového počtu 107 keramických zlomků se v šesti případech jedná o zlomek okraje nádoby 
a v jednom případě o dno. Ostatní zlomky jsou atypické. V souboru se nevyskytují žádné zdobené 
střepy, pouze v  pěti případech byly objeveny pozůstatky tuhování povrchu. Přesná datace na 
základě keramických střepů není možná, ale lze konstatovat, že všechny zlomky jsou s největší 
pravděpodobností pravěkého stáří a nevylučují zařazení mohylníku do střední doby bronzové až 
doby halštatské.

1. Sonda 01; SJ 1003; MV 30; zlomek keramiky – okraj; vnitřek tuhovaný; z prosívání (obr. 11:1).
2. Sonda 01; SJ 1003; MV 30; zlomek keramiky – dno (obr. 11:2).
3. Sonda 02; SJ 2003; MV 30; zlomek keramiky – okraj (obr. 11:3).
4. Sonda 04; SJ 4003; MV 10; zlomek keramiky – okraj; z prosívání (obr. 11:4).
5. Sonda 04; SJ 4003; MV 10; zlomek keramiky; vnitřek tuhovaný; z prosívání.
6. Sonda 04; SJ 4003; MV 10; zlomek keramiky; vnitřek tuhovaný; z prosívání.
7. Sonda 04; SJ 4003; MV 20; zlomek keramiky; vnitřek tuhovaný; z prosívání.
8. Sonda 04; SJ 4003; MV 20; zlomek keramiky; vnitřek tuhovaný; z prosívání.
9. Sonda 04; SJ 4003; MV 30; zlomek keramiky – okraj; z prosívání (obr. 11:5).
10. Sonda 04; SJ 4003; MV 30; zlomek keramiky – okraj; z prosívání (obr. 11:6).
11. Sonda 04; SJ 4003; MV 30; zlomek keramiky – okraj; z prosívání (obr. 11:7).

Zbytek keramických zlomků je atypický. Ze sondy 1 pochází 18 střepů z  vrstvy 1003 a  8 
drobných omletých zlomků z povrchu vrstvy 1004. V sondě 2 bylo objeveno 27 zlomků keramiky. 
Všechny pocházejí z vrstvy 2003. V sondě 3 ve vrstvě 3003 bylo objeveno pouze 5 střepů. Nejvíce 
keramických zlomků bylo objeveno v sondě 4. Nálezy se tu omezily na vrstvu 4003, které obsahovala 
48 střepů. Naopak v sondě 5 byl nalezen pouze 1 střep.

Jediným nekeramickým artefaktem je bronzová břitva, která byla nalezena v  sondě 2 na 
rozhraní vrstvy 2003 a kamenného pláště. Jedná se o břitvu s plnou rukojetí, která je opatřena třemi 
podélnými žebry z obou stran a zakončena očkem (obr. 11:8). Jedná se o typ Kostelec (Jockenhövel 
1971, 42-47). Podle analogií lze tento typ břitev zařadit na konec střední doby bronzové až počátek 
mladší doby bronzové (Jockenhövel 1971, Taf. 82). Zakončení žeber na konci rukojeti přivrácené 
k břitu není u břitvy z Hvožďan jasně ohraničeno, čímž se břitva podobá nálezu ze známé mohyly 
s bronzovým vozíkem na lokalitě Milavče (Píč 1900, 144-145, tab. XXVII:11). Milavečská břitva 
pochází z mladobronzového kontextu a do mladší doby bronzové je řazena i A. Jockenhövelem 
(Jockenhövel 1971, Taf. 1:9, 82). Přestože jsou břitvy typu Kostelec typické především pro střední 
dobu bronzovou, můžeme se s nimi evidentně setkat i v mladobronzových kontextech.

7. Interpretace

Interpretace „objektů“ identiikovaných pomocí geofyzikální prospekce se po drobné sondáži 
výrazně změnila. V případě anomálie II, která byla odkryta sondou 1, bylo zjištěno, že se nejedná 
o zahloubený objekt, ale právě naopak o podloží, které v těchto místech vystupuje těsně pod současný 
povrch (obr. 12). Stejně tak v místech liniové anomálie I, která byla zkoumána stejnou sondou, se 
nepodařilo objevit žádný liniový zahloubený objekt v podobě žlábku. Zajímavé je, že se v  těchto 
místech podařilo zachytit svazek kořenového systému okolních stromů, který poměrně dobře 
kopíroval naměřenou anomálii. Jelikož to není první případ, kdy jsme na místě magnetické anomálie 
zjistili kořenový systém (např. mohylové pohřebiště „U Honzíčka“, k. ú. Údraž, okr. Písek – Krištuf 
2010, 95), domnívám se, že právě kořeny stromů mohou za určitých podmínek ovlivňovat výsledky 
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magnetomerického měření. Pokud by se tato domněnka potvrdila, mělo by to klíčový význam pro 
metodiku geofyzikální prospekce v lesním prostředí, kde je kořenový systém pod povrchem běžný.

