Masarykova univerzita

Filozofická fakulta
Historický ústav

Zemské brány: Opomíjený správní fenomén Čech a Moravy
doby knížecí

Bc. Michal Dáňa

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Brno 2020

Vlastnoruční podpis

V Brně dne 25. 2. 2020

Michal Dáňa

OBSAH
1. ÚVOD ............................................................................................................................... 4
2. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................................ 6
2.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ ............................................................ 6
2.1.1 Přechodové oblasti jako kontaktní zóny se specifickou funkcí ....................... 7
2.2 PŮVOD TERMÍNU ZEMSKÁ BRÁNA A JEHO DEFINICE ............................................................... 7
2.2.1 Geneze zemské brány ........................................................................................ 7
2.2.2 Vnitřní a vnější brány ........................................................................................... 8
3. VÝZKUMNÁ ČÁST ............................................................................................................10
3.1 PRAVDĚPODOBNÉ ZEMSKÉ BRÁNY – VYBRANÉ LOKALITY .......................................................10
3.1.1 Morava................................................................................................................10
3.1.2 Čechy..................................................................................................................11
3.2 PROKÁZANÉ ZEMSKÉ BRÁNY .............................................................................................12
3.2.1 Vnitřní brány ........................................................................................................12
3.2.1.1 Dobeniská brána .........................................................................................12
3.2.1.2 Brána Na Loučné .........................................................................................13
3.2.1.3 Libická brána ...............................................................................................15
3.2.1.4 Brána Úsobrno – Svitávka ............................................................................16
3.2.2 Vnější brány ........................................................................................................17
3.2.2.1 Brána Hradec u Opavy ...............................................................................17
3.2.2.2 Komplex brány Staré Město ........................................................................18
3.2.2.3 Brána Břeclav – Podivín ...............................................................................19
3.2.2.4 Domažlická brána .......................................................................................21
3.2.2.5 Komplex brány Litoměřice – Chlumec.......................................................22
4. ZÁVĚR ..............................................................................................................................24
5. RESUMÉ ............................................................................................................................26
6. PRAMENY A LITERATURA.................................................................................................27
6.1 PRAMENY......................................................................................................................27
6.1.1 Překlady ..............................................................................................................27
6.2 LITERATURA ....................................................................................................................28
6.2.1 Základní literatura...............................................................................................28
6.2.2 Přehledové publikace .......................................................................................30
6.2.3 Metodické příručky využité k sestavení map ...................................................31
6.3 INTERNETOVÉ ZDROJE DAT A DATABÁZE .............................................................................31
7. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA (STÍNOVANÉ RELIÉFY)..................................................................32

1. ÚVOD
Hlavním tématem této studie je geograficky podmíněný správní fenomén
takzvaných zemských bran. Ty podle současné podoby definice existovaly na
okrajích sídelních oblastí či komor a také v rámci kontaktních zón mezi
jednotlivými, neustále se měnícími sférami vlivu jednotlivých předstátních
útvarů středovýchodní Evropy 10.–12. století. Zemské brány jsou jednou
z podstatných součástí nového chápání paradigmatu doby knížecí
v Čechách, na Moravě i v dalších příbuzných geografických oblastech.1
Navzdory četnosti užití pojmu zemská brána v moderních syntézách
zabývajících se dobou knížecí, nebyla dodnes vytvořena samostatná studie
pojednávající o všech aspektech této nepříliš probádané problematiky. Se
zemskými branami se setkáváme především na stranách vzájemně se
doplňujících publikací Čechy v době knížecí (dvě vydání 1996 a 2007)2 a
Morava v době knížecí (2010)3 pocházejících z per Josefa Žemličky a Martina
Wihody. Drobné zmínky lze nalézt rovněž v novější variantě biografie Břetislav I.
(1999) od Barbary Krzemieńské.4 Nevýhodou výše uvedených syntéz je jejich
pozice na pomezí přehledové publikace a popularizační literatury a z toho
vyplývající absence konkrétnějších závěrů aplikovatelných na jednotlivé
hypotetické lokality.
Jedinou, přesto však metodologicky nepříliš konzistentní studií, jež se fenoménu
zemských bran explicitně a důkladně věnuje v širším kontextu, je kapitola
Zemské brány na českomoravském pomezí obsažená v dizertační práci Petra
Hejhala Pravěké a raně středověké osídlení české části Českomoravské
vrchoviny (2009).5
Petr Hejhal si v rámci své práce stanovil hned několik konkrétních kritérií
existence zemské brány, která lze kvůli nedostatečnému množství přímých i
nepřímých důkazů důsledně aplikovat pouze na několik autorem zvolených
lokalit. Samotná kritéria existence bran jsou poté zvolena v zásadě správně.6

Srovnej s: WIHODA, Martin: Morava v době knížecí (906-1197). Praha 2010, zejm. s. 37-51.
ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 1997, zejm. s. 177-178 a ŽEMLIČKA,
Josef: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007, s. 177-178. V pozměněném vydání syntézy
z roku 2007 nedoznala definice zemské brány žádné změny.
3 WIHODA, Martin: Morava knížecí, s. 137-140.
4 KRZEMIEŃSKA, Barbara: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha
1999, zejm. s. 270.
5 Nekonzistentnost Hejhalových tezí může rovněž vyplývat z faktu, že se jedná v mnoha
ohledech o výběrový katalog jednotlivých lokalit v průběhu všech sledovatelných
archeologických období od pravěku až po vrcholný středověk. Srovnej s: HEJHAL, Petr: Pravěké
a raně středověké osídlení české části Českomoravské vrchoviny. Dizertační práce – vedoucí
práce Zdeněk Měřínský, ÚAM FF MUNI. Brno 2009, s. 90-102.
6 Srovnej s výzkumnou částí této studie.
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Největším nedostatkem kapitoly pojednávající o zemských branách je přílišný
důraz na toponomastiku, způsobený absencí systematických archeologických
průzkumů vybraných lokalit ověřujících autorovy hypotézy.7 Ještě výrazněji se
tento nedostatek projevuje v Hejhalově o rok mladší studii Zemské brány na
českomoravské vrchovině? (2010).8
Další prací, již je vhodné zahrnout mezi metodologicky i faktograficky přínosné
publikace, je historicko-archeologická studie Jana Klápště Cestami hlavními i
vedlejšími přes hranice české země v 11. a 12. století (2019).9 Klápště se zde sice
explicitně tematicky nezaměřuje na fenomén zemských bran, přehledně
ovšem shrnuje dosavadní stav poznání lokalit jejich potencionálního výskytu,
nacházejících se na geografických hranicích knížecích Čech.10
Přední český viatista11 Dušan Cendelín popisuje funkci zemské brány přímo
pouze na příkladu lokality Na Loučné12, nacházející se v okolí dnešní Litomyšle.
Ve studii Trstenická stezka jako historický mýtus (2000)13 důsledně odlišuje pojmy
zemská brána (porta terrae) a strážná brána (porta custodiae), jimž přikládá
odlišný správní význam. K tématu litomyšlské a nepřímo i úsobrnské zemské
brány se vrátil rovněž v konferenčním příspěvku Přechod horní Loučné a
lokalizace zemské brány na raně středověké cestě z Čech na Moravu (2005),14
nebo také v pracích vytvořených ve spolupráci s Pavlem Bolinou.15

HEJHAL, Petr: Českomoravská vrchovina, s. 90-102.
HEJHAL, Petr: Zemské brány na českomoravské vrchovině? In: Havlíčkobrodsko. Sborník
příspěvků o historii regionu 24, 2010, s. 7-19.
9 KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními i vedlejšími přes hranice české země v 11. a 12. století
(nepublikováno). Praha 2019.
10 Tamtéž.
11 Viatistika (či viatika) je, jak již napovídá její název, interdisciplinární obor zabývající se
historickým vývojem cest a stezek. Její základní koncepci vytvořil v roce 2001 Dušan Adam.
Naplnění došla tato koncepce především výzkumem systémů Zlaté stezky a také
prostřednictvím projektů NAKI a NAKI II, řešených Janem Martínkem. Srovnej s: ADAM, Dušan:
Otevření diskuse na téma stanovení názvu vědecké disciplíny, zabývající se výzkumem starých
komunikací. In: Staré stezky. Sborník referátů z 6. semináře 25. dubna 2001. Brno 2001, s. 56-58.
12 Viz výzkumnou část studie.
13 CENDELÍN, Dušan: Staré komunikace na česko-moravském pomezí. Trstenická stezka jako
historický mýtus. Vizovice 2000, s. 9-14.
14 CENDELÍN, Dušan: Přechod horní Loučné a lokalizace zemské brány na raně středověké
cestě z Čech na Moravu. In: Staré stezky 10/2005. Sborník referátů 10. semináře uspořádaného
Národním památkovým ústavem územním odborným pracovištěm v Brně 20. dubna 2005, Brno
2005, s. 73-89.
15 CENDELÍN, Dušan – BOLINA, Pavel – ADAM, Dušan: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce
v období raného středověku. Jevíčko 2010, zejm. s. 76-81 a BOLINA, Pavel – CENDELÍN, Dušan:
Historický přechod pomezí Čech a Moravy u Litomyšle. In: KOUCKÁ, Ivana (ed.): Historica
Olomucensia, Supplementum II. Olomouc 2014, s. 91-150.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Geografické vymezení přechodových oblastí
Mezi jednotlivými geomorfologicky a klimaticky spojitými oblastmi povětšinou
ohraničenými pohořími, pahorkatinami, lesními porosty nebo specifickými
geomorfologickými útvary, jakými jsou například hluboce vykrojené říční
kaňony, mohly v raném středověku vznikat znatelné předěly. Poblíž těchto
geomorfologických předělů se často vytvářely oblasti se specifickým členěním,
jež nenáležely ani k jedné ze sídelních komor na jejich vnějších stranách.
Vznik přechodových oblastí16 byl tedy zprvu výrazně geograficky a klimaticky
podmíněný. Jednou ze základních podmínek jejich existence bylo rovněž
napojení na obchodní trasy spojené s dálkovým či zemským obchodem
procházející jejich středem. V přechodových oblastech mohly následně
vznikat správní jednotky se zvláštním režimem kontroly, mezi něž patří i zemské
brány.
Nejstarší z přechodových oblastí se nacházely jak v Čechách, tak na Moravě
v místech, kde se od 11. století tvořily hranice pozvolna se konstituujících
státních útvarů nebo jejich jednotlivých správních celků. Pozdější historické
země koruny české byly až do konce třináctého století alespoň částečně
odděleny v místech existence raně středověkých přechodových oblastí.17
Nejjasněji jsou pozůstatky přechodových oblastí patrné mezi Čechami a
Moravou, Moravou a Slezskem nebo též Čechami a Bavorskem či Čechami a
Saskem. Do vzniku centralizovanější správy českého knížectví vedoucí ke
konstituci prvního, polsko-českého království, podléhaly patrně přechodové
oblasti mezi Čechami a Moravou minimálnímu nebo žádnému dohledu
přemyslovské správní infrastruktury.

