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Resumé 

Téma práce se zabývá predikcí cest v hornatém prostředí masivu Stará planina ve středním 

Bulharsku, konkrétně v centrální části pohoří, kde jsou vrcholky nejvyšší a místy přesahují 2 

tisíce metrů. Analýza je provedena pomocí analytických prostorových nástrojů v prostředí 

GIS. Na základě historicky zdokumentovaných spojení jsou pouţity nejlépe fungující nástroje 

k určení neznámé cesty mezi vybranými osídleními. Mapy různých typů osídlení v různých 

obdobích byla zpracována ze dvou zdrojů. Prvním byl multidisciplinární projekt TRAP, u 

jehoţ zrodu stála konzultantka práce Mgr. Adéla Sobotková. Jedná se především o data z 

několika sběrových sezón v Kazanlackém regionu v povodí řeky Tundţy. Druhým zdrojem je 

odborná literatura, monografie i články v časopisech, týkající se tématu osídlení a cest ve 

starověké Thrákii v období od 6. století př. n. l. do 4. století n. l.  

 

Abstract 

This diploma thesis describessearchingfor long forgotten routes between ancient settlements 

in the mountainous environment of Central Bulgaria. It focuses on Stara Planina Mountains, 

where the highest peaks over two thousand metres are. Geographical features of this area were 

analysedusing three-dimensional tools in GIS environment. I experimented with various 

route-designing tools and tested their capabilities against well-known ancient paths. The most 

accurate tools were then selected to predict routes on maps of ancient settlements from 

various historical periods. The data used to construct these maps had been collected from two 

different sources. The first source was a multidisciplinary project called TRAP, initiated by 

Mgr. Adéla Sobotková, the consultant of my thesis. This project’s data was collected during 

spring and autumn surface survey campaigns in the Kazanluk region of Tundzha River valley. 

The second source was specialized monographs and journal articles about settlement and path 

connections in ancient Thracia in the period between 6
th

century BC and 4
th 

century AD.  
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1 Úvod 

Hlavní důvody, proč jsem si vybrala za téma diplomové práce predikci, navíc zpracovanou 

v GIS, byly dva. Prvně jsem pro sebe chtěla téma zajímavé, trochu neokoukané, abych se díky 

němu naučila něco nového. Ať uţ v programu ArcGIS, obecně v GISech nebo jen o trochu 

více logicky myslet a hledat souvislosti. Druhou podmínkou mi byla alespoň nějaká praktická 

vyuţitelnost mých výsledků, v kladném nebo i záporném slova smyslu. Proto jsem od začátku 

lpěla na tom, abych vycházela z konkrétního reálného projektu, s reálnými daty, ne jen 

z literárních zdrojů. I tato cesta však můţe být ošemetná, jak jsem postupem času zjistila.   

První část práce, obsaţená ve třech kapitolách, popisuje obecně vstupní situaci, kterou jsem 

musela vzít v potaz, abych daný úkol splnila. Postupně jsem si zmapovala geografickou 

situaci regionu, především pohoří Staré planiny, ale i okolních rovin, protoţe právě 

geografická rozdílnost v této oblasti vţdy určovala odlišný dějinný vývoj popsaný v kapitole 

tři. 

Podobně ovlivňujícím faktorem je potom podnebí a s tím spojený vegetační pokryv. Ten je 

sám o sobě nicméně trochu dvojsečnou zbraní. Můţeme si troufnout zmapovat současnou 

situaci s kvalitními výsledky, ale určit objektivně a hlavně dostatečně prokazatelně jeho vývoj 

a rozšíření v dobách minulých, je ošemetnou záleţitostí. 

Se dvěma výše zmíněnými proměnnými souvisí i historický vývoj. Ten jsem nakonec 

rozdělila na tři období. Jako první jsem určila celé období samostatné thrácké nadvlády 

s důrazem na vzestupy a pády Odryského království. Druhé popisuje období po intervenci 

makedonských králů a výrazné období keltské svrchovanosti a třetí, poslední, souvisí 

s příchodem římských vojáků a obyvatel, od raného aţ do pozdního císařství.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na multidisciplinární projekt TRAP, v němţ jako jedna z 

iniciátorek figuruje Mgr. Adéla Sobotková, konzultantka této práce. Na tomto projektu jsem 

postavila své téma a vyuţila jsem z něj veškeré dostupné podklady, které sek dobrému 

výsledku pouţít daly. Vzhledem k predikci cest v horském prostředí se jedná hlavně o 

vektorové soubory s nasbíranými daty o lokalitách, mapa vodní sítě a DTM upravené 

s menším rozlišením. 

Pátá kapitola uţ vychází ze zpracovaných dat z literatury, především monografií a vědeckých 

článků na toto téma. Konkrétně mapuje topografické rozmístění sídelních lokalit různých typů 

ve zkoumané oblasti, ve třech mnou rozlišených obdobích. Zvlášť se řeší situace v době 

nadvlády thráckých kmenů, jejíţ sestavení je o poznání sloţitější neţ to, které zavedli 
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Římané.I kdyţ v mnoha ohledech, hlavně místně, vycházeli právě z předchozího období.I 

dnes, po mnoha desítkách let,můţeme – li říci, kritických archeologických výzkumů a 

projektů, se naše poznání pomalu, ale jistě zvětšuje, ale oproti dalším obdobím je 

několikanásobně menší.  

Sídelní strukturu pod správou římské říše jsem rozdělila na dvě části. První jsem určila období 

1. a 2. století n. l., kdy se území postupně konsolidují, a struktura se usazuje. Mezníkem pro 

první a druhé období je pak 1. polovina 3. století, kdy se do oblasti dostávají první nepřátelské 

kmeny, coţ vrcholí velkou bitvou u Abritu v roce 251. Mocenský, kulturní i hospodářský 

vzestup za pozdních císařů jsem zařadila do druhého období. 

V šesté kapitole jsou hlavním tématem zdokumentované cesty na sledovaném území. Nejprve 

jsou zde vyjmenovány nejdůleţitější písemné, epigrafické a mapové podklady, ze kterých se 

dá průběh silničního spojení rekonstruovat. Patří sem Tabula Peutingeriana, různá itinerária a 

milliária. Ze všech spojení ve zkoumané oblasti je tu kladen důraz na severo – jiţní směr 

přechodů hor, především na dnes nejvíce popsané spojení Eskus – Filipopolis přes Trojanský 

průsmyk spolu s jednotlivými zastávkovými stanicemi podél něho. Nejsou opomíjeny ani 

další, východnější přechody přes průsmyky v Šipce a Vratniku. 

Sedmá kapitola se obecně věnuje technické stránce nákladových analýz v GIS, hlavně 

důleţitým parametrům, které pak výrazně proměňují výsledek. Prvně se zabývá výpočty cost 

– surface s rozlišením v isotropickém nebo anisotropickém prostředí. Dalším kritériem je 

frikce a pouţívané algoritmy, které ji počítají. Třetí výpočtem je potom least – cost path 

analýza, která ze všech výše vyjmenovaných parametrů počítá nejméně namáhavou cestu k 

cíli. Kapitolu zakončuje přehled projektů, jeţ se podobným tématem zabývaly, a jejichţ 

výsledky v mnohém ovlivnily dnešní přístupy k predikci cest.  

V osmé části je popsán vlastní postup k vytvoření analýzy. Na začátek jsou zde vyjmenovány 

a popsány pouţité podklady z projektu TRAP a následují kroky, které se musí udělat, abyse 

mohly přes tabulkové záznamy do GISu importovat data z literatury. V další části se vybrané 

nástroje GIS aplikují na tři známé zdokumentované cesty, aby se zodpovědně určilo, jaké se 

hodí na predikci neznámých tras. Po tomto zkušební testu jsou vybrány dva algoritmy, jeţ 

jsou pouţity k výpočtům neobjevených spojení mezi vybranými dvojicemi míst. Tyto dvojice 

jsou cíleně rozděleny do třech období a vţdy mají společný charakter osídlení.  