V sondě 1 byla odhalena i další zajímavá skutečnost. Zatímco v ZSZ polovině sondy vystupuje 
podloží téměř až na povrch, druhá polovina sondy je vyplněna jemnou písčitou hlínou obsahující 
keramické zlomky (obr. 9). Podloží se zde objevuje až v  hloubce asi 60 cm od povrchu. Tato 
strana sondy přiléhá k mohyle 15 (obr. 13). Je možné, že v této části sondy 1 dosahovalo podloží 
původně také výše, ale bylo vytěženo a použito na zbudování pláště mohyly 15. Vzniklá deprese 
byla postupem času vyplněna splachy z mohylového tělesa. Jelikož je však rozhraní mezi podložím 
(vrstva 1004) a  vrstvou 1003 velmi nevýrazné a  odkryv byl plošně omezený, nelze nastíněnou 
hypotézu jednoznačně ověřit.

Na ploše B byla dále sondáží ověřována drobná anomálie III. Ani v tomto případě se sondáží 
nepodařilo zachytit žádné pozůstatky zahloubeného objektu. Příčiny vzniku této anomálie nebyly 
výzkumem objasněny.

Na ploše A  jsme hlavní pozornost soustředili na kamennou konstrukci mohyly 03, resp. na 
její tvar. Při sondáži byla kamenná konstrukce skutečně objevena, ale žádné indicie nenasvědčují 
tomu, že by se mělo jednat o  konstrukci čtvercového půdorysu. Naopak se zdá, že vnitřní 
kamenná konstrukce kopíruje tvarem zachovalý plášť mohyly, a  je tedy oválná (obr. 14). Navíc 
při srovnání výsledků elektroodporového měření s geodetickým zaměřením mohyly se ukázalo, 
že čtvercová anomálie výrazně přesahuje obvod mohylového pláště. Domnívám se tedy, že 
interpretace naznačující původní čtvercový půdorys mohyly byla předčasná. Ve skutečnosti 
se s největší pravděpodobností jedná o mírně oválnou kamennou konstrukci mohyly 03 a další 
kamennou kumulaci, která se nacházela severovýchodně od ní. Jelikož se v těchto místech dnes 
žádná v  terénu patrná mohyla nenachází, je možné, že se jedná o  pozůstatky zničené mohyly 
nebo o skalní výchoz, který je zde skrytý těsně pod povrchem. Pravoúhlý tvar anomálie by pak 
mohl být způsoben samotnou metodou měření. To probíhalo tak, že byl měřen odpor v pravoúhlé 
síti 1 x 1 m. Tato síť byla orientována stejně jako zjištěná pravoúhlá anomálie. Existuje proto 
možnost, že tvar anomálie byl ovlivněn tvarem sítě, ve které probíhalo měření. Navíc na severní 
straně je anomálie ohraničena kořeny, které byly objeveny v sondě 3. Je možné, že ostrý přechod 
způsobilo měření právě v prostoru kořenů, kdy jedna elektroda mohla být zapíchnuta do kořene 
a  naměřený odpor mezi elektrodami se tak výrazně zvýšil. Posledním problémem, kterým se 
výzkum v  prostoru mohylového pohřebiště Hemery zabýval, je zvýšená koncentrace kovových 
předmětů na ploše A. Výskyt kovových artefaktů by měl indikovat výskyt vysokých a  nízkých 
hodnot magnetometrického měření v  těsné blízkosti. Pomocí mikrovrypů bylo ověřeno, že 
tato interpretace magnetometrického měření souhlasí. Kolekce objevených kovových artefaktů 
sestává téměř výhradně z recentních železných předmětů, které pravděpodobně souvisejí s lesním 
hospodařením v  tomto prostoru, ovšem nedá se vyloučit jejich souvislost s  jinými aktivitami, 
například staršími archeologickými výzkumy. 