Pojem přechodová oblast (transitional area) je převzatý z hájemství dialektologie a
lingvistické geografie. V původním významu označuje stykovou oblast dvou dialektů jednoho
jazyka. Pojetí přechodové oblasti vznikající nejen kvůli střetávání rozdílných dialektů, ale také
odlišných kulturních prostředí, lze nalézt například ve studii Ewy Rzetelské-Feleszko Slavonic
Pomerania in the past (1995). RZETELSKA-FELESZKO, Eva: Slavonic Pomarania in the past. Its links
with the neighboring areas and its internal division. In: FISIAK, Jacek (ed.): Medieval
Dialectology (Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]). Berlin-New York 1995, s.
217-219.
17 Zemská identita se tedy spoluvytvářela právě díky nim. Srovnej s: WIHODA, Martin: Morava
knížecí, s. 199-205.
16
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2.1.1 Přechodové oblasti jako kontaktní zóny se specifickou funkcí
Kontaktní zóny18 je možné definovat jako prostředí, kde dochází k prolínaní
většího množství elementů rozdílných kulturních okruhů, které spolu těsně
sousedí. Tyto kontaktní zóny není možné dlouhodobě přiřadit jednomu z okruhů,
a proto můžeme hovořit o existenci přechodových oblastí také vně nebo poblíž
jednoznačně geograficky vymezených lokalit. V kontaktních zónách
existujících mimo stálou kontrolu jedné ze skupin elit může docházet ke
směňování zboží, z něhož není mnohdy možné odvádět ať už naturální nebo
peněžité desátky těmto lokálním i centrálním elitám.
Ve studii Heiko Steuera Der Handel der Wikingerzeit zwischen Nord- und Westeuropa
aufgrund archäologischer Zeugnisse (1987) nefiguruje mezi teoretickými
východisky dálkového obchodu hraniční kontaktní zóna ale pouze hranice
jako myšlená linie.19 Obchodní místo na rozhraní mezi dvěma středověkými
státy (nebo také doménami) je zde definováno ve smyslu prodeje
směňovaných zbytných komodit koncovým konzumentům.20

2.2 Původ termínu zemská brána a jeho definice
2.2.1 Geneze zemské brány
Pojem zemská brána původně označující specifickou přechodovou oblast se
do dnešních dnů dochoval v podobě několika místních jmen. Brána Čech
(Porta Bohemica) označuje vstupní bránu z českého území do Saska. Koryto
řeky Labe prochází oblastí Labských pískovců a vytváří geografický mezník
v podobě hluboce vykrojeného, po staletí neměnného říčního koryta.
Místní označení Zemská brána nese chráněná krajinná oblast v blízkosti řeky
Divoké Orlice nacházející se rovněž na pomezí dvou státních celků i
historických zemí. Na rozdíl od Porty Bohemiky oblast Zemské brány v Orlických
horách nebyla využívána jako hlavní obchodní trasa spojující středověké
Kontaktní zóna (contact zone) je termínem využívaným lingvisty, literárními teoretiky a
kulturními antropology pro oblasti, kde se setkávají rozdílně vyspělé kulturní okruhy. Její definici
představila Mary Louise Prattová ve studii Arts of the Contact Zone (1996). Srovnej s: PRATT,
Mary Louise: Arts of the Contact Zone, Profession 1996, s. 33-40.
19 STEUER, Heiko: Der Handel der Wikingerzeit zwischen Nord- und Westeuropa aufgrund
archäologischer Zeugnisse. In: DÜWEL, Klaus – JAKUHN, Herbert – SIEMS, Harald – TIMPE, Dieter
(edd.): Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittelund Nordeuropa, Teil IV. Göttingen 1987, zejm. s. 186-197.
20
Poněkud odlišné závěry vyplívají z nejnovějších výzkumů povelkomoravského a
mladohradištního osídlení v Dyjskosvrateckém úvalu. Srovnej s: MACHÁČEK, Jiří – DRESLER, Petr:
The Hinterland of an Early Medieval Centre at Pohansko near Břeclav. In: Das Wirtcshafliches
Hinterland Der Frühmittelalterlichen Zneter. Ed. Lumír Poláček. Brno 2008, s. 313-326 a 431-436.
18
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předstátní útvary.21 Toponymum zemská brána (porta terrae) je vžité také pro
okolí Náchoda.
Pojmenování blízké označení zemská brána je možné nalézt rovněž v Kosmově
kronice. Děkan svatovítské kapituly se v souvislosti s nečestným jednáním
Spytihněva II. datovanému k roku 1055, kdy měl český kníže nechat svolat
moravskou zemskou hotovost k hradu Chrudimi. Vojenské oddíly vedené Otou
Olomouckým a Konrádem Brněnským byly však zajaty Spytihněvem ve strážné
bráně (porta custodiae) u Hrutova.22
Pojem strážná brána byl Kosmou využit rovněž ve spojitosti s počátky pontifikátu
pražského biskupa Jaromíra, navrátivšího se z polského exilu. Na neutrální půdě
oblasti zvané Dobenina svolal kníže Vratislav předáky a všechen lid k volbě
nové hlavy české církve.23 Právě z Dobeniny, jejíž jméno kdysi nesla zaniklá ves
poblíž Náchoda, se sestupovalo úzkým údolím k řece Malši, vedoucí poutníky
a obchodníky kladským pomezím.
Samotná zemská brána (porta terrae) se v dostupných pramenech objevuje
pouze jednou. Ve falzu listiny vydané Vratislavem II. pro vyšehradskou kapitulu
je možné nalézt spojitosti s oblastí poblíž Hrutova zmínku o zemské bráně. Této
zemské bráně se říkalo Na Loučné (porta terrae que dictur Natrstenici).24 Jedná
se o první a zároveň poslední přímé využití pojmu zemská brána pocházející z
období raného i vrcholného středověku.

2.2.2 Vnitřní a vnější brány
Výchozím bodem pro výzkumnou část této studie mohou být kritéria existence
zemské brány stanovená Petrem Hejhalem.25 Potenciální zemskou branou by
měla procházet zemská cesta, v její blízkosti musejí existovat lokality spojené se
strážním systémem a lokalizace brány má odpovídat blízkosti pohraničního
hvozdu definovaného prostorem mezi lokalitami českého či moravského
strážního systému. Mezi kritéria existence dále patří příznivé geomorfologické
podmínky, relevantní písemný pramen, případně toponomastika spojená se
slovy brána (nebo branka) a stráž.26 U vstupních bodů do prostoru zemské
Ale zřejmě jako trasa vedlejší. Srovnej s: Výsledky | Historické cesty. Historické cesty |
Informace k projektu NAKI [online] [cit. 13. 12. 2019]. Dostupné z: http://www.historickecesty.cz/vysledky/index.html
22 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Ed. Berthold Bretholz. Monumenta Germaniae
Historica, Scriptores rerum Germanicarum – Nova Series – Tomus II. Berlin 1923, s. 105.
23 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum II/22, s. 115.
24 Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae. Tomus I. Ed. Gustav Friedrich. Praha 19041907, č. 399, s. 413.
25 HEJHAL, Petr: Českomoravská vrchovina, s. 90.
26 Tamtéž. V samostatně vydanémvýtahu z kapitoly své dizertační práce pojednávající o
zemských branách na českomoravské vrchovině se Per Hejhal soustřeďuje již pouze na
toponomastiku a výpovědi písemných pramenů. Stěžejní význam mají v této pozměněné verzi
21
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brány se velmi často nacházejí opevněná hradiště. Podle nejnovější podoby
definice zemské brány, vycházející z výše uvedených předpokladů, lze brány
rozdělit do dvou základních kategorií podle jejich polohy.
Vnější brány se nacházejí především na okrajích jednotlivých domén či sfér
vlivu. Vyplňují geografické předěly mezi těmito doménami. Určitá část vnějších
zemských bran se může nacházet až za úrovní jedné ze sfér vlivu. Rovněž může
docházet k tomu, že se na každé ze stran geografického rozmezí utvoří
samostatná zemská brána nezávislá na bráně protější. Každá z vnějších
zemských bran má disponovat samostatnou mincovnou, nebo tuto mincovnu
sdílet s branou sousední.
Vnitřní brány vznikají uvnitř jednotlivých částí domény jednoho předstátního
útvaru nebo v pomezních oblastech jeho geograficky podmíněných částí.
Vnitřní brána by měla obsahovat samostatnou infrastrukturu a disponovat
vlastní mincovnou. Pokud mincovnou nedisponuje, mělo by se v její blízkosti
nacházet alespoň lokálně významné sídelní centrum emitující specifické nebo
napodobované mince.