Devátá část shrnuje podstatné výsledky ze všech predikovaných tras. Potvrzuje existenci 

známých spojení, ale popisuje především nově vymodelované trasy přes horský teréni 

hřebenové přechody.Hodnotí také kvalitu vybraných analytických nástrojů.  
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2 Geografické podmínky 

Území Bulharska tvoří ze dvou třetin níţiny, které vytvořily řeky Dunaj a Marica, společně s 

mnoha vedlejšími přítoky, a z jedné třetiny pohoří. Oblast mnou určenou k analýze zahrnují 

tři základní geografické entity. Patří sem Dunajská níţina nebo rovina na severu, pohoří Stará 

planina a Hornothrácká níţina jiţním směrem. (obr. 01) 

2.1 Dolnodunajská rovina 

Řeka Dunaj tvoří přirozenou hranici pro své okolí jiţ od starověku. Zaplavované údolí je 

široké sedm aţ dvacet kilometrů a Dunaj se v těchto místech rozvětvuje na mnoţství 

ramen.Ve druhohorách a třetihorách byla níţina součást mořské pánve, ve čtvrtohorách byla 

překryta říčními nánosy.Oproti jiným oblastem zde najdeme mocné spraše a váté písky, je 

tedy velice úrodná. Západní část je spíše nečleněná planina, střední oblast je tvarově o něco 

pestřejší a zvrásněná východní část, tzv. Dobrudţská vrchovina, má povrch v nadmořské 

výšce v rozmezí 350 – 450m tvořený převáţně pískovcem. V době nadvlády římské říše 

slouţila místní velká a bohatá úroda k vývozu na západ. 

2.2 Pohoří Stará planina 

Ve starověkém světě se pohoří Stará planina nazývalo různými jmény. Do všeobecného 

povědomí se nicméně dostal název Balkán, který vzešel z tureckého pojmu pro „lesnaté 

pohoří“.Ten pak byl přenesen i do názvu celého poloostrova. Staří Řekové pohoří 

pojmenovali Haimos
1
, coţ jenejspíš zkomolenina z thráckého saimos, tedy „horské pásmo“. 

Slované uţívali termínu Matorni gori. 

Pohoří je součást třetihorní alpsko-himalájské vrásné zóny, přesněji patří k větvi balkánské 

(Balkanidy) se směry sunutí k severovýchodu aţ severu.Má sloţité vrásnozlomové struktury 

s příkrovy, coţ znamená, ţe se nad své okolí zdvihá výraznými zlomovými svahy a 

průsmyky. Za údolím řeky Timoknavazuje na Karpatský oblouk. 

Stará planina nebo také Staré hory je 560 kilometrů dlouhé pohoří táhnoucí se středem přes 

celé Bulharsko od západu k východu. Nejzápadnější okraj počíná jiţ v Srbsku a bulharská 

západní třetina o délce 190km vede od vrcholu Vrashka Chuka po přechod Arabakonak. 

Vrcholky jsou zde rozlehlé a spíše ploché.  

                                                 
1
Podle mýtu si thrácký král Haimos a jeho ţena Rhodopé zpupně nechávali udělovat stejné pocty jako 

Zeus a Héra a téţ měli být oslovováni jejich jmény. Za takové rouhání je bozi potrestali proměnou 

vestejnojmenná pohoří. 
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Střední část Staré planiny (vybraná pro analýzu) je z celého táhlého masivu nejvýše poloţená, 

vrchol Botev měří 2376 m n. m. (obr. 02) Je zde přes 20dalších o něco niţších vrcholů, z 

nichţ některé dosahují výšek kolem dvou tisíc m n. m. Do této části patří oblast mezi 

přechodem Arabakonak a Vratnik, celkem v délce 207km. Typickým jevem jsou holé 

vrcholky v centrální části. (obr. 03) Střídají se tu úzké průsmyky s naopak rozlehlými sedly, 

ostré hřbety s rozloţitými hřebeny, pastviny s kamenitými svahy. Současných hlavních 

průsmyků je přes střední část hned pět. Od západu k východu: Zlatický, Trojanský, Šipecký, 

Tvrdišský a Vratnický.   

Poslední třetina pohoří směrem k východu, kam patří horská linieod přechodu Vratnik k mysu 

Emine, je nejniţší. Postupně klesá aţ k pobřeţí Černého moře a má délku 160km. Oblé 

vrcholky klesají do mělkých údolí.  

Do šířky má pohoří největší rozsah na východě (50 – 60km), na západě o polovinu méně (20 

– 30km). Podstatnou a nepomíjitelnou skutečností je, ţe směrem od jihu (tzv. Zabalkánu), se 

Stará planina zvedá velmi příkře vzhůru a tvoří tak přirozený obranný val vyuţívaný po celou 

dobu osídlení této oblasti. (obr. 04) Naopak severním směrem                 (v Předbalkánu) 

padají jednotlivé vrcholky hor do předhůří, jehoţ nadmořská výška osciluje mezi 100 – 500m, 

a poté jen pomalu do Dunajské níţiny s výškou 200 – 300m. (obr. 05) 

2.3 Hornothrácká nížina 

Od pohoří Vitoša a Sredna Gora je Stará planina oddělena soustavou níţinných tzv. 

Podbalkánských údolí, která se dělí na západní a východní. Druhá skupina je výškově níţeji a 

patří mezi ně údolí Zlatické, Karlovské, Kazanlacké neboli Růţové, Tvrdické a Slivenské. 

Protéká tu v horách střední Staré planiny pramenící řeka Tundţa, starověký Tonzos. Díky 

archeologickým nálezům hrobové architektury thráckých panovníků, se této oblasti říká Údolí 

králů. (Kitov 2005, 5) Oblast byla osídlována uţ od neolitu díky velké úrodnosti půdy, 

plochám vhodným pro pastevectví a také jako křiţovatka cest z východu na západ i z jihu na 

sever.  

Samotná Hornothrácká níţina zabírá údolí mezi Středohořím (Srednogorie) a velkým 

masivem horských pásem na jihu (Rodopy, Pirin, Rila). Je to největší vnitrozemská pánev 

Balkánského poloostrova. Její rozloha přesahuje šest tisíc km
2
 v šířce asi 50kma průměrná 

nadmořská výška nepřekračuje 170m n. m. Okolí vévodí svým dlouhým tokem řeka 

Marica, starověký Hebros, která pramení v pohoří Rila. V současném i starověkém světě to 

byla dopravní tepna regionu. 
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3 Podnebí 

Podnebí je v oblasti celkově mírné kontinentální, jelikoţ jeze severu umoţněno pronikání 

kontinentálních vzdušných hmot. Střídá se tu horké léto a studená zima, v hornatých a 

horských oblastech se často objevují specifické podmínky, které se rychle mění. Horská 

pásma blízko pobřeţí jsou bariérami pro vliv moře, který je proto jen malý. 

3.1 Vegetace regionu 

3.1.1 Mediteránnístupeň 

V oblasti se vyskytují tři vegetační stupně. Výškově nejníţe se objevuje mediteránní, 

v horském prostředí proniká jen do 200 aţ 300m. Je z převáţné části druhotný, macchie 

vznikla po vymýcení původních lesů. Nalezneme zde křovinaté formy dubu, cypřiš, jalovec, 

vavřín, myrtu či oleandr. Sušší oblasti pokrývá frygana, která je chudší. Její hlavní sloţkou 

jsou bylinné a křovité druhy obsahující silice a éterické oleje. Roste zde levandule, 

mateřídouška, rozmarýn, šalvěj a pryšec.  