Jediným kovovým artefaktem pravěkého stáří, který byl odhalen magnetometrickým měřením 
a posléze odkryt při sondáži, je výše zmíněná bronzová břitva. Ta byla jako jediná z kovových 
artefaktů lokalizována v prostoru mohyly. Z nálezové situace (na povrchu kamenné konstrukce 
na úpatí mohyly) usuzujeme, že se nemusí jednat o původní uložení artefaktu, ale dá se uvažovat 
o  jeho přemístění. I když se mohyla 03 jeví na první pohled jako neporušená, není vyloučeno, 
že došlo v  minulosti k  jejímu prozkoumání a  zároveň k  možné dislokaci břitvy z  centrálního 
prostoru mohyly. Nelze ovšem vyloučit, že se břitva nalezla v místě původního uložení. V takovém 
případě nebyla zjištěna její souvislost s žádným pohřbem a lze uvažovat o tom, že nesouvisí přímo 
s budováním mohyly a byla do ní přidána dodatečně jako jakási obětina či milodar. Tato událost 
mohla proběhnout jak bezprostředně po vybudování mohyly, tak i v průběhu dalších staletí. Nález 
bronzové břitvy tak v tomto případě nemůže jednoznačně datovat vznik mohyly. 



97

8. Závěr

Výzkum mohylového pohřebiště Hemery přinesl poměrně strohé informace o lidských aktivitách 
v  prostoru tohoto pohřebiště. Daleko závažnější jsou zjištění týkající se možností využití 
a  interpretace výsledků geofyzikálních měření v  lesním prostředí. Ukazuje se, že geofyzikální 
průzkum lesního prostředí není komplikován jen neprostupností terénu, ale též daleko závažnějšími 
skutečnostmi. Měření je pravděpodobně ovlivňováno vývraty stromů a  kořenovým systémem. 
Problémem může být též podloží, které v  lesním prostředí na mohylových pohřebištích často 
vystupuje téměř k povrchu. V těchto podmínkách se totiž zřídka kdy vytvoří mocnější nadložní 
vrstvy. Je-li podloží magnetické, vytváří pak při magnetometrickém měření anomálie. 

Ukazuje se, že problematická může v  některých případech být i  metoda měření. Je možné, 
že měření v pravidelné síti ovlivňuje výsledný tvar naměřených anomálií. Je zřejmé, že podobná 
měření je nutné provádět právě v pravidelné síti, ale je třeba dávat pozor při interpretaci výsledků 
těchto měření a nedávat tvar anomálií do přímé souvislosti s tvarem skrytých struktur.

Jak jsem již upozornil, není geofyzikální měření v  lesním prostředí v  naší archeologii tak 
rozšířené, jako aplikace těchto metod v otevřeném terénu. Je nutné přistoupit k dalším podobným 
měřením, možná většího rozsahu, aby byly odhaleny a popsány možnosti a limity geofyzikálních 
měření v lesním prostředí. Jelikož nedestruktivní výzkum mohylových pohřebišť je v posledních 
letech jedním z hlavních výzkumných zájmů Katedry archeologie FF ZČU v Plzni, bude geofyzikální 
průzkum mohylových pohřebišť v rámci výzkumných aktivit tohoto pracoviště probíhat i v dalších 
letech.
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Petr Krištuf: Archaeological research of barrow cemetery „Hemery“ (Cadastre Hvožďany, Distr. of Tábor) 
through the use of geophysical methods.

his paper presents research of burial mound cemetery in Hvožďany, Distr. of Tábor. It was a part of research 
project „Burial mound cemeteries and the use of these areas in prehistory“, which is solved by authors of this 
paper. he cemetery in Hvožďany is dated from the Middle Bronze Age to the LaTéne Period and consists of 
more then 70 barrows. he research activities were based both on non-destructive methods, especially on 
geophysical survey, and ater that some excavation was carried out. Two main aims of this research can be 
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pointed out: a research of the space among barrows and research of geophysical anomalies and possibilities of 
their interpretation. 

Geophysical survey was applied in two areas within the cemetery. Area A was surveyed both by caesium 
magnetometer and electrical resistivity proiling. Area B was surveyed only by caesium magnetometer. he 
caesium magnetometer was used to prospect for sunken features or cremation whereas the electrical resistivity 
proiling was used to reveal the extent and shape of stone structure of the barrow situated on the fringe of area 
A. During the geophysical survey, some anomalies were detected, some of them were tested by excavation. he 
excavation revealed that these anomalies do not represent sunken features rather they can be caused by soil 
and tree roots. Also the shape of the stone structure of the barrow mantle was tested by means of excavation. 
he geophysical survey was indicative of square shape of the stone structure, but the discovered structure 
shape was not in accordance with the geophysical survey and seemed to be rather oval.