toponyma Branka, Brána, Brankovice a Branišov. Místní jména jako Střítež či Stráž Hejhal opouští.
Srovnej s: HEJHAL, Petr: Zemské brány, s. 7-19.
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1 Pravděpodobné zemské brány – vybrané lokality
3.1.1 Morava
Na jižní hranici Moravy se od 10. do poloviny 12. století patrně vytvořila
komplexní soustava zemských bran. Centrálními body jihomoravské hranice
byly od první poloviny 11. století především Dolní Věstonice-Vysoká Zahrada,
respektive Strachotín (castrum Strachtin)27, Podivín (castrum Podiuin)28 a
později také Břeclav (civitas Bratislau).29 Na tato tři nejdůležitější sídla byla
navázána síť vedlejších hradišť, která mohla sloužit jako vstupní nebo výstupní
body do prostoru zemské brány.
Vstupní bod strachotínského hradiska k sobě poutal dvě až tři menší hradiska.
Těmito hradisky byly zejména Drnolec a Mikulov.30 Specifickou roli v systému
brány zastával od poloviny dvanáctého století rovněž mušovský kostel
s trhovou vsí (obdobně snad v sytému později figurovala i samotná ves
Drnholec s krčmou). Keramika nalezená na mikulovském hradišti ve většině
případů odpovídá mladohradištním ekvivalentům z Kostic-Zadního hrúdu.31
Jednotlivé zemské brány lze na Moravě očekávat v okolí Moravičan, kde se
směrem k Olomouci stáčela jedna z větví česko-moravské cesty a také mezi
hradisky Opava-Jaktař a hradiskem Cevlín u Krnova.32 Uprostřed brány byl
založen v druhé polovině 12. století první holasovický kostel. Dá se tedy
předpokládat, že její správní vývoj byl dokončen až v tomto období.33

CDB I, č. 50, s. 51.
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum II/21, s. 113.
29 CDB I, č. 79, s. 84.
30 BALCÁRKOVÁ, Adéla – KALHOUS, David – EICHERT, Stefan: Zur Entwicklung der Grenze im
mährisch-österreichischen Grenzgebietwährend des 11.–12. Jahrhunderts und zur Rolle der
Befestigung von Nikolsburg/Mikulov. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 32, 2016,
s. 40-49.
31 BALCÁRKOVÁ, Adéla: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí.
Dizertační práce – vedoucí práce Jiří Macháček, ÚAM FF MU. Brno 2016, s. 400-407 a 415-425.
32 MARTÍNEK, Jan – LÁTAL, Martin: Dopravní spojení, s. 2 a MARTÍNEK, Jan: Dohled nad cestami
na Moravě a ve Slezsku. Raný středověk, hradská soustava. Olomouc 2018.
33 Jedná se o situaci podobnou Mušovu. Kostel je ale v tomto případě dřevěný. Holasovice |
Archeologický atlas Čech. Archeologický atlas Čech [online] [cit. 15. 12. 2019]. Dostupné z:
http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/holasovice_op_hradiste_dvur
27
28
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3.1.2 Čechy
Další z pravděpodobných bran, vznikající již v 11. století je přechodová oblast
vymezená hradišti Netolice a Dvory. Poblíž členitého údolí řeky Blanice se
nalézá rovněž starobylý kostel sv. Petra a Pavla, dnes stojící na předměstí
Prachatic.34 Také zde byly nalezeny přemyslovské i bavorské mince z 11. a 12.
století.35 Ve vyšehradském falzu je poté zmíněna daň z prachatické cesty.36
Netolická brána mohla navíc souviset jak se Zlatou stezkou, tak s cestami
vedoucími do Lince.37
Významnou západočeskou lokalitou je oblast vymezená hrady Přimda a
Tachov na jedné straně a Kladrubským klášterem na straně druhé. Změna
správní sítě, kterou lze spojovat s fundací kladrubského kláštera Vladislavem I. i
s přebudováním pohraničních pevností Soběslavem I. patrně vytvořila centrální
správní bod v Kladrubském klášteře, jímž procházely norimberská, řezenská a
snad i bamberská větev západní obchodní magistrály.38 S možnou vnější
branou v blízkosti hradu Přimdy mohla mít souvislost rovněž křižovatka
Norimberské cesty a severojižní spojky v Boněticích.39
Lze uvažovat rovněž o existenci samostatné tachovské zemské brány, později
darované Jindřichem Břetislavem tepelskému premonstrátskému klášteru.
Zmínka o celnici (a snad také trhu) v blízkosti brány, jíž se vystupuje ze země
(theloneo tam fori quam porte, id est exitus terre)40, se může vztahovat právě
k Tachovsku. Jistým vodítkem je rovněž toponymum Branka u Halže.41

Srovnej s: HEJHAL, Petr: Českomoravská vrchovina, s. 217-218.
LUTOVSKÝ, Michal: Jižní Čechy v raném středověku. Slovanské osídlení mezi Práchní a
Chýnovem. České Budějovice 2011, s. 21-25.
36 CDB I, č. 387, s. 386.
37 Srovnej s: LUTOVSKÝ, Michal: Jižní Čechy v raném středověku, s. 213-222 a KUBŮ, František –
ZAVŘEL, Petr: Výzkum Zlaté stezky. Výsledky a výhledy. In: KUBŮ, František – PARKMAN, Marek
(edd.): Staré stezky. Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací. Prachatice
9.–11. 6. 2010 (Zlatá stezka supplementum I.) Prachatice 2015, s. 17-44.
38 KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
39 ČECHURA, Jiří: Průběh Norimberské a Řezenské cesty v západních Čechách. In: KUBŮ,
František – PARKMAN, Marek (edd.): Staré stezky. Sborník příspěvků z konference o výzkumu
starých komunikací. Prachatice 9.–11. 6. 2010 (Zlatá stezka supplementum I.). Prachatice 2015,
s. 55-64.
40 CDB I, č. 358, s. 326.
41 Zemská brána mohla ležet také na cestě vedoucí z Čech do Chebska. Srovnej s: HEJHAL,
Petr: Zemské brány, s. 7-19 a ČECHURA, Jiří: Průběh Norimberské a Řezenské cesty, s. 55-64.
34
35

11

3.2 Prokázané zemské brány
3.2.1 Vnitřní brány
Vnitřní zemské brány fungující jako předěly mezi přemyslovskými državami měly
v chápání současníků pražského děkana Kosmy patrně význam odlišný od
bran vnějších. Jednalo se o vstupy do dalších zemí ovládaných vládnoucím
knížecím rodem. V každé z těchto zemí (jedná se zejména o Kladsko, Moravu
a Slezsko, ale také o Budyšínsko a Zhořelecko) existovala více či méně
autonomní provinciální správa loajální pražskému dvoru.
Navzdory tomu, že se nervová zakončení42 podobná strážným branám
nacházela i na hranicích se sousedními doménami, nezmiňuje se o nich
s místními poměry dobře obeznámený Kosmas jako o branách stráže (portae
custodiae).43 Lze tudíž opatrně předpokládat svébytné postavení vnitřních
zemských bran ve správní síti přemyslovského předstátního útvaru.

3.2.1.1 Dobeniská brána
Zemská brána na pomezí raně středověkého Kladska a Čech má své kořeny již
v druhé polovině desátého století. Její původní rozsah až ke Krčínu u Nového
Města nad Metují (zde stál patrně od 10. století předchůdce dnešního kostela
sv. Ducha) lze v době jejího vzniku pouze předpokládat. O funkci správních
jednotek na území Čech v první polovině desátého století nepojednávají
žádné spolehlivé písemné prameny. Můžeme se tedy pouze domnívat, jaké
mezi jednotlivými sídly panovaly vztahy a jak byla rozvržena jejich
hierarchizace.
Dobeninská brána se dotvořila až v průběhu druhé poloviny 11. století
v souvislosti se vznikem jaroměřského hradiště.44 Jaroměř vymezovala
příhraniční přechodovou oblast, jíž procházely obchodní cesty do Kladska a
dále směrem k Vratislavi a Opolí. Výstupním bodem z této oblasti mohl být
přemyslovský dvorec (?) doplněný kostelem sv. Václava situovaným v dnes již
zaniklém Dobeníně.45
Indikátorem dotvoření specifického systému správy v této oblasti může být
rovněž opatovický benediktinský klášter povýšený v osmdesátých letech 11.
Srovnej s KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum II/16, s. 105 a Cosmae Pragensis Chronica
Boemorum II/23, s. 115.
44 ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal – SLABINA, Miloslav – SMEJTEK, Lubor: Encyklopedie
hradišť na v Čechách. Praha 2003, s. 117.
45 WIHODA, Martin: Morava knížecí, s. 139-140.
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43