3.1.2 Smíšené lesy 

Do tohoto stupně patří vţdyzelené i opadavé druhy listnatých stromů a jehličnany, především 

borovice a smrk. Z opadavých stromů zde najdeme různé druhy dubů, habr a jasan, buk je 

rozšířen jen na severu poloostrova. Ve starověku i středověku proběhla v regionu značná 

deforestrace, která zapříčinila velkou erozi aţ na skalnatý podklad. Situaci nepřidalo ani časté 

pastevectví ovcí a koz. Hranice lesa se pohybuje v nadmořské výšce v rozmezí mezi         

1800 – 2100mn.m.  

3.1.3 Horskélouky a kamenité pustiny 

Objevují se jen v nejvyšších polohách a jsou jen řídce porostlé. Vyskytují sehlavně na 

vápencích a krystalických horninách v alpínském glaciálním reliéfu. 

4 Historická situace 

4.1 Thrákové 

4.1.1 Kmeny 

Thrákové byli po celou dobu své přítomnosti na Balkáně rozdrobeným společenstvem 

jednotlivých kmenů, které sice měly dost podobné zvyky, ale nikdy se, ke své škodě, nespojili 

v jednotné království. Výstiţně to popisuje Hérodotos (V, 3): „Národ thrácký je po národu 
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indickém největším národem na světě. Kdyby nad nimi vládl jeden člověk, nebo kdyby si to 

uvědomili, byli by nepřemoţitelnými a myslím, ţe by byli mezi všemi národy daleko 

nejmocnější. To však není u nich moţné a nejsou toho schopni, v tom je jejich slabost. Podle 

rozličných krajin mají mnoho jmen. Ve všech končinách se řídí skoro stejnými obyčeji 

s výjimkou Gétů, Trausů a obyvatel ţijících nad městem Kréstónem.“ V průběhu času se 

z centra některého kmene vyvinul státní celek (Odrysové, Triballové), který však rozšiřoval 

moc na úkor ostatních sousedních kmenů. Podle Strabóna bylo kmenů 22, ale to platilo vţdy 

jen po určitou dobu a za určitých okolností, jeţ se mohly rychle změnit
2
. (obr. 06 a 07) 

V oblasti dnešního středního Bulharska sídlili Béssové v okolí horního a středního toku 

Marice a v části pohoří Sredna Gora a Rodopy. Byli známí hlavně svým odporem vůči 

kaţdému, kdo se chtěl zmocnit jejich panství. Na svém území těţili kovy, především ţelezo, a 

údajně se právě u nich rozmohl dionýsovský kult. Je dost moţné, ţe to původně byla kněţská 

rodina.  

Na středním a dolním toku Marice, ke kterému počítáme i přítoky, a dolním toku Tundţy ţili 

Odrysové, kteří s Béssy často bojovali. Jako jedni z mála vytvořili během času velice mocný 

stát, který zasahoval do dění i v samotném Řecku. Dělo se tak v několika vlnách nejprve v 5. 

a poté ve 4. století př. n. l.  

Jedna část kmene Koilaletů se usadila na sever od Odrysů, v pohoří Staré planiny. Často 

spolu tvořili koalice. Sousedé směrem na východ byli Selletové. 

Po vpádu na Balkán vytvořili Keltové v roce 278 př. n. l. na dvě generace významný stát 

v podhůří Staré planiny na středním toku Marice. Jeho hlavním městem byla Tylis. Vládl zde 

velitel Kommontorius.  

4.1.2 Hospodářství 

Thrácké hospodářství se zaměřovalo hlavně na chov dobytka, ovcí a také koní. Platí to 

především pro kmeny, které obydlovaly hornatější kraje. Tam, kde to bylo vyhovující, se 

soustředili na zemědělství, pěstování ovoce, vinné révy apod. V povodí řek se daly chytat 

ryby a lov zvěře v lesích se povaţoval za ukázku odvahy a šikovnosti jednotlivce. Ze své 

úrody vyráběli Thrákové něco jako pivo (brytus), rádi pili, na rozdíl od Řeků, neředěné víno a 

máme doklady o pálence z pelyňku – vermutu či tzv. apsinthionu. Na oblečení vyuţívali lněné 

a vlněné látky. Severnější kmeny kvůli zimě nosily kalhoty a kápě nebo čepice, naproti tomu 

                                                 
2
Úvahy o pojmu Thrákové a jejich společné identitě viz Thrace 1995: Ancient thrace as a historical 

unity. Athens. Str. 13 – 33 



15 

 

na jihu pouze tuniku a kratší plášť s kápí tzv. zairu. (Bouzek 2005, 58) K výrobě bot se 

zpracovávala kůţe vysoké zvěře a nejen pro obřadní účely koţešiny, např. liščí. 

Oproti Řecku rostlo v Thrákii mnohem více lesů, jejichţ dřevo vyuţívali obyvatelé většinou 

na stavbu sídlištní a obranné architektury. Tato tradice se udrţela velmi dlouho, ačkoli řečtí 

kolonisté preferovali cihly a kámen. Mnohem častější pouţití kamene známe aţ ze 4. století 

př. n. l. z měst znovu silného Odryského království, především ze Seuthopole a z hrobové 

architektury. 

4.1.3 Odryskékrálovství 

Vzrůstající moc království postupně vznikla v 5. století př. n. l. díky mocenskému vakuu po 

poráţce perské armády, kterou vítězný Athénský spolek nedokázal zaplnit. Vliv rostl díky 

vojevůdci Terésovi, jenţ byl velitelem jedné z perských jízdních jednotek. Svoji nadvládu 

zvyšoval sňatkovou politikou
3
 i autonomní vládou, kdy si jednotlivé kmeny pod jeho 

nejsvrchovanější ochranou vládly skrze své náčelníky samy a svou loajalitu prokazovaly králi 

přinášením skvostných darů a podporou vojenskými jednotkami. V této době se tak království 

stalo díky obratné politice a obchodním kontaktům třetím nejmocnějším hráčem v oblasti, po 

sílícím Makedonském království a Athénském spolku. Rozloha podmaněných území sahala 

v západovýchodním směru od řeky Strymon k Černému moři, v severojiţním od Dunaje 

k Egejskému moři.   

Po vypuknutí peloponéské války se Odryské království přidalo na stranu Athén. Další král 

Seuthes I. se však od situace spíše distancoval a dovedně manévroval ve sloţité situaci mezi 

Makedonií, Skytským královstvím i oběma řeckými městy. Za jeho vlády šly do státní 

pokladny placené tributy od téměř všech řeckých měst na území Thrákie.  

V prvních letech 4. století př. n. l. se naplno projevila základní vlastnost thráckých kmenů 

stále bojovat mezi sebou. K hlavní vládnoucí větvi králů se prosazovaly další a zeslabovaly 

tak vliv celého království. Tomu se snaţil zabránit Kotys I. tím, ţe zesílil svou vládu výboji 

na sever od Staré planiny i tím, ţe postavil svou vlastní flotilu v nátlaku proti druhému 

Athénskému spolku. V téměř vítězném momentu byl ale král zákeřně zavraţděn. Mince 

v řeckých městech z tohoto období znovu naznačují placení velkého tributu.  

Jiţ po jeho smrti se však říše znovu rozpadá na tři celky s různými králi a pro makedonského 

krále Filipa II. tak později není problém hlavně dary, ale i vojenskými výboji, si jejich území 

                                                 
3
Politickésňatky thráckých králů a princezen s významnými představiteli řeckých měst byly tak časté, 

ţe se v některých případech dávala narozeným dětem jména opačného národa. Např. král Kersobleptés 

vládnoucí v polovině 4. století př. n. l. pojmenoval dva ze čtyř svých synů Iolaos a Poseidonios.    
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podmanit. Jedná se tu o oblasti na jih od Staré planiny
4
. Obecně však makedonská nadvláda, 

kdy je venkovská půda přerozdělena pod dohled makedonské šlechty, nemění způsob ţivota 

populace pod ní. Neděje se tak ani po výpravě Alexandra Makedonského.  