In ive trenches 107 ceramic shards were discovered. A bronze razor was discovered in the trench no. 2 
(within the barrow no. 03). hanks to these inds we can date the excavated situation to the Bronze Age and 
Hallstatt Period. 

here are many diiculties connected with the interpretation of geophysical survey in forest environment, 
so it is important to focus on methodology in this environment.

Obr. 1. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Lokalizace mohylového pohřebiště na digitalizované mapě ZM 1:25 
000 (zdroj: © CENIA). Poloha mohylníku je označena tmavým bodem.
Fig. 1. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Position of burial mound cemetery within the map ZM 1:25 000 
(source of the background map: © CENIA) is marked by dark grey point.
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Obr. 2. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plán mohylového pohřebiště na mapě ZM 1:10 000 (zdroj: © CENIA).
Fig. 2. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). he ground plan of the burial mound cemetery in the map ZM 
1:10 000 (source of the background map: © CENIA).
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Obr. 3. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plán severozápadní části mohylového pohřebiště na mapě ZM 
1:10 000 (zdroj: © CENIA) s vyznačenými zkoumanými plochami.
Fig. 3. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). he ground plan of the north-west part of the burial mound 
cemetery in the map ZM 1:10 000 (source of the background map: © CENIA) with surveyed areas.
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Obr. 4. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha A: výsledky měření cesiovým magnetometrem s vyznačenými 
sondami. K – kovy, MOHYLA – anomálie v místě mohyly č. 3. Autor R. Křivánek.
Fig. 4. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area A: geophysical survey and excavated trenches. K – metal, 
MOHYLA – anomaly at point of the barrow no. 3. By R. Křivánek.
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Obr. 5. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha A: výsledky elektroodporového měření s  vyznačenými 
sondami. Autor R. Křivánek. 
Fig. 5. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area A: electrical resistivity proiling and excavated trenches. 
By R. Křivánek.
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Obr. 6. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha B: výsledky měření cesiovým magnetometrem s vyznačenými 
sondami. I – liniová anomálie (žlábek), II – anomálie (zahloubený objekt), III – anomálie (zahloubený objekt), 
IV – anomálie (zahloubený objekt), V – mohyla č. 15. Autor R. Křivánek.
Fig. 6. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area B: geophysical survey and excavated trenches. I – linear 
anomaly (groove), II – anomaly (sunken feature), III – anomaly (sunken feature), IV – anomaly (sunken 
feature), V – barrow no. 15. By R. Křivánek.
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Obr. 7. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha A: digitální model terénu.
Fig. 7. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area A: digital model of terrain.
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Obr. 8. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha B: digitální model terénu.
Fig. 8. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area B: digital model of terrain.
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Obr. 9. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Půdorys a proil sondy 1. Tmavě šedá – kameny, světle šedá – kořeny.
Fig. 9. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Ground plan and section of the trench no. 1. Dark gray – stones, light gray – roofs.
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Obr. 10. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Půdorysy sond na ploše A. Tmavě šedá – kameny, světle šedá – 
kořeny. 1 – sonda 2, 2 – sonda 3, 3 – sonda 4.
Fig. 10. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Ground plan of trenches within the area A. Dark gray – stones, 
light gray – roofs. 1 – trench no. 2, 2 – trench no. 3, 3 – trench no. 4.
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Obr. 11. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). 1-7 – keramické zlomky, 8 – bronz. Kresba T. Krištufová.
Fig. 11. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). 1-7 – ceramic fragments, 8 – bronze. Drawing by T. Krištufová.
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Obr. 12. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha B – sonda 1. Srovnání výsledků geofyzikálního měření 
a terénního odkryvu.
Fig. 12. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area B – trench no. 1. Comparison of geophysical survey and 
excavation.

Obr. 13. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Pohled na sondu 1 a mohylu č. 15. Foto autor.
Fig. 13. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). View of the trench no. 1 and barrow no. 15. Photo by author.
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Obr. 14. Hvožďany – Hemery (okr. Tábor). Plocha A – sondy 2-4. Srovnání výsledků geofyzikálního měření 
a terénního odkryvu.
Fig. 14. Hvožďany – Hemery (Distr. of Tábor). Area A – trenches 2-4. Comparison of geophysical survey and 
excavation.