12

století Vratislavem II. z proboštství na samostatné opatství.46 Příjmy z obchodní
magistrály vedoucí k Hradci pravděpodobně patřily k temporálním požitkům
plynoucím do klášterní pokladny.
Existence dobeninské brány je v písemných pramenech doložena pouze
v Kosmově kronice, což lze vzhledem k obecnému nedostatku písemných
zpráv a při porovnání s branou v poloze Na Loučné považovat za dostatečný
důkaz svědčící ve prospěch existence strážné a zemské brány u Dobenína. Na
Náchodsku existují vsi s toponymy Branka a Malá Branka, nacházející se v těsné
blízkosti strážné brány (porta custodiae), které rovněž nepřímo potvrzují
existenci brány zemské (porta terrae).
Na blízkých návrších Branka a Homolka, nacházejících se poblíž
geomorfologického předělu označovaného dodnes jako zemská brána, byly
v druhé polovině 19. století objeveny pozůstatky opevnění.47 Pod nimi se zřejmě
postupně tvořila předlokační náchodská aglomerace.48
3.2.1.2 Brána Na Loučné
Vnitřní brána v poloze Na Loučné (Natrstenici) je nejstarší z bran nacházejících
se na historických hranicích Čech a Moravy. Její kořeny sahají snad až do dob
před příchodem Slovanů. Nacházela se totiž na křižovatce obchodních cest
z Čech na Moravu v údolí vyhloubeném řekou Loučnou. Geograficky je údolí
Loučné (dřívější Trstenice) mezi Vraclaví a benáteckým hradiskem ideálním
místem pro přechod zemské hranice.49 Orientační geografické vymezení zdejší
přechodové oblasti je možné pomocí koryta řeky Loučné, jejích přítoků a
vyvýšené plošiny, na níž se nacházelo vraclavské hradisko.
Strategická poloha brány na křižovatce většiny obchodních cest (spojené
s koridorem vedoucím od Litomyšle k Benátkám) byla využívána již za
velkomoravského období. Benátecké hradiště představovalo od 9. do 11.
století vstupní bod do chrudimské, resp. vraclavské provincie.50 Kolem něj se
později zřejmě vytvářela další sekundární sídlení a komunikační infrastruktura.
Poblíž Litomyšle v dnešní vsi Tržek a také v bezprostřední blízkosti benáteckého
hradiska se nacházely významné křižovatky cest dálkového obchodu. Celnicí
v zemské bráně Na Loučné v druhé polovině 12. století procházela zejména

BUBEN, Milan M.: Encyklopedie řádů II. /2., s. 77-78.
ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal – SLABINA, Miloslav – SMEJTEK, Lubor: Encyklopedie
hradišť – Čechy, s. 210-211.
48 Srovnej s: KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin: Hrady českého Slezska. Brno-Opava
2000, s. 405-409.
49 MARTÍNEK, Jan: Dohled nad cestami.
50 ŽEMLIČKA, Josef: Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a společnosti. Praha
2002, s. 48.
46
47
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uherská sůl51 dopravovaná z Moravy. Tato celnice byla zřejmě situována na
brodu přes Loučnou, který se nacházel u ústí Jiráskova údolí.52
V Kosmově kronice se nachází zmínka o zdejší bráně hned třikrát. Poprvé
v souvislosti s hranicemi panství knížete Slavníka (zde figuruje hrad Litomyšl –
pravděpodobně benátecké hradisko),53 podruhé pak v souvislosti s moravskou
hotovostí svolanou do Čech knížetem Spytihněvem a přepadenou poblíž
strážné brány v polích Hrutova.54 Potřetí se Kosmas o litomyšlské bráně zmiňuje
ve spojitosti s třetím pobitím Vršovců knížetem Svatoplukem v roce 1108. Zde
Kosmas hovoří o východu z lesa u Litomyšle (sub ipso exitu silve iuxta oppidum
Lutomisl).55
Samotný Hrutov56, řídce osídlené území mezi Vraclaví a Litomyšlí, je typickou
přechodovou oblastí na hranici dvou domén, později dvojdomény. Autonomie
hrutovské přechodové oblasti, snad původně vymezené hradišti Křenov a
Benátky, se vznikem Vraclavi značně zmenšila. Toto velké a důkladně
opevněné hradiště představovalo jedno z center hradské soustavy.57 Dalším
zásahem do autonomie Hrutova bylo v roce 1098 uskutečněné založení
prvního litomyšlského kostela.
Břetislav II. sem zřejmě již v této době nechal umístit několik benediktinských
mnichů tvořících malé proboštství nebo kapitulu58 (snad proto zmínka o dani
z celnice v listině Vladislava II.).59 Případný litomyšlský klášter (po konverzi na
premonstrátskou kanonii přejmenovaný na Mons Oliveti) nebyl ovšem nadán
žádnými nemovitými majetky s výjimkou vsi Křekov.60 Jeho založení je poté jak
diplomatickými prameny, tak Vincenciovou kronikou připisováno Vladislavu
II.61 Požitky z litomyšlského cla byla obdařena vyšehradská kapitula, což značně
znesnadňuje určení skutečné povahy zdejší svatyně.62

BOLINA, Pavel – CENDELÍN, Dušan: Historický přechod pomezí Čech a Moravy, s. 95-97.
CENDELÍN, Dušan: Přechod horní Loučné, s. 81-84 a BOLINA, Pavel – CENDELÍN, Dušan:
Historický přechod pomezí Čech a Moravy, s. 100.
53 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum I/18, s. 49-50.
54 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum II/16, s. 105: „…et iam ultra portam custodie in agris
Grutou duci obviant veniunt…“
55 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum III/22, s. 190.
56 BOLINA, Pavel – CENDELÍN, Dušan: Historický přechod pomezí Čech a Moravy, s. 94 a
CHARVÁT, Petr: Hrutov. Včerejšek a dnešek jednoho problému. Folia historica Bohemica 2,
1980, s. 39-76.
57 ŽEMLIČKA, Josef: Knížecí Čechy, s. 273.
58 CDB I, č. 375, s. 349.
59 CDB I, č. 399, s. 411-412.
60 Tamtéž.
61 Tamtéž a Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského. Edd. Dr. Josef Emler a Vácslav
Vladivoj Tomek. Fontes rerum Bohemicarum II, Cosmae chronicon Boemorum cum
Continuatoribus: Prameny dějin českých, vydávané z nadání Palackého – Díl II. Kosmův letopis
český s pokračovateli, s. 410.
62 BOLINA, Pavel – CENDELÍN, Dušan: Historický přechod pomezí Čech a Moravy, s. 96-97.
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Situace se nezměnila ani po konverzi na premonstrátskou kanonii, kterou mohl
provést Jindřich Zdík. Samostatnost kanonie nabyla až v druhé polovině 12.
století, o čemž svědčí i donační listinné falzum odkazující se do této doby.
Specifické postavení hradu Litomyšle (a s ním i zemské brány) do konce 12.
století prakticky zaniklo. Naposledy se s pojmem brány (porta terrae)
setkáváme v jiném listinném falzu majícím původ ve druhé polovině 12. století.
Posledním pozůstatkem původní podoby správy byla mincovna, z níž směla
pobírat desátky litomyšlská kanonie.63 Existenci vraclavské mincovny, později
zřejmě přesunuté přímo do Litomyšle, dokazuje mimo jiné nález depotu
z Vysokého Mýta.64

3.2.1.3 Libická brána
Zemská brána tvořící se nejpozději od první poloviny 12. století mezi
Vilémovským klášterem a Libicí nad Doubravou je nejmladší branou
dlouhodobě existující na pomezí Čech a Moravy. Pro tento fakt svědčí i
netradiční struktura její správní soustavy. Není zde možné se setkat s
písemnými doklady celnice ani s významnými mincovními nálezy. Geografické
vymezení prostoru brány je možné pouze pomocí toponomastiky a vrásnění
vytvořeného řekou doubravou na severovýchodě přechodové oblasti.65
Zmínka o stráži (ztras)66 v listině určené pro olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka67 má zřejmě blízkou souvislost s Kosmou využívaným pojmem strážná
brána (porta custodiae).
Výchozím bodem není jako v případě dobeninské nebo litomyšlské brány
významnější hradiště (většinou označované jako castrum nebo oppidum), ale
benediktinský klášter (volné propojení s Čáslaví je ovšem pravděpodobné).68
Brána se nachází v Libickém újezdu (circuitus de Lubac), v němž patrně
probíhala kolonizační aktivita podobně jako ve Svatavině újezdu poblíž
kláštera Želiv.69
Důvodů, proč tomu tak bylo, je hned několik. Nejdůležitějším je ostraha blízkého
stříbrného dolu ve Vilémově, který byl v době svého vzniku zřejmě prvním
v Čechách. Další z příčin vzniku libické brány mohla představovat existence
vedlejší cesty na Moravu, tehdy snad procházející přes Habry okolo hradiště

BUBEN, Milan M.: Encyklopedie řádů II. /2., s. 81-82.
Srovnej s: LUKAS, Jiří: Nové exempláře moravského denáru Břetislava I. C 301 z hradiště
Vraclav. Numismatické listy 71, 2016, s. 128-141.
65 Srovnej s: HEJHAL, Petr: Zemské brány, s. 7-19.
66 Latinským ekvivalentem stráže je custodia.
67 CDB I, č. 158, s. 164.
68 Tamtéž.
69 HEJHAL, Petr: Českomoravská vrchovina, s. 85.
63
64
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Zkamenělý zámek dále do brněnské provincie.70 Později se k této cestě mohly
poblíž Libice připojovat pozvolna vznikající stezky z prostoru českomoravské
vrchoviny. Jisté je pouze to, že ve druhé polovině 12. století v Libici vzniká
románský kostel sv. Jiljí.71