Ještě v době vlády místodrţících Alexandra a hlavně po jeho smrti se znovu zvětšuje moc 

odryského krále, konkrétně Seutha III. Ta sice končí poráţkou od diadocha Lýsimacha, ale 

Odrysům zůstává v rukou autonomie, kterou se vyznačuje většina území. Menší či větší půtky 

mezi „starými hráči“ změnil příchod nového nebezpečného nepřítele, Keltů. Jejich vpád, který 

začal jiţ za Filipa II. a Alexandra Makedonského, ukončil kulturní a politický vzestup Thrákie 

pod samostatnými vládci.          

4.2 Helénismus 

Thrákie na jih od Staré planiny v době helénistické se nejprve vyznačuje keltskou 

svrchovaností jejich království. Města platí za ochranu tribut, např. Byzantium, cenu velmi 

vysokou. Další města na tom nejsou o moc lépe. V poslední čtvrtině 3. století př. n. l. se však 

Thrákie bouří a Keltové odcházejí do Malé Asie. Po jejich odchodu propuká opakovaný boj 

mezi jednotlivými diadochy o zdejší nadvládu. Zapojují se Seleukovci, Ptolemaiovci i 

Lýsimachovi nástupci, postupně se ale čtvrtým mocným hráčem stává rozpínající se římská 

říše.  

Její první kroky postupují vůči Makedonii, v tzv. Makedonských válkách. Po smrti 

posledního pergamského krále se i území toho státního útvaru dostává pod římskou nadvládu 

a Římané se pouští do boje s Mithridatem VI., na jehoţ stranu se většina thráckých kmenů 

přidává. Výboje jedné strany střídají odvety druhé, mnoho zajatců je odvezeno i do Říma
5
. 

Neutuchající odpor se však postupně zmenšuje s tím, jak jednotlivé kmeny padají do područí. 

Na konci 1. století př. n. l. si vládnou jednotlivé kmenové státy sami, avšak jen z dobré vůle 

Římanů.   

Oblasti na sever od hor byly v té době osídleny několika kmeny – keltskými Skordisky, Géty, 

Skyty a postupně se objevují i Dákové.Přibliţně od 70. let 1. století př. n. l. se rozmáhá dácká 

říše pod vedením Burebisty, která zahrnuje i území mezi Starou planinou a Dunajem. Rychlý 

                                                 
4
Kmeny v horách a hlavně Gétové na sever od pohoří se urputně brání vojenskými výboji i 

diplomatickými cestami jako je sňatek. 
5
Thrákové byli vyuţíváni jako otroci jiţ dříve, nicméně v mnohem menším mnoţství. Ţeny se 

osvědčily jako zdravotní sestry a sluţky, dobře stavění muţi jako levná pracovní síla. Především si ale 

Thrákové vydobyli postavení v armádě. Blízké spojení s koňmi je předurčovalo k zařazení do lehké 

jízdy a přidělovali se i do pěších oddílů. Vyuţil jich i Alexandr Makedonský ve svém taţení na východ 

a obecně se helénistické armády bez nich neobešly. 
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nástup moci mohl být spojen i s tím, ţe král vyuţil dřívější helénistický pevnostní systém, tzv. 

davy.V roce 44 př. n. l. je Burebista stejně jako Caesar v Římě zavraţděn a velká říše se 

rozpadá na několik menších království, která ovládají většinou horské oblasti. 

Přelom letopočtu a první polovina 1. století n. l. pokračuje v zavedeném pořádku. Nějakou 

dobu je klid, tu se vzbouří nějaký kmen a jeho troufalost je potlačena. Pokrevní příbuzní jsou 

dosazováni vládnout, vraţdí se ale i mezi sebou. V roce 46 n. l. se proto císař Klaudius 

rozhoduje vytvořit 2 provincie. Vznikají tak provincie Thrákie a Moesie, pojmenovaná podle 

kmene Moesů, a hranice mezi nimi leţí v oblasti několik kilometrů od Dunaje na jih. (Bouzek 

2005, obr. 104) 

4.3 Římská nadvláda 

Hranicí římské říše se směrem na sever v polovině 1. století n. l. stává Dunaj. Obnovené 

dácké výboje přes něj na jih nutí císaře Domiciána rozdělit kvůli bezpečnosti celistvou Moesii 

na dvě části – Moesii Superior (Horní) na západě a Inferior (Dolní) na východě. (obr. 08) Za 

Dáky vede armádu král Decebalus, jehoţ výborná taktika útoků i léček vynesla nejedno 

vítězství. Pokud se nemohl vyhnout poráţce, získal pro sebe jednáním dobré podmínky a 

připravoval se tak tajně na novou ofenzívu. 2 dácké války na počátku vlády císaře Trajána 

skončily pro Dácké království naprostou poráţkou, Decebalus sám spáchal sebevraţdu a 

obyvatelstvo království bylo přesunuto s hor, které se těţko spravovaly a udrţovaly pod 

kontrolou, do níţin. Nebyly ušetřeny svatyně ani další kultovní místa. Tak vznikla provincie 

Dácie rozdělená na Superior a Inferior, kterou příchozí obyvatelstvo ze západu rychle 

romanizovalo
6
. Poslední zbylé svobodné obyvatelstvo se přesouvá do tzv. Dácie Liberi. 

Oblast středního Bulharska v této době patří do provincie Thrácie a Dolní Moesie, kdy se 

hranice mezi nimi na konci 2. století posouvá jiţněji. Stává se jí severní svah Staré planiny. 

Na Dunaji i uvnitř provincie Moesie vzniká několik nových pevností začleněných do Limesu, 

je tu umístěna i námořní flotila. Usídlují se zde veteráni. Postupně se vojenské posádky 

přesunují severněji. Římané zakládají i civilní města, jeţ se stávají ekonomickými a 

politickými centry rozsáhlejšího okolí. Nejvýznamnější z nich je Nikopole nad Istrem
7
, které 

                                                 
6
Důkazem romanizace je velké mnoţství nápisů v latině, coţ kontrastuje s většinou epigrafických 

památek z Thrácie, kde se více pouţívala řečtina. Do dnes bylo nalezeno přes 8300 epigrafických 

záznamů a dobré tři čtvrtiny jsou v řečtině. 
7
Kromě Nikopole je u pobřeţí Černého moře zaloţena i Marcianopolis. Zdá se, ţe jen o několik let 

později. Viz Tačeva, M. 1995: The northern border of the Thracia province to the Severi. (2. From 

Nicopolis ad Istrum to Odessos) Str. 427 – 434 in Thr 11. Studia ad honorem Alexandri Fol. Sofia. 
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přezdívají Bulharské Pompeje. (obr. 09 a, b) Nikopole patří do roku 193 n. l. do provincie 

Thrácie, po něm do Moesie Inferior.  

Klidné období v obou provinciích končí v polovině 3. století n. l., kdy ze severu přicházejí 

Gótové a v bitvě u Abritu v roce 251 poráţejí nejen římské legie, ale v boji umírá i císař 

Decius se svým synem. Poráţka je Gótům sice vrácena, ale císařem Aureliánem je 

rozhodnuto o opuštění současného postavení. Vznikají tak dvě nové provincie Dácie 

(Ripensis severněji a Mediterranea jiţněji) na území provincií jiţnějších. 

Za císařů Diokleciána a Konstantina přicházejí do oblasti velké změny. Místo klasického 

otrokářského systému se zavádí kolonát a vlastníci velkých pozemků začínají převyšovat 

aristokracii. Území je spravováno z diecézí. Střední Bulharsko spadá pod východní 

prefekturu, diecézi thráckou. Patří sem provincie Moesia Inferior s územím od Dunaje k Staré 

planině a severní část Thrácie v okolí Marice s hlavním městem ve Filipopoli. (obr. 10) Je 

zaloţena Konstantinopol a navíc se na konci 4. století říše rozděluje na západní a východní, 

do jejíţ sféry spadá i Bulharsko. Byzantská říše drţí nějakou dobu svůj vliv, thráčtí vojáci se 

snaţí udrţovat říši v relativním bezpečí před vpády barbarů. Nicméně stěhování národů a 

příchod Slovanů ukončuje antické období. Nově příchozí se asimilují se zbylým 

obyvatelstvem a přejímají některé vyspělejší dovednosti. 

5 Počáteční zdroje 

5.1 Projekt TRAP 

Tundzha regional archaeological project je mezinárodní interdisciplinární diachronický 

projekt zkoumající horní a střední tok řeky Tundţa. Hlavní činnost se zaměřila na intenzivní a 

extenzivní povrchové sběry s GPS navigací v oblastech Kazanlaku a Jambolu. Výsledky jsou 

podporovány dalšími nedestruktivními metodami, např. geofyzikálními, taktéţ satelitními 

snímky, palynologickými testy a v neposlední řadě menšími archeologickými vykopávkami. 

Ke zpracování velkého mnoţství informaci se vyuţívají informační technologie, především 

databáze a prostředí GIS. Výsledky několika sezón tohoto projektu mi poslouţily jako 

základní kámen k výběru tématu diplomové práce a později pro samotnou analýzu.  

Projekt či spíš nápad se postupně rozvíjel díky zkušenostem z několika jiných projektů
8
 a 

první skutečná sběračská sezóna přišla na jaře 2009 v okolí vodní nádrţe Koprinka. Od té 

                                                 
8
Jedním z nich byla i účast v letech 2007 a 2008 na projektu satelitního fotografování nad italskou 

Apulií. Mnoţství nových poznatků bylo zuţitkováno i v bulharském prostředí. 
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doby se příhodné jarní a podzimní měsíce vyuţily na projití dalších zatím neprobádaných 

území a určitě ne celkově poslední sezóna se rozběhla na podzim 2011. 

Mezinárodní obsazení týmu zahrnuje bulharské vědce Dr. Georgi Nehrizova, Dr. Iliu Ilieva, 

Dr. Julii Tzvetkovou a Elenu Bozhinovou, výrazné české zastoupení představují Adéla 

Sobotková, Barbora Weissová a Petra Janouchová. Australskými a americkými členy jsou Dr. 

Shawn Ross, Dr. Simon Connor a Dr. Andy Herries. 

Základní záměr projektu je zjistit vzorec osídlení a sociální determinaci této oblasti, dále 

moţné obchodní kontakty se sousedními oblastmi.  

Z projektu TRAP jsem dostala základní podkladové materiály pro práci. Kdispozici byla data 

rasterová i vektorová. Se všemi daty se pracovalo v koordinátním systému WGS 1984
9
 a 

projekci UTM 35. 

5.1.1 Rasterové podklady 

Podklady rasterového typu jsou hlavě snímky z několika různých satelitů s různou úspěšností 

pouţitelných dat, digitální model terénu z nich vytvořený (obr. 11), topografické, geologické 

a půdní mapy.(obr. 12) 

5.1.2 Vektorové podklady 

Vektorové podklady jsou prvně součástí geodatabáze vytvořené Adélou Sobotkovou, která 

obsahuje data z terénu, topografické informace (mapa 01), data z literatury a výsledky remote 

sensingu. Druhým typem pak jsou klasické shapefily s administrativními daty. (obr. 13)  

6 Vlastní podklady pro GIS 

6.1 Geografická poloha lokalit pro analýzu  

Kromě reálných dat z projektu TRAP jsem samozřejmě zabrousila i na pole publikované 

tištěné nebo digitální literatury. Patří sem především monografie na jednotlivá témata a 

články v odborných časopisech. Speciálním zdrojem pro oblast Bulharska jsou tzv. ročníkové 

zprávy o provádění různých archeologických aktivit v Archeologičeski otkritia i razkopki 

(AOR).  

Jako jakýsi vhled do topografické situace hlavně v období nadvlády římské říše mi jako první 

poslouţily staré mapy a seznamy. Patří sem mapy novověké, které představují geografické a 

                                                 
9
World Geodetic System byl pouţíván jiţ dříve, zatím poslední revize proběhla právě v roce 1984,     a 

proto se tak pojmenovává. Úplně poslední úpravné propočty se v systému udělaly v roce 2004.  
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historické záznamy z období mezi 15. a 19. stoletím. Snaha najít něco podobného jako je I. a 

II. vojenské mapování pro české země se mi však nepodařilo. Nicméně zájem kartografů i 

dobrodruhů z tohoto období byl velký, zápal ale nedokázal předejít určitým chybám, někdy 

dost výrazným, jako je špatné umístění celé cesty nebo stanice, překroucený název apod. 

Mezi tyto nadšence patřili např. Luigi Marsili, Felix Kanitz, Heinrich Kiepert. Zapojili se 

dokonce i Češi, vlastně zakladatelé bulharské archeologie, Konstantin Josef Jireček nebo 

bratři Škorpilové.  

Dle odborníků jsem prostudovala nejzajímavější a nejkvalitnější mapy kartografů např. 

Abrahama Ortelia z roku 1585 (obr. 14), Edwarda Smitha z roku 1704 (obr. 15), Nicolase 

Sansona z roku 1715 (obr. 16) a Christofora Weigela vytvořenou okolo r. 1720 (obr. 17) 

Přinesly mi určitý počáteční vhled do situace, který jsem si ale postupně musela ověřit. 

Zkoumat se dají taktéţ středověké opisy pozdně římských děl, kam samozřejmě musíme 

zařadit Tabuli Peutingerianu a itineraria. V druhém sledu se v dobrém dají pouţít zprávy od 

antických autorů, převáţně římských, rozbory epigrafických nálezů a lingvistická srovnání 

jmen lokalit. Z dob raného křesťanství i později existují záznamy o putování Svatých s popisy 

míst. 

6.1.1 Thrácké osídlení 

Charakter osídlení v tomto období se dá vysledovat např. z etymologie názvů lokalit. 

Koncovka -PARA znamená kůl, palisáda. -DIZA je místo obklopené kopci ze tří stran 

s palisádou. -BRIA označuje lokalitu na kopci, ale v jinak rovné planině nebo uprostřed 

močálů, obecně je brána jako útočiště. -DEVA nebo -DAVA poukazuje na místo ve vyšších 

polohách s opevněním v podobě valu a palisády, taktéţ uţívaná jako útočiště. -DINA bylo 

uţívané v okolí, kde bylo rozšířené pastevectví dobytka. Převáţně se stavělo s opevněním. 

Místa s touto koncovkou se objevují jen na některých územích. (Vlahov 1990, 16 – 17) 

Pravá thrácká města v této době ještě neexistovala, většina obyvatelstva ţila v menších 

otevřených a pak opevněných venkovských vesnicích na vrcholcích kopců i v rovinatějším 

terénu. Jejich obrana byla zajištěna buď tím, ţe se nacházely ve sféře vlivu řeckých měst nebo 

je ochraňovaly pevnosti, ve starší době se slabším opevněním. (Bouzek 2005, 72) Tyto 

pevnosti byly brány jako politická a náboţenská centra. Thúkydidés je pojmenovává Tyrsis 

nebo Thurseis. Jsou tak označovaná vládnoucí místa „místokrálů“. Dokázány jsou ţivé 

kontakty s Řeckem, především díky nálezům černofigurové a červenofigurové keramiky. Do 

kategorie takového sídelního areálu jistě patří oblast Kozi Gramadi datovanádo 4. století př. n. 

l. (obr. 18) Archeologickým výzkumem v letech 2005 a 2010 zde byla objevenadůleţitými 
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cestami (obr. 19 a, b) propojená pevnost, residence, svatyně a lom kamene, ze kterého se 

všechny budovy a opevnění v areálu stavěly. (obr. 20) 

Kromě oblasti Kozi Gramadi muselo být dle nalezených pozůstatků významné mocenské 

centrum i u dnešní vesnice Vasil Levski pod jiţním úpatím Staré planiny. Byl zde nalezen 

palác postavený z kvádrů jemného kamene a stěny byly pokryty glazovanými dlaţdicemi. 

Nedaleko paláce s jistotou existovalo i obchodní osídlení – emporion. 

Vesnice sestávaly z obdélných polozemnic, většinou o jedné místnosti. Základy byly 

obloţeny kamenným věncem, konstrukce byla postavena z roštu z proutí a pouţitím 

mazanice. Střecha se nejčastěji dělala slámová a sedlová, uvnitř byl v rohu domácí krb, vně 

pec otevřená do polozemnice. V okolí se našly otisky po kůlech vyuţitých na oplocení areálu 

a zásobnice obilí. Průměrně čítala jedna vesnice 20 – 25 polozemnic, na lokalitě Čertigrad 

(obr. 21) jich bylo 15. Do 5. a 4. století př. n. l jsou datovány i specializované výrobní okrsky, 

např. kovárny.  

Města v pravém slova smyslu se objevují aţ od 4. století př. n. l. Největším a nejzajímavějším 

příkladem je Seuthopolis (obr. 22), sídelní město odryského krále Suetha III. Bylo postavené 

na klasickém řeckém pravoúhlém plánu. Dnes je zatopeno vodou v nádrţi Koprinka. Ještě 

před stavbou města se zde nacházela opevněná citadela, nejspíš zničená Filipem II., na 

stejném místě pak vznikla nová. Byl zde objeven palác s reprezentativní halou a několika 

svatyněmi, také krbový oltář. Vně opevnění bylo dokázáno osídlení, dle epigrafických nálezů 

s názvem Tirisis. Dle terénních zkoumání se okolo města nacházelo dalších 30 menších 

osídlení, blíţší informace o nich ale chybějí. Podobná citadela byla zkoumána i v Plovdivu na 

kopci Nebettepe. Podobně jako v Seuthopoli zde byly postaveny hliněné oltáře. V době 

vojenských aktivit makedonského krále Filip II. je na území Odryského království zaloţeno 

několik nových opevněných měst. Stejně jako do jiţ existujících přesídluje král řecké 

obyvatelstvo, makedonské původu nebo ze středního Řecka. Patří mezi ně např. Plovdiv nebo 

Kabyle.  

Obchodní kontakty a aktivity se uskutečňovaly v emporiích. Mezi zkoumané lokality patří 

Starosel, Pamidovo, Čechlare, Krastevič, Hissara nebo se předpokládá větší výskyt v oblasti 

pravého břehu řeky Sazliika.Všechny jmenované lokality vykazují podobnost s emporiem 

Pistiros u Vetrenu.  

Celý výše zmíněné osídlení doplňovaly pozorovací věţe a zesílený pevnostní systém na 

jiţním úpatí hor Staré planiny. 
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6.1.2 Římská nadvláda 

Oblast středního Bulharska zaujímaly od 1. století n. l dvě provincie. Thrácie se rozkládá od 

Staré planiny na jih, Moesia od pohoří na sever k Dunaji. Osídlení se často vyskytuje na 

starších thráckých základech. V těchto místech vznikají největší aglomerace. 

Sídla městského typumají v níţinách rozlohu 40 – 70ha, v kopcích jsou mnohem menší. 

Obecně platí, ţe starší města jsou rozlohou velká, nově vystavěná pouze střední. Podobně 

jako nově zaloţeným městům (Nikopolis nad Istrem), dostává se práv svobodného města i 

těm starším směrem na jih. Mezi ně patří ve středním Bulharsku např. Augusta Traiana (Stará 

Zagora). Městský status civitas se přiřazuje nejčastěji osídlení z předřímské doby, kde vládla 

místní aristokracie pod dohledem armády. Kolonie byly zaloţeny na císařský popud a ţili zde 

římští občané, hlavně veteráni. Listinou se přiděloval i status municipia. 

Venkovské osídlení zůstává v Thrácii víceméně na stejných místech jako v dřívějších dobách. 

Úplně svobodní nebo polosvobodní farmáři obhospodařují půdu. V Dolní Moesii jsou naopak 

pozemky ve většině zabrány pro vojáky. Jako v jiných provinciích vzniká osídlení v blízkosti 

vojenských táborů se statutem canabae. Nedílnou součástí sídelního vzorce jsou i villy. 

V 1. století n. l. má na starosti kaţdou určenou oblast, které jsou převzaty ze staršího 

správního rozdělení, stratégos. Základní správní jednotkou je vicus patřící do fíly nebo 

tributu, jimţ jsou daná jména podle uctívaného boha nebo podle významného místa. Dále se 

jim nadřazují strategie a démy Ve 2. století přebírají tento dohled města a jednotlivé vesnice 

spadají pod jejich sféru. Správní veřejné funkce jsou také přebírány z řeckého prostředí, 

dokládají nám to epigrafické památky. Schází se např. Búle, existuje funkce archonta. 

„Celothrácká“ jednání se pak vedou ve Filipopoli. 

Dalším typem osídlení jsou sezónní nebo stálá obchodní sídliště, emporia. Většinu informací 

získáváme díky epigrafickým a numizmatickým dokladům. Ponejvíce byla emporia zakládána 

podél cest na spojení významných obchodních míst nebo v okolí, kde se dala těţit nějaká 

nerostná surovina apod. Jmenovitě sem patří např. Pizos, který vznikl spojením 9 vesnic, 

Arzos nebo Thouidas, zaloţené na začátku 3. století. Podobně jako jiné typy osídlení, byla 

emporia ve 3. a 4. století opevněna. Vzdálenost mezi nimi byla jeden den pochodu, přibliţně 

30 – 36 km.  

Vzorec osídlení je ovlivněn i systémem cest a obranného systému. Podél cestvznikaly tzv. 

občerstvovací stanice. U některých archeologicky zkoumaných stanic se uvnitř prvně stavěly 

vţdy pretorium a taverna. Jistě to víme z dochovaného nápisu nazvaného stejně jako těmito 
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typy budov. Postupně se pouţívá i pojmu presidium, které mělo původně za význam hlídání 

vnitřního pořádku. Většinou se stavěly větší a kladl se na ně i větší důraz. Od 3. století se 

běţně uţívá pojmenování mansio. Mnoţství takových zastávek nebo hostinců se našlo např. u 

jedné silnice v oblasti Plovdivu.  

Jako doplňující prvek se ke stanicím stavěly také stráţní věţe. Půdorys zaujímal plochu 

20×20m, jsou doloţeny další menší věţe v rozích, volný čtvercový střed. Stály ne víc neţ 

3km od sebe a posádku tvořila kontubernia, tedy osm muţů. Podobnou funkci zastávaly 

burgy, které byly stavebně podobné věţím, jen rozlohou větší. Pojmuly 30 – 40 vojáků. 

Obecně se začaly stavět po polovině 2. století. Tato stráţní místa měla za úkol ochranu 

přechodů přes řeky, přes horské průsmyky nebo přístup k místům s těţbou surovin. 

Často se na území obou provincií objevují nově vystavěné pevnosti s valem, palisádou a 

příkopem.Nemají pravidelný půdorys, který známe např. z táborů na limitu. Jejich tvar se 

přizpůsobuje okolnímu prostředí, jako jsou kopce, skály a jiné překáţky. Pouţívá se pro ně 

názvu Castra tumultaria.(Biernacka – Lubaňska 1982, 84 - 85) 

Známe i samostatné zděné fortifikace, tzv. clausury. Nemají velký rozsah, stavěly se hlavně u 

přechodů hor. Jedna takováto struktura byla objevena v Trojanském průsmyku. 

Dohromady tvořilo obrannou strukturu v obou provinciích 5 linií. Systém táborů na Dunaji, 

pevnosti v dunajské rovině, v kopcích Staré planiny, na pobřeţí Černého moře, v 

Hornothrácké rovině.Existují také některé pozůstatky toho, ţe byl v Srednogorie vytvořen 

obranný liniový systém podobný Hadriánovu valu v Británii. 

7 Cesty 

Jak jsem uţ zmínila výše, významným prvkem ve vzorci osídlení představuje silniční a s ním 

spojený zastávkový systém. Existuje několik zdrojů, ze kterých se dají informace o tomto 

tématu čerpat.  

7.1.1 Tabula Peutingeriana 

Mapa byla pojmenována podle německého humanistického badatele Conrada Peutingera. 

Nicméně první nálezce opusu ve Wormsu (r. 1494) byl Conrad Bickel nebo Celtes, který se 

do své smrti nedostal k publikaci. Z toho důvodu předal mapu v roce 1508 právě 

Peutingerovi, jehoţ rodina si svitek nechala do roku 1714 a pak prodala. První úplné vydání 

přišlo v roce 1598, nicméně částečná publikace proběhla o sedm let dříve. Více neţ 20 let se 

často měnili majitelé, aţ v roce 1737 koupil svitek princ Evţen Savojský, po jehoţ smrti se 
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dostal do Rakouské národní knihovny ve Vídni, kde je mapa ve sbírkách dodnes. Její 

„moderní“ opis pochází z roku 1887, z něhoţ vychází zatím poslední z roku 1976. 

Pergamenový svitek vytvořil ve 13. století v Kolmaru jeden mnich.Je vysoký 0,34 m a dlouhý 

6,82 m. Celý plán je rozdělen do 11 sekcí, po prozkoumání se však všeobecně soudí, ţe jich 

bylo 12, jelikoţ chybí Pyrenejský poloostrov a západní část Britských ostrovů. Měřítko mapy 

je 1:21.  

Nejčastěji se badatelé přiklánějí k hypotéze, ţe originální verze pochází od Marca Vipsania 

Agrippy
10

, po jehoţ smrti byla mapa vyryta do mramorových desek umístěných na porticus 

Vipsaniae u via Flaminia nedaleko Ara Pacis. Tato mapa světa je zmíněna také u Plinia 

Staršího v Historia Naturalis. Několikrát byla doplňována, např. po dobytí Británie, Dácie 

nebo Mezopotámie. Poslední verze, ze které se pořídil středověký opis, pochází jako 

malovaná mapa ze 4., moţná začátku 5. století.Tato datace se opírá o několik indicií
11

. Navíc 

jsou přidány komentáře z Bible. Umístění Říma do středu mapy je jasným důkazem, ţe původ 

díla není středověký, jelikoţ se v té době středem světa označoval Jeruzalém. Navíc se v této 

době mapy nedělaly kvůli vyobrazení silničního spojení, ale spíš kvůli přehledu posvátných 

míst.  

Mapy byly vytvořeny jako kopie skutečného tzv. cursa publica, který vznikl za císaře 

Augusta a je to jediný zachovaný dokument o něm. Cursus publicus slouţil k co 

nejrychlejšímu přenosu zpráv v rámci celé římské říše, kde klidné cesty zajišťovaly jednotlivé 

stanice a pevnosti. Celý systém byl inspirovaný předlohou v perské říši. Na východě systém 

fungoval určitě do začátku 6. století, kdy se o něm byzantskému císaři Justiniánovi zmiňuje 

historik Prokopius, na západě máme zmínky za vlády ostrogótského krále Theodoricha. 

Tabula Peutingeriana je obrovskou studnicí informací. Nejen, ţe dává moţnost zjistit polohu a 

jména jednotlivých osídlených lokalit, ale zobrazuje také jejich propojení 200 tisíci kilometry 

sítí silnic a cest, ke kterým je připojena vzdálenost mezi nimi
12

 a jednotlivé zastávky cestou. 

Pro dokreslení situace jsou přidány i řeky, lesy, moře nebo pohoří. Mapa je víceméně 

schématická a nezvykle zkreslená ve směru východ – západ, neukazuje tedy reálnou 

topografii.Zobrazena je Evropa, Asie aţ po řeku Gangu a Srí Lanku a severní Afrika. 

                                                 
10

Jsou tu vykresleny Pompeje, coţ poukazuje na primární zdroj z před katastrofy Vesuvu v roce 79 n.l. 

Mapa se zmiňuje i o královstvív Alpách, kde vládl jistý Cottius, které si samostatnost udrţelo jen do 

roku 63 n.l. 
11

 Za prvé je na mapě vyobrazena Konstantinopol, práce musela začít po roce 328, kdy byla zaloţena. 

Za druhé tu najdeme města v Germanii Inferior, která však byla v 5. století opuštěna.   
12

 Většina vzdáleností víceméně souhlasí s realitou. Jako jednotky byly pouţity většinou římské míle, 

ale občas se objevuje délkový systém leuga pouţívaný v Germánii a Gallii nebo perský parasang. 
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Spočítáno bylo přes 555 vyobrazených měst a 3500 dalších lokalit, kaţdé s vlastní ilustrací, 

které se liší podle důleţitosti. (obr. 23) Speciální značku pak mají tři největší a nejdůleţitější 

centra - Řím, Konstantinopol a Antiochie.  

Pro určení lokalit ve středním Bulharsku jsem pouţila vydání z roku 1888 a bylo potřeba 

prozkoumat část VIII v horní třetině (obr. 24), pokud počítáme, ţe na listu I najdeme 

Pyrenejský poloostrov a západní část Britských ostrovů. 

7.1.2 Itineraria 

Itinerarium Antonini Augusti (obr. 25) představuje v 17 kapitolách seznam stanic na určité 

cestě a vzdálenost mezi nimi. Jednotlivé strany záznamů vznikaly v průběhu 3. století n.l., 

přibliţně od vlády císaře Caracally (212 - 217), snad podle nástěnné mapy. Soupis pokračoval 

i v době císaře Domiciána a Maximiana (284 - 305). Podobně jako u Tabuly Peutingeriany 

byl později dopisovány další informace. 

Notitia Dignitatum Oriens zahrnuje seznam stanic a osídlení podél cest spolu s výčtem 

vojenských jednotek zde působících. Vznikla v 1. polovině 5. století n.l. a mapuje situaci ve 

století předchozím. Nejdůleţitější informace se týkají Thrácké a Ilyrské diecése. 

RavennatisAnonymi Cosmographia je další práce, která v pěti knihách spojuje dohromady 

několik dokumentů týkajících se cest. Badatelé se shodují na dataci přibliţně do pozdního 

císařství, nejspíš do 5. století n.l. Obsahuje seznam stanic jako v itineráriích, jména řek a 

některé krajinné detaily vycházejí z nějaké blíţe neurčené mapy cest, která byla snad i 

schválně poničená. Celkem se jedná o více neţ pět tisíc geografických jednotek. Dnes známou 

verzi vytvořil pod názvem Via Aemilia – Imperialis Estrata v 11. století neznámý mnich
13

.  

7.1.3 Milliaria 

Tzv. milníky mají název odvozen od délkové míry římské míle. Byly stavěny na výrazných a 

důleţitých místech, jako jsou mosty nebo vrcholky kopců. Označovaly tak ujednané hranice 

jednotlivých krajů nebo určitých oblastí, coţ dříve právě krajinné dominanty a mosty 

představovaly.  

Tvarově se milníky tesaly jako sloupy cylindricky nebo oválně zakončené, převáţně 

z mramoru, pískovce, ţuly nebo čediče, někdy i ze dřeva. Stály na čtvercové podstavě a byly 

vysoké od dvou do čtyř metrů a široké 0,5 aţ 0,8 m. Obecně se soudí, ţe ty menší jsou 

starší.Nápis se ryl na celou plochu kamene nebo speciálně jen na zvýrazněnou část, buď 

                                                 
13

Někteří badatelé se přiklánějí k dřívějšímu datování na začátek 8. století (Madţarov 2009, 10) 
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sníţenou, nebo naopak vystupující. Označená délka vyměřovala vzdálenost mezi místem, kde 

milník stál a na druhé straně většinou střed, centrum města (fórum). Někdy však pouze bránu 

do něj nebo místo, kde oficiálně vedla hranice města. Jiným příkladem je poloha, kde cesta 

opouštěla hlavní trasu a zahýbala jinam. Podle provenience kamene, způsobu jeho opracování 

a vyrytí nápisu, např. pouţití zkratek, se nejlépe dá určit datace. I tak je to ale ošemetné 

z důvodu přepracovávání i vícero pouţití v následujících staletích.   

Existovaly také tzv. Lapides tabularii vzdálené od sebe na délku stadia. Byla do nich 

vyrývána písmena. Nejpravděpodobnější vyuţití se jeví jako zastávky tvarované do kamene, 

ke kterým si jezdci poslaní se zprávou přivazovali své koně. (Chevallier 1989, 39) 

V Bulharsku se našlo přes 180 kusů těchto památek, největší mnoţství z doby vlády císaře 

Diokleciána a Konstantina Velikého. (obr. 26) 

7.1.4 Předřímské cesty 

Nemůţe být pochyb o tom, ţe i v předřímské době existovaly na sledovaném území nějaké 

cesty. Jedna z verzí se zakládá na přijmutí migračních cest zvířat lidmi a jejich pozdější 

rozšíření. Nebyly sice na takové stavební úrovni jako římské, ale pro udrţení kontaktů mezi 

jednotlivými kmeny se vytyčovaly „průchody“ především údolími řek a horskými průsmyky a 

přechody. Tvrzení, ţe se komunikace vůbec stavěly, opíráme hlavně o nepřímé důkazy, 

jelikoţ se ţádná taková cesta nezachovala. Jde o zprávy od antických autorů a indicie 

přinášejí jednotlivé informace o obchodních vztazích mezi sídlišti. Situace je podobná jako s 

určením struktury osídlení v tomto období. Málo informací, málo důkazů. 

Dokonce i výprava Alexandra Velikého směrem na severk Dunaji vyuţila podle některých 

dochovaných informací známá spojení přes průsmyky Staré planiny.Podle pozdněřímských 

autorů (např. Arriana) se armáda vydala z Plovdivu severovýchodním směrem na Starou 

Zagoru a tam se rozdělila na tři samostatné proudy. Nejvýchodnější přechod vedl na sever 

k dnešním městům Targovište a Šumen, prostřední přes průsmyk v Šipce na Gabrovo a dál na 

sever a nejzápadnější přes Trojanský průsmyk. (obr. 27)  

7.1.5 Známé zdokumentované cesty v době římské nadvlády 

Přes oblast Thrákie a Moesie probíhaly v době římské nadvlády zjednodušeně dva druhy cest. 

(obr. 28) V mnoha případech, stejně jako později ve středověku, vedly v místech, kde jiţ 

takové spojení existovalo. Bylo vytvořeno několik velkých, které jsou díky záznamům např. v 

Tabule Peutingerianě nebo u starověkých autorů, dlouho známy. Byly stavěny záhy po 

vyhlášení obou provincií a tvořily základní dopravní tepny oblasti. Mimo jiné také obě 
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provincie spojovaly. Sem musíme zařadit spojení Eskus – Filipopolis s výrazným vojenským 

potenciálem. (obr. 29)Na začátku 2. století za vlády císaře Trajána se pak postupně dotvářela 

další spojení v rámci jednotlivých provincií. Do této skupiny patří i přechody přes masiv 

Rhodop a Staré planiny, které měly hlavně vojenský a obchodní charakter a vedly 

nejpřímějšími cestami přes staroplaninské průsmyky. Situace pak zůstává stejná i za pozdního 

císařství. (obr. 30) Tyto informace byly v některých případech potvrzeny i archeologickými 

vykopávkami. V převládající většině se jedná o situace ve výše poloţených, méně 

přístupných, místech, v rovinatých a níţinných polohách byly originální cesty v dynamicky se 

měnící krajině snadným přístupem zničeny. 

S oblastí středního Bulharska pak souvisí tyto cesty: 

1. Nejsevernější cesta, tzv. Podunajská, vede ve směru západ–východ. Navazuje ve 

sledované oblasti v Bělehradu/Singidunu a pokračuje přes Niš/Naissos – 

Mihajlovgrad/Montanu – Loveč/Meltu(obr. 31, 32) – Nikjup/Nikopolis nad Istrem – 

Devnju/Marcianopolis – Varnu/Odessos a dál na jih na ní navazuje přímořské spojení. 

2. Hlavní vnitrozemská diagonální cesta směrem severozápad – jihovýchod vedla přes 

Niš/Naissos–Sofii/Serdicu– Plovdiv/Trimontium– Jambol/Kabyle– 

Edirne/Hadrianopolis– Istanbul/Byzantium, Konstantinopol.(obr. 33 a, b) 

3. Západo – východní směr doplňují cesty ze severu na jih. Velmi dobře je 

zdokumentovaná západnější přes Gigen/Oescus – Riben/Ad Putea – Pleven/Storgosii 

– Slatinu/Doriones – Loveč/Meltu – Lomec/Sostru – Beli Osam/Ad Radices – 

Beklemeto/Montemno – Hristo Danovo/Sub Radice – Vojnjagovo/Viamatu – 

?Černozem? – Plovdiv/Trimontium
14

. (obr. 34) 

Spojení mezi Filipopolí a Eskem bylo postaveno na starším thráckém základě. V níţinných 

oblastech vedla cesta pod navršeným valem vystavěná pomocí velkých kamenů a výrazného 

mnoţství štěrkopísku a čistého písku ve čtyřech vrstvách. V hornatých částech se stavitelé 

odklonili od klasického přístupu co nejrovnějšího směru silnice a cesta se logicky začíná 

kroutit v serpentinách. (obr. 35) Jako stavební materiál byly pouţity kamenné dlaţební 

kostky, které leţely pouze na vrstvě písku nebo jemného štěrkopísku. Pokud se musela 

odtesat skála, povrch cesty byl ze stejného materiálu. Voda byla odváděna pomocí 

postranních struţek.  

                                                 
14

Průběh cesty viz Madţarov, M. 2004: Roman road Oescus – Philippopol, road stations and 

settlements, Plovdiv 
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Situace ale nebyla tak klikatá, jak vidíme dnes u současné silnice. Tam, kde se nyní najde 

několik zatáček, stoupala stará cesta přímo k vrcholu hřebene a stejně tak spadala dolů na jih. 

Pod Starou planinou taktéţ nezahýbalo spojení k městu Karlovo, ale znovu uţ přímou cestou 

pokračovalo na jih. Propojení obou míst je tak kratší a přímější neţ dnešní. Rozdíl činí celých 

70 km, při délce antické cesty 180 km. 

Cesta se 12 stanicemi, které udrţovaly bezpečný průjezd i pohodlnější cestování, vznikla za 

vlády císaře Nerona, aby urