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Predikce přechodových cest přes pohoří Stará Planina (s využitím 

prostorových analýz v prostředí ArcGIS) 

Autorka se účastnila po řadu let expedice v Pistiru, pak projektu TRAP, sledujícího mapu lokalit 

kombinací satelitních snímků a návštěvy lokalit s povrchovými sběry v daném areálu, zejména v okolí 

Jambolu a Kazanlaku. Vybrala si téma, ve kterém mohla využít dosavadních zkušeností z Bulharska 

včetně jazykové připravenosti, a také znalostí o užívání ArcGISu pro modelování vhodných cest, což 

prokázala už předchozími referáty přednesenými v semináři. Práce je rozdělena do 11 kapitol a řady 

podkapitol.  

V předmluvě líčí autorka svůj záměr a pojetí, ve druhé kapitole podává stručný přehled geografické 

situace regionu mezi dunajskou nížinou a údolími mezi Starou a Střední Planinou, specielně její 

střední nejvyšší částí s celkem pěti průsmyky: zlatickým, trojanským, Šipkou, Tvrdšským a Vratnickým; 

za vratnickým přechodem je Stará Planina už podstatně nižší.  Severní svahy pohoří jsou povlovnější, 

jižní značně strmé. Údolní nížinu na jih od Staré Planiny zabírá tzv. Růžové údolí (v užším smyslu okolo 

Kazanlaku) a okolí měst Zlatica, Karlovo, Tvrdica a Sliven; osou je horní tok Tundžy. Zde by bylo 

vhodné připomenout i vhodná spojení směrem na jih přes Střední Planinu, která zhruba sledovala 

moderní síť silnic a připomenout vůbec moderní silniční síť.  

V kapitole o podnebí by bylo vhodné připomenout celkem dobře známá klimatická kolísání v pravěku 

a starověku, dostupná z řady prací a sborníků, zejména v redakci Henrietty Todorové. V podhorské a 

horské oblasti ovšem východothrácké kolísání mezi stepními podmínkami a obdobími vyšších srážek 

mělo jen relativně malý vliv. 

Pro přehled thráckých kmenů (s. 14) měla autorka použít lepší prameny, aspoň CAH . Podrobný 

přehled, i když dnes platný s korekcemi, je Spiridonov,Istoričeska geografia na trakijski plemena, Sofia 

1983. Údolí králů patřilo zřejmě Odrysům, Koilaletové byli pod nimi jako jejich do jisté míry 

autonomní spojenci (cf. Xenofón), mluví se o nich téměř výhradně až za helénismu.  S Bessy se vedly 

války až v době postupu římské okupace, dříve šlo spíše o religiosní skupinu kněžských rodin  při 

Dionysově svatyni, nikoli o mocenský svaz. Na sever od Staré Planiny žili v 5.- 3. stol. mocní Triballové 

(porazili Filipa II, a Alexandr se s nimi domluvil na účasti v jeho tažení na východ), na východ od nich 

byla skupina malých kmenů (tzv. „demokratičtí Thrákové“) a pak dále na východ jižní Getové se 

střediskem ve Sveštari; příbuzní severnější Getové žili v severnější Dobrudži, z větší část už v dnešním 

Rumunsku.  

Keltské tyliské království bylo více na východ, jeho moc sahala podle rozšíření mincí nejdále na západ 

do okolí Kabyle. Skordiskové žili při Dunaji na západ od Triballů, se kterými se občas spojovali 

k válečným výpravám, ale v Údolí králů nejsou po Keltech skoro stopy, kromě zničené jimi 

Seuthopole. Ani v sousedním Rumunsku nepronikli do hor, kde se udrželo thrácké osídlení až do 

dácké doby.  

Hory nejsou vhodné pro chov koní, kosterní nálezy hovoří nejčastěji o ovcích s výjimkou Seuthopole, 

kde bylo více hovězího a vepřového (s. 14).  



Lysimachos podobně jako Filip a Alexandr ponechal lokální vládce, jeho hlavní město bylo až u 

Marmary, a kmenová struktura vládců se udržela v Údolí králů i při Dunaji až do římského záboru. Pro 

2.- 1. století v severním Bulharsku je typická tzv. skupina jezdeckých hrobů Padea – Panagjurište 

kolonii, zřejmě thrácko-keltská, a existující na sever i na jih od Staré Planiny; nikoli na jih od Střední 

Planiny. 

Pro kalkulace bych doporučoval přihlédnout také k rozhledu po cestě (všechny formanské stezky ve 

středověku byly přes vrcholky kopců, aby bylo vidět lapky z dálky), a protože předřímské cesty známé 

zejména dnes z Řecka a Bosny jsou jen stopami kol o rozchodu asi 1. 5 m (podobně jako v bráně 

v Pistiru) lze s dlážděním a štětováním sotva počítat před dobou římskou. V hornatých oblastech 

Balkánu dopravovali až do novověku většinu nákladů mezkové a nosiči. Bylo by vhodné přihlédnout i 

ke K. Jirečkovi, který je klasickým pramenem pro cesty na jv. Balkáně v 19. století, a také na popisy 

cest bratří Škorpilů, zejména Karla, příp. memoáry stavitelů prvních železnic v Bulharsku, mezi nimiž 

byla řada Čechů. 

Za dnešní situace je Trajanský přechod a Šipka nejvýhodnější, vedle západnějšího údolí Strumy. Do 

kalkulací by se měly započítat také nápadné znaky v krajině (markers), umožňující orientaci; sem patří 

i velké mohyly. Cesty mohou být také odlišné vzhledem k funkci: návštěvy svatyní a procesí se 

obvykle nenapadají, armády si vymáhají postup silou, obchodníci dary či poplatky, které pak započtou 

zákazníkům. Cílem obchodníků byla buďto vládci chráněná emporia (o těch máme literární zprávy a 

Pistiros, vedle mapy rozšíření drobných řeckých a helénistických importů) nebo jejich sídla (tady 

přichází do úvahy zejména tzv. skladiště v Krsteviči). Pro těžké náklady byly výhodnější řeky a 

pobřežní kabotáž, i když na pohled o mnoho delší, a v horách schopnosti  trénovaných horalů předčí i 

dnes výrazně schopnosti obyvatelstva rovin. Pro římské období vyšla diplomantka jistě správně 

z prací Madžarovových, a  i její kalkulace GPS ve své většině nepřinesly odlišné výsledky.  

Pokusy s kalkulacemi v GPS jsou patrně v pořádku, ale má kompetence nepostačuje k jejich 

posouzení , i  když jen některé z nich došly k uspokojivým výsledkům. Algoritmus  IDRISI se nejvíce 

přiblížil k tomu, co je známo jinak a autorka mu zřejmě správně dala přednost. 

V historické části nedošla  diplomandka příliš do hloubky problematiky. Práce není příliš rozsáhlá, ale 

předepsaný počet stran dosáhla, má mnoho užitečných obrazových příloh. Autorka se pokusila o 

nový přístup k problematice a její práce si bezpochyby zaslouží být podkladem obhajoby. 

V Praze dne 30. ledna 2012  
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