3.2.1.4 Brána Úsobrno – Svitávka
Vnitřní brána se na moravské straně prokazatelně vytvořila pouze v oblasti
ohraničené celní vsí Úsobrno a hradišti Křenov, Biskupice 2, Opatovice a
Svitávka. Na tomto styčném bodě zemských cest mezi vraclavskou (respektive
chrudimskou), olomouckou a brněnskou provincií můžeme zaznamenat správní
sytém kontrolující průchod stezek boskovickou brázdou, která geomorfologicky
determinuje celý prostor brány.
Kořeny křenovské a později také opatovické křižovatky72 lze nalézt již ve
velkomoravském období, mezi raně středověkými hradisky Křenov a Benátky.73
Správní systém napojený na celnice v Úsobrnu a později i ve Svitávce se
dotvářel od třetí čtvrtiny 11. do závěru 12. století. Úsobrno (Vzobren či Uzobren)
podle zápisu ve Vincenciově kronice fungovalo jako celnice s kostelem v roce
1145.74 Již k roku 1078 je zmiňován úsobrsnký dvorec (curia Uzobren), spadající
pod správu kláštera Hradisko u Olomouce.75 Naopak ve Svitávce jsou celnice,
kostel a trh spolehlivě doloženy až listinným falzem hlásícím se k roku 1201.76
Vstupním bodem zemské brány bylo alespoň zpočátku staré hradiště v Maříně.
Za jeden z výstupních bodů lze bezesporu považovat Úsobrno s celnicí a
strážným vrchem Durana.77 Během období rozvoje správy (od konce 11. století)
je možné uvažovat o napojení litomyšlského proboštství na bránu v boskovické
brázdě. Pro nepřímou spojitost se vznikem kostela v Litomyšli hovoří také
Tamtéž, s. 92 a CENDELÍN, Dušan: Od Habrů k Brodu. Pokus o řešení jednoho problému
viatistiky. In: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického
povědomí, č. 1, 2001, str. 46–79.
71 KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
72 CENDELÍN, Dušan – BOLINA, Pavel – ADAM, Dušan: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce,
s. 41-49.
73 Srovnej s: MARTÍNEK, Jan – LÁTAL, Martin: Dopravní spojení, s. 2.
74 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 414. Právě zde u úsobrnské celnice a
v zemské bráně se pokoušel Konrád Znojemský přesvědčit Jindřicha Zdíka, aby se za něj v Praze
přimluvil u Vladislava II.: …et sic ad thelonium Vzobren ante ecclesiam eum dulcissima
allocutione circumveniens…
75 CDB I, č. 79, s. 82-85.
76 Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae. Tomus II. Ed. Gustav Friedrich. Praha 1912,
č. 352, s. 366.
77 CENDELÍN, Dušan – BOLINA, Pavel – ADAM, Dušan: Průzkum dálkové trasy Litomyšl – Konice
(přes Jevíčko). In: KUBŮ, František – PARKMAN, Marek (edd.): Staré stezky. Sborník příspěvků
z konference o výzkumu starých komunikací – Prachatice 9.–11. 6. 2010 (Zlatá stezka
supplementum I.) Prachatice 2015, s. 65-78 a CENDELÍN, Dušan – BOLINA, Pavel – ADAM,
Dušan: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce, s. 71-72.
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založení svitavského hradiska, uskutečněné rovněž na konci 11. století.78
Svitávka patrně představovala druhý výstupní bod z přechodové oblasti
vymezené boskovickou brázdou.
Ve Svitávce se mohla teoreticky napojovat také cesta vedoucí z Libice nad
Doubravou. Pro toto tvrzení však neexistují žádné konkrétní důkazy. Nejasná je
rovněž role těžebních oblastí spojených s metalurgií železa, které se nacházely
poblíž křenovského hradiska a také na sever od Brna v okolí Svitávky.79
Úsobrnská provincie poprvé popsaná Hermenegildem Jirečkem tedy v určité
podobě skutečně existovala.80 Vstup do ní se však nacházel na jiném místě a
její vnitřní struktura se během staletí významně proměňovala.

3.2.2 Vnější brány
3.2.2.1 Brána Hradec u Opavy
Kořeny Hradecké brány lze nalézt ve velkomoravském období, kdy se na
Holasicku poprvé vytvořila přechodová oblast, prostorově vymezující vstup do
moravské brány. O její vnitřní struktuře toho však není příliš známo. Je
pravděpodobné, že se skládala z hradišť Hradec nad Moravicí a Opava
Kylešovice a že se z hradecké části za raně knížecího období Moravy stalo
přemyslovské hraniční hradisko.81 Poblíž tohoto hradiska (civitas Gradecz) se
spojovaly cesty směřující k olomoucké aglomeraci. Na opačné straně
přechodové oblasti u Kylešovic se nacházela křižovatka obchodních cest
procházejících budoucí holasickou provincií.82
Jistým vodítkem pro určení polohy zemské brány a vymezení rozsahu
přechodové oblasti nám může být toponymum Branka u Opavy, rozšiřující se
údolí Moravice nebo také vyvýšenina, na níž jsou položeny Kylešovice.
Nedílnou součástí vnější hranice oblasti byl nepochybně hradecký hvozd (silva
Gradecensis).83
V Kosmově kronice není možné o Hradci nad Moravicí nalézt jedinou přímou
zmínku. Existují pouze nepřímé důkazy o pravděpodobném smrtelném zranění

Datace byla provedena zejména pomocí nalezeních mincí. KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
MARTÍNEK, Jan – LÁTAL, Martin: Dopravní spojení, s. 2.
80 CENDELÍN, Dušan – BOLINA, Pavel – ADAM, Dušan: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce,
s. 5.
81 KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin: Hrady českého Slezska, s. 166-167 a 403-409.
82 Tamtéž a MARTÍNEK, Jan – LÁTAL, Martin: Dopravní spojení, s. 2.
83 Srovnej s: Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae. Tomus III-1. Ed. Gustav Friedrich.
Praha 1942, č. 174, s. 215-216.
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knížete Spytihněva v bitvě s polskými oddíly u Hradce v kronice Galla
Anonyma.84
Prvním diplomatickým pramenem potvrzujícím existenci Hradce nad Moravicí
již v druhé polovině 11. století je zakládací listina benediktinského kláštera
Hradisko u Olomouce. V tomto falzifikovaném privilegiu je řeč mimo jiné o cestě
vedoucí do Polska a o příslušném desátku z ní, odváděném do klášterní
pokladny.85 Shodnou formulaci nalezneme také v konfirmačním privilegiu
Vladislava II. z roku 1160.86
Lze se domnívat, že v Hradci stával farní kostel, neboť se jednalo o důležitou
příhraniční pevnost.87 Na kylešovické straně je však do poloviny 12. století
doloženo pouze hradisko.88 Můžeme rovněž předpokládat napojení hradecké
brány pomocí komunikační infrastruktury na další možné lokality, například na
výše zmíněnou oblast mezi hradišti Opava-Jaktař a Civlín u Krnova.89

3.2.2.2 Komplex brány Staré Město
Po rozpadu sídelní aglomerace Starého Města poblíž Uherského Hradiště se na
konci velkomoravské epochy zdejší oblast vylidnila. Je pravděpodobné, že ke
kolapsu Velké Moravy sice nedošlo útokem Maďarský kočovníků, staroměstská
aglomerace a její okolí se však z tohoto důvodu vylidnit mohly. Zřejmé je, že se
zde později rozprostíralo Uhry ovládané území nikoho, později nazývané jako
Lučské pole (campus Lucsco) nebo také Lucká provincie (Provintia Lucensis).90
Geomorfologicky je hlavní přechodová oblast, jíž je staroměstská brána
součásti, ohraničena nivním údolím meandrující řeky Moravy. Vedlejší
přechodová oblast sahající až k Uherskému Brodu je poté vymezena zejména
hraniční řekou Olšavou. Poblíž brodu přes ni stávala zřejmě celnice.91

KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin: Hrady českého Slezska, s. 403-409 a Galli
Anonymi Cronicae et Gesta ducum sive principum Polonorum. Ed. Karol Maleczyński.
Monumenta Polonie Historica – Nova Series II. Kraków 1952, s. 48.
85 CDB I, č. 79, s. 82-85 (cit. ze s. 84): „…de via vero, que ducit ad Poloniam iuxta civitatem
Gradecz sextus denarius…“
86 CDB I, č. 208, s. 194-197.
87 Srovnej s: MARTÍNEK, Jan: Dohled nad cestami a ČIŽMÁŘ, Miloš: Encyklopedie hradišť na
Moravě a ve Slezsku. Praha 2004, s. 122.
88 ČIŽMÁŘ, Miloš: Hradiště – Morava, 162-163.
89 MARTÍNEK, Jan – LÁTAL, Martin: Dopravní spojení, s. 2.
90 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum III/62, s. 215. Srovnej s: VÁLEK, David: Středověká
kolonizace Veselska. Magisterská diplomová práce – vedoucí práce Libor Jan, HÚ FF MU. Brno
2009, s. 33 a WIHODA, Martin: Das Bild der Ungarnischen Nachbarn bei Cosmas von Prag. In:
BAGI, Dániel – BARABÁS, Gábor – FONT, Márta – SASHALMI, Endre (edd.): Hungary and
Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th – 17th Centuries). Pécs 2019,
s. 21-37.
91 CDB I, č. 79, s. 84: „…datus est de Olsaua sextus denarius…“
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Většina kostelů existujících ve staroměstské aglomeraci v krátkém období
zanikla a byla případně obnovena později. Dva z nich ovšem nepřestaly plnit
svou funkci, respektive byly znovu využívány již od 11. století. Těmito nadále
existujícími svatyněmi byly kostely na vyvýšených místech v lokalitách SadyVýšina sv. Metoděje a Modrá-Na Díle.92
Komplex zemské brány zde byl znovu obnoven výstavbou hradiště ve
Spytihněvi, které bylo zřejmě původně vystavěno již v 11. století. Prokazatelně
opevněno bylo o století později za vlády Soběslava I. nebo Vladislava II. Později
byla patrně na popud Jindřicha Zdíka při zdejším kostele zřízena arcidiakonie.
Soběslav byla novým správním centrem jihovýchodní Moravy, postupně se
napojujícím na starší struktury osídlení, zejména pak ve Starém Městě. Vznik
první části soustavy zemské brány je možné očekávat mezi Spytihněví a
lokalitou Modrá-Na Díle, kde mohlo existovat menší správní centrum až do
založení velehradského kláštera.
Druhou pravděpodobnou lokalitou komplexu brány je oblast mezi Výšinou sv.
Metoděje a Uherským Brodem. Důležitá je zmínka z Kosmovy kroniky o bitvě na
Luckém poli mezi Vladislavem I. a Štěpánem II. odehrávající se 13. května roku
1116.93 Vladislav I. měl doputovat k hraniční řece Olšavě a usadit se na jejím
protějším břehu (snad blízko brodu, aby mohl v případě potřeby řeku překročit),
kde očekával poselstvo uherského krále. Lze se domnívat, že právě zde, poblíž
Uherského Brodu, končila jedna část staroměstského komplexu zemské brány.94
Důkazem existence vnitřní části zemské brány v oblasti poblíž Starého Města
mohou být rovněž významné nálezy mincovních depotů z první poloviny 12.
století. Komplex zemské brány na jihovýchodě Moravy se tedy definitivně
dotvářel právě v tomto období. Od počátku 12. století rovněž dochází
k systematické obnově komunikační infrastruktury, která měla již v období
existence Velké Moravy svůj střed v akropoli staroměstské aglomerace.95

3.2.2.3 Brána Břeclav – Podivín
Zemskou bránu existující od druhé poloviny desátého století je možné nalézt na
Břeclavsku. Mezi Rakvicemi a zbytkovým osídlením na Pohansku existovala
přechodová oblast položená v dyjské nivě, kde docházelo k časté směně

VÁLEK, David: Středověká kolonizace Veselska, s. 33.
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum III/62, s. 215.
94 Tamtéž.
95 Srovnej s: VÁGNER, Michal: Vývoj sídelní struktury jižní Moravy od příchodu Slovanů do 13.
století. Magisterská diplomová práce – vedoucí práce Petr Dresler, ÚAM FF MU. Brno 2013, s.
252-274 a CHRÁSTEK, Tomáš: Zázemí velkomoravské aglomerace Staré Město – Uherské
Hradiště. Prameny, kritika, limity. Magisterská diplomová práce – vedoucí práce Petr Dresler,
ÚAM FF MU. Brno 2013, s. 94-104.
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komodit dálkového obchodu za stříbrné denáry, polobrakteáty i další
především stříbrná platidla.96 Lokalita orientačně vymezená Břeclaví,
Kosticemi-Zadním hrúdem a Podivínem je doslova poseta nálezy různých typů
mincí, pocházejících především z amatérských detektorových průzkumů.97
Do druhé poloviny 10. století v nálezech převažují bavorské a saské mince, od
začátku století jedenáctého mince uherské. Některé z ražeb lze označit za
moravské imitace. Tyto imitace mohly být z určité části raženy přímo
v jihomoravské přechodové oblasti. Kořeny podivínské mincovny je zřejmě
možné nalézt právě na přelomu 10. a 11. století.98
Samotná správní infrastruktura podivínské brány se dotvořila opět až v polovině
11. století. Dala vzniknout specifické podobě zemské brány. Přechodová oblast
se vytvořila v blízkosti dvou center hradské soustavy Břeclaví a Podivínem.
Podivínská mincovna spojená s blatným hradiskem a také kostelem mohla
představovat vstupní bod zemské brány, zatímco břeclavské hradisko rovněž
doplněné kostelem bod výstupní.
Podivín pravděpodobně existoval již před založením Břeclavi a kvůli svým
specifickým vlastnostem nebyl opuštěn, ale nadále hojně využíván minimálně
do čtyřicátých let dvanáctého století, kdy přešel do správy olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka.99
Navzdory pravidelným opravám a vylepšením byl podivínský hrad několikrát
dobyt. Přechodová oblast se tedy mohla často přesouvat do vnitrozemí
Moravy nebo naopak více na jih do bavorské východní marky. Mincovní depot
nalezený v Rakvicích poblíž Podivína toho může být důkazem.100
Součástí podivínsko-břeclavské brány mohly být také některé vsi, například
Slivnice nebo dvorec u Sekyř-kostela, objevující se mezi majetky darovanými
pražskému biskupství. Prozatím se nepodařilo lokalizovat ani tato dvě další,
patrně rovněž zaniklá sídla. Jistým vodítkem k určení jejich polohy mohou být
rakvický depot a ladenské mincovní nálezy nebo také rekonstrukce zázemí
pohanské aglomerace.101
Podivín i Břeclav se objevují v mnoha písemných pramenech pocházejících
z 11. století i 12. století. V zakládací listině hradišťského kláštera můžeme
například nalézt zmínky o celnici nacházející se na mostě poblíž břeclavského
hradu.102

VIDEMAN, Jan – PAUKERT, Josef: Moravské denáry, s. 65-82.
DRESLER, Petr: Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti
centra? Brno 2016, s. 129-146 a VIDEMAN, Jan – MACHÁČEK, Jiří: Mincovní nálezy, s. 851-871.
98 Srovnej s: VIDEMAN, Jan – MACHÁČEK, Jiří: Mincovní nálezy, s. 851-871.
99 WIHODA, Martin: Morava knížecí, 136-138.
100 RADOMĚŘSKÝ, Pavel: Tajemná mincovna Zekyr, s. 244-251.
101 DRESLER, Petr: Pohansko VIII, s. 129-146.
102 CDB I, č. 79, s. 83-85 (cit. ze s. 84): „…de ponte Bratislauie civitatis sextus denarius…“
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Četné archeologické nálezy v blízkosti břeclavského a podivínského hradu
potvrzují jejich existenci, a je tedy zřejmé, že se v této oblasti již před polovinou
11. století vytvořila plnohodnotná zemská brána, společně s obchodní
infrastrukturou v podobě křižovatek zemských cest u Pohanska a později také
poblíž Břeclavi.103
Zásadní význam pro poznání přechodové oblasti nacházející se v nivě řeky
Dyje má především lokalita Kostice-Zadní hrúd s významnými nálezy
mladohradištních keramických nádob horizontů RS4 I až RS4 III, pocházejících
z různých geografických oblastí, včetně zázemí pohansko-břeclavské sídelní
aglomerace,104 nebo také importovaných metalických závaží, datovatelných
do druhé poloviny 11. století.105

3.2.2.4 Domažlická brána
Domažlická zemská brána byla nejspíše do jedenáctého století ohraničena
hradišti Tuhošť-Smolov a Havlovice, uprostřed nichž se rozkládala domažlická
sídelní aglomerace. Po opuštění Havlovic na konci jedenáctého století se
druhým opevněným bodem brány zřejmě stalo hradiště v Příkopech, které již
dříve patřilo do širšího systému brány. Domažlická brána byla rovněž spjata
s hradištěm v Hradci u Stoda a od 12. století i s Horšovským Týnem ležícím na
křižovatce cest směřujících k domažlické celnici.106 V blízkosti Domažlic se
křížení cest prokazatelně vytvořilo až na počátku 13. století.107
Opuštění Havlovic může mít souvislost s jeho dobytím během útoku z bavorské
strany nebo ztrátou významu ve správní síti v důsledku její proměny či úpadku
významu dané lokality. Oním útokem mohla být bitva u Brůdku, respektive u
Domažlic (zkrátka in silva prope Tugozc) a následné plenění vojsk Jindřicha III.108
Po založení kladrubského kláštera a výstavbě pohraničních hradů bylo možné
využít také alternativní cestu do Řezna, což mohlo význam domažlické celnice
dočasně umenšit. O desátky z domažlického cla se dělily tři benediktinské

DRESLER, Petr: Cesty okolo Pohanska u Břeclavi nejen za Velké Moravy. In: MARTÍNEK, Jan –
ŠMERAL, Jiří (edd.): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. Brno 2012, s. 12-19.
104 BALCÁRKOVÁ, Adéla: Keramika z dolního Podyjí ve světle nových výzkumů. In:
BALCÁRKOVÁ, Adéla – DRESLER, Petr – MACHÁČEK, Jiří: Povelkomoravská a mladohradištní
keramika v prostoru dolního Podyjí. Brno 2017, s. 265-272.
105 MACHÁČEK, Jiří – WIHODA, Martin: Dolní Podyjí mezi Velkou a přemyslovskou Moravou –
Archeologicko-historická interpretace výsledků interdisciplinárního výzkumu z let 2007-2012.
Archeologické rozhledy 65, 2013, s. 878-894.
106 KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
107 ČECHURA, Jiří: Průběh Norimberské a Řezenské cesty, s. 55-64.
108 Letopisy hraadišťsko-opatovické. Edd. Dr. Josef Emler a Vácslav Vladivoj Tomek. Fontes
rerum Bohmeicarum II, Cosmae chronicon Boemorum cum Continuatoribus: Prameny dějin
českých, vydávané z nadání Palackého – Díl II. Kosmův letopis český s pokračovateli, s. 398.
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kláštery, a sice břevnovský, ostrovský a později také kladrubský (navzdory
výslovné donaci celnice pouze ostrovskému klášteru).109
Je tedy zřejmé, že vliv kladrubského kláštera postupně rostl, neboť krom přímé
kontroly stezek jdoucí přes něj byl obdařen také desátky s oblastí s ním blízce
sousedící. Domažlice zůstávaly významným hraničním bodem i po upevnění
kontroly Přemyslovců nad dalšími cestami do Bavorska.110

3.2.2.5 Komplex brány Litoměřice – Chlumec
Základní kameny komplexu brány mezi Litoměřicemi a Chlumcem byly patrně
položeny v druhé polovině desátého století, jak již bylo řečeno výše. Kde přesně
litoměřická brána v desátém století začínala, není zcela zřejmé. Ani o Bílině 10.
století toho nevíme dost na to, abychom mohli stanovit její pozici
v podkrušnohorském správním komplexu.
Podle toponomastiky a archeologických průzkumů se můžeme domnívat, že
prostor brány na severovýchodě Čech se dělil na tři částečně samostatné
přechodové oblasti. První z nich vymezovalo rozšiřující se a během staletí velmi
proměnlivá koryta Labe a Ohře, druhou naopak stálé pískovcové údolí
v blízkosti Porty Bohemiky. Třetí oblast se zřejmě nacházela mezi bílinskou
aglomerací a Chlumcem.
Samotný Chlumec (Hlimec, Hlumec) zřejmě začal plnit svou funkci až o necelé
století později než předcházející dvě součásti brány.111 O Ústí nad Labem
desátého století rovněž není ze správního hlediska možné říct mnoho, proto je
vhodnější s jeho plnohodnotnou funkcí v systému celních stanic a lokálních
center prokazatelně počítat rovněž až od 11. století.112
Bílina, Litoměřice a také Most se ve druhé polovině 11. století stávaly důležitými
centry s rozvinutým zázemím.113 V prvních dvou jmenovaných sídlil hradský
správce a později byly obě obdařeny sídlem významné církevní instituce.
Zatímco v Litoměřicích Spytihněv II. zřídil kapitulu zasvěcenou snad již tehdy sv.
Štěpánovi,114 bílinská aglomerace se ve 12. století stala sídlem arcijáhna.
Zastávala tedy obdobnou pozici jako například moravské hradiště Spytihněv
nebo Stará Plzeň.

KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními a CDB I, č. 375, s. 349 (Břevnov); CDB I, č. 52, s. 53 a CDB II,
č. 359, s. 381 (Ostrov u Davle); CDB I, č. 390, s. 399, č. 403, s. 422 a č. 405, s. 432 (Kladruby).
110 Tamtéž.
111 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum II/9, s. 95.
112 KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
113 KLÁPŠTĚ, Jan: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most 1994, s. 9-18.
114 KALHOUS, David: Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclestical Structures of Early
Přemyslid Bohemia. Leiden – Boston 2012, s. 159-160.
109
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Celnice v Litoměřicích tedy byla spojena rovněž s kapitulou a také
benediktinským klášterem v Kladrubech, který jako jediný působící v této
oblasti získával příjmy ze zdejšího cla. Litoměřická celnice mohla sloužit k výběru
desátku z plavby po Labi do Donínska a Míšeňska nebo také z dopravy po souši
do oblasti Děčínska.115
Litoměřický vstupní bod byl patrně v jedenáctém a dvanáctém století navázán
na přemyslovský dvorec v Budyni nad Ohří. Mezi Budyní a Litoměřicemi lze
předpokládat oblast bez kontroly dalších správních bodů i bez výraznějšího
osídlení. Pozice poblíž obchodní stezky i celnice s hojnou sekundární
infrastrukturou podél hlavní cesty a v blízkosti knížecího dvorce se poté mohla
jevit jako vhodná pro vysazení doksanského ženského premonstrátského
kláštera v roce 1144.116
S Litoměřicemi jako výchozím bodem lze počítat pro bránu končící v blízkosti
Ústí nad Labem. Ústecko-litoměřická brána se mohla vytvořit po kolapsu brány
Litoměřice-Libochovany nebo rozšířením Bílinsko-Chlumecké brány v pozdějším
stádiu vývoje. Bílina jako výchozí bod mohla také spravovat dvě celnice v Ústí
nad Labem a Chlumci zároveň.117
Celnice pod pravděpodobně opevněným hradištěm Horka u Chlumce byla
spojená také s chlumeckým kostelem.118 Nacházela se poblíž východu
z pohraničního hvozdu, kde se již krajina dostatečně rozšiřovala na to, aby zde
bylo možné projet s plně ozbrojenou vojenskou družinou. Tohoto faktu využil
Jindřich III. v roce 1040, když na svou stranu získal Bílinského hradského správce
Prkoše119 nebo se jím nechal roku 1126 zmást Lothar III. při potyčce se
Soběslavem I.
Přesná spojitost a funkce jednotlivých součástí komplexu zemské brány
v severozápadních Čechách zůstává bez dalšího výzkumu nejasná. Není ani
zřejmé, zda všechny celnice fungovaly jako součást zemské brány, nebo zdali
se v případě Chlumce a Ústí nad Labem jednalo pouze o opevněné body
s menší či větší sídlení aglomerací, celnicí a kostelem ve své bezprostřední
blízkosti.120

ŽEMLIČKA, Josef: Čechy knížecí s. 296-303.
ŽEMLIČKA, Josef: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha
1980, s. 83.
117 Srovnej s: KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními a ŽEMLIČKA, Josef: Vývoj osídlení, s. 83.
118 KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
119 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum II/9, s. 98.
120 Srovnej s: KLÁPŠTĚ, Jan: Cestami hlavními.
115
116
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4. ZÁVĚR
Shrňme si nyní základní vlastnosti fenoménu zemských bran. Zemská brána je
geograficky determinovaný správní fenomén existující v době knížecí (podle
archeologické periodizace ve střední a mladší době hradištní). Určujícím
prvkem pro vznik zemské brány je existence obchodní stezky v geograficky
jasně vymezeném prostoru.
Takový prostor, jako je například rozvětvené údolí říční nivy, pánev, pahorkatina
nebo jiný menší geomorfologický celek, by se měl nacházet v přechodové
oblasti na rozhraní sfér vlivu mezi dvěma předstátními útvary nebo v určitém
případě dvěma lokálními elitami.
Zemská brána je často vymezena dvěma základními správními body. Vstupní
bod by měl náležet k vyšší jednotce hradské organizace (castrum nebo
oppidum), výstupní bod by v sobě měl naopak slučovat celnici, kostel
(případně klášter) a také menší opěrný bod nacházející se v jejich blízkosti.
K významným prvkům vnitřní infrastruktury bran patří křižovatka cest dálkového,
a zemského obchodu, celnice nebo také kontrolovaný brod či most přes
hraniční řeku. Existenci krčmy a trhu se podařilo spolehlivě prokázat pouze u
systému bran na jihu Moravy. Mincovna jako integrální součást jednoho
ze vstupních bodů brány je častým, nikoli však převažujícím jevem. Významným
indikátorem masové směny zboží v prostoru brány jsou četné nálezy různých
typů mladohradištní keramiky a denárových i polobrakteátových mincí.
Vnější a vnitřní zemské brány jsou strukturovány obdobně, avšak vnitřní brána
má specifické postavení ve správní infrastruktuře, neboť se nachází na
geografickém rozhraní dvou částí jednoho předstátního útvaru. Vnější i vnitřní
brány jsou součástí geomorfologicky vymezených přechodových oblastí
vykazující znaky specifické kontaktní zóny.
Přechodová oblast může být přitom vymezena také větším počtem
geomorfologických předělů či útvarů. Pokud je se zemskou bránou spojeno
více přechodových oblastí, můžeme hovořit o komplexu brány. Kontaktní zóny
se mohou v přechodových oblastech tvořit rovněž v případě, kdy ani jedna
z centrálních či lokálních elit nedokáže dlouhodobě ovládnout prostor brány.
Vnitřní brány disponují větším počtem společných znaků a mnohdy splňují
vžitou představu o jednom vstupním a výstupním bodě. Přesto se lze setkat s
vnitřními branami
disponující
dvěma výstupními
body, podmíněnými
geografickými nebo komunikačními specifiky dané oblasti.
Vnější brány mnohdy sestávají i ze dvou a více vstupních nebo výstupních
bodů. Mohou vznikat mezi dvěma hlavními správními body i mezi dvěma
vedlejšími. Mohou se také slučovat do větších seskupení nebo se navzájem
24

doplňovat. Jejich vnitřní struktura není natolik jednoznačná, nakolik je tomu
v případě vnitřních zemských bran.
Kořeny vzniku zemských bran je třeba hledat v závěru velkomoravské epochy.
Lokality Hradec nad Moravicí – Opava-Kylešovice, Na Loučné, Úsobrno a do
jisté míry rovněž Podivín – Břeclav či soustava brány poblíž Starého Města jsou
úzce spjaty s pozůstatky tehdejší správy.
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5. RESUMÉ
Zemské brány, jejichž existenci lze orientačně vymezit rozmezím let 907-1150,
jsou specifickým správním fenoménem raně středověkých Čech a Moravy s
přesahem do ostatních předstátních útvarů středovýchodní Evropy. Jejich vznik
je podmíněn především vhodnou polohou na pomezí dvou sfér vlivu lokálních
elit nebo také topografickými předěly, vytvářejícími méně kontrolované
přechodové oblasti vhodné pro dálkový obchod.
Kořeny fenoménu zemských bran lze nalézt již v povelkomoravském období,
ale teprve během doby knížecí získaly svoji konečnou podobu. Zemské brány
lze dle polohy a funkce dále rozdělit na brány vnitřní, nacházející se poblíž
rozhraní jednotlivých částí přemyslovské domény a brány vnější, vznikající na
okraji českými knížaty kontrolovaného prostoru.
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7. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA (STÍNOVANÉ RELIÉFY)
7.1 Pravděpodobné zemské brány – kompletní výčet lokalit
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1: brána Opava-Jaktař – hradiště Civlín, 2: brána Moravičany – Stavenice, 3: kelečská brána, 4: veselská
brána, 5: hodonínská brána, 6: brána Strachotín – Mikulov, 7: znojemská brána, 8: brána Vranov-Bítov, 9:
slavonická brána, 10: netolická brána, 11: brána Putim-Míšenec, 12: prácheňská brána, 13: brána ŠvihovKlatovy, 14: brána Přimda – Kladruby, 15: tachovská brána, 16: sedlická brána, 17: brána Žatec-hradiště u
Kadaně, 18: bílinská brána, 19: brána Mladá Boleslav – hradiště Klamorna, 20: brána Jaroměř – Miletín

7.1.1 Pravděpodobné zemské brány – jižní Morava
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1: zemská brána Uherský Ostroh (patrně s krčmou) – Veselí nad Moravou-Zarazice (s kostelem) – hradiště
Polešovice, 2: brána Hodonín – Skalice (se vsí Mikulčice), 3: brána Strachotín – Mikulov s
pravděpodobným trhem v Mušově a krčmou doplněnou hradištěm v Drnholci, 4: brána Znojmo –
Hrádek u Znojma, 5: brána Vranov – Bítov s hradišti Vysočany-Palliardiho hradisko a Chvalatice, 6:
komplex brány Jemnice – Slavonice a Pomezí – Slavonice

7.1.2 Pravděpodobné zemské brány – severní Morava

3
1
2
1: brána Moravičany – Úsov s hradištěm Stavenice, 2: kelečská brána 3: brána Opava-Jaktař
– hradiště Civlín u Krnova s pozdějším holasovickým kostelem

7.1.3 Pravděpodobné zemské brány – západní a jihozápadní Čechy

1
2
3
4
1: brána Tachov – Polná, 2: brána Přimda – klášter Kladruby, 3:
hypotetická brána Švihov – Klatovy určená pomocí nálezu významných
mincovních depotů z první poloviny 12. století v její blízkosti (Běhařov a
Hodusice), 4: zemská brána mezi hradišti Prácheň a Ústaleč, jejíž význam
patrně zvýšila Zlatá stezka, 5: hypotetická brána v oblasti s kostely z 12.
století v Putimi a Myšenci, 6: systém brány mezi Netolicemi a hradištěm
Dvory doplněný kostelem sv. Petra a Pavla ve starých Prachaticích, opět
spojený se Zlatou stezkou

5
6

7.1.4 Pravděpodobné zemské brány – severozápadní Čechy

3
2
1
1: pravděpodobná brána mezi hradišti Liščí Vrch a Sedlec se sídlem hradského správce a
kostelem, 2: možný systém brány mezi Žatcem a pozdějším hradem Hasištejn s opěrným
bodem Hradiště u Kadaně a křižovatkami cest v místě dnešního Chomutova a Kadaně, 3:
možný systém opevněných bodů a zřejmě také brány s výchozím správním centrem v Bílině

7.1.5 Pravděpodobné zemské brány – severní Čechy

1
2

1: brána Mladá Boleslav – hradiště Hrada a Klamorna, později doplněná
cisterciáckým klášterem hradiště nad Jizerou; nálezy mladohradištní keramiky poblíž
Turnova, 2: brána Jaroměř – Dvůr Králové – hradiště Miletín

7.2 Prokázané vnitřní a vnější brány – celkový pohled

9
1
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3

2

5

4

6
7
Vnitřní brány: 1: dobeninská brána, 2: zemská brána Na
Loučné, 3: libická brána, 4: brána Úsobrno – Svitávka
Vnější brány: 5: brána Hradec u Opavy, 6: komplex brány
Staré Město, 7: brána Břeclav – Podivín, 8: domažlická brána,
9: komplex brány Litoměřice – Chlumec

7.2.1 Prokázané vnnitřní brány
7.2.1.1 Dobeninská brána

1: Hradiště Jaroměř, 2: kostel v Krčíně, 3: Dobenín s kostelem sv. Václava, 4: toponyma
Branka a Malá Branka s opevněnými body Branka a Homolka, přerušovaná čára:
orientační vymezení přechodové oblasti

4
3
1

2

7.2.1.2 Zemská brána Na Loučné

1

1: Hradiště Vraclav s mincovnou, 2: Vysoké Mýto – významný mincovní
nález z 11. a 12. století, 3: Hrutov, 4: Litomyšl s kostelem a snad také
kapitulou obdařenou výnosy z celnice; později prokazatelně
s premonstrátským opatstvím Mons Oliveti, 5: Benátecké hradisko,
přerušovaná čára: orientační vymezení přechodové oblasti

2

3
4
5

7.2.1.3 Libická brána

1

1: Vilémovský klášter se stříbrnými doly, 2: toponymum Strážný Vrch,
3: toponymum Střítež 4: vrch Hradiště, 5. Libice nad Doubravou
s kostelem sv. Jiljí a pravděpodobnou celnicí, 6: Branišov,
přerušovaná čára: orientační vymezení přechodové oblasti
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3

4

5

6

7.2.1.4 Zemská brána Úsobrno-Svitávka

1: Opuštěné Mařínské hradisko a křenovské sedlo, 2: polykulturní lokalita
kostel sv. Bartoloměje, 3: hradiště Biskupice 2, 4: zaniklé opatovické hradisko
a křižovatka obchodních cest, 5: celnice Úsobrno s kostelem a strážním
vrchem Durana, 6: hradisko Svitávka; později s celnicí a kostelem; drobné
mincovní nálezy, přerušovaná čára: orientační vymezení přechodové oblasti
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7.2.2 Prokázané vnější brány
7.2.2.1 Brána Hradec u Opavy

1: Hradiště Hradec nad Moravicí, 2: toponymum Branka u Opavy, 3: hradiště
Kylešovice, přerušovaná čára: orientační vymezení přechodové oblasti

3

2
1

7.2.2.2 Komplex brány Staré Město

1: Hradiště Spytihněv; později s arcijáhenským kostelem, 2: lokalita Modrá-Na Díle s kostelem, 3: Staré Město –
významné mincovní nálezy ze čtvrté čtvrtiny 12. století, 4: Sady-Výšina sv. Metoděje – kostel; významné mincovní
nálezy ze čtvrté čtvrtiny 11. a první čtvrtiny 12. století, 5. Uherský Brod, přerušovaná čára: orientační vymezení
přechodových oblastí

1

2
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7.2.2.3 Brána Břeclav – Podivín

6
5
4

3
1

2

1: Břeclav-Pohansko: Severovýchodní předhradí, 2: Kostice-Zadní hrúd –
mincovní nálezy a keramika z 10.-13. století; trať Louky – významné
mladohradištní pohřebiště, 3: Břeclav s kostelem, 4: Ladná – mincovní nálezy
z 10.-12. století, 5: Podivín s kostelem a mincovnou (drobné mincovní nálezy),
6: Rakvice – významný nález depotu mincí z poslední čtvrtiny 11. a první
čtvrtiny 12. století, přerušovaná čára: orientační vymezení přechodové oblasti

7.2.2.4 Domažlická brána

3

2
1

1: Hradiště Příkopy, 2: hradiště Tuhošt-Smolov, 3: Domažlice s celnicí a kostelem,
přerušovaná čára: orientační vymezení přechodové oblasti

7.2.2.5 Komplex brány Litoměřice – Chlumec

10
7
9
8
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3

4

1: Přemyslovský dvorec Budyně nad Ohří, 2:
doksanský ženský premonstrátský klášter, 3:
Litoměřické hradiště s celnicí a kapitulou, 4: na
přelomu 10. a 11. století zaniklé hradiště
Vlastislav, 5: toponymum Porta Bohemica, 6:
v 10. století zaniklé hradiště Libochovany a vrch
Strážiště, 7: Hradiště Ústí nad Labem s celnicí a
kostelem, 8: Hradiště Bílina s kostelem, 9: hradiště
Zabrušany, 10: Chlumec s celnicí, kostelem a
opevněným
bodem,
přerušovaná
čára:
orientační vymezení přechodových oblastí
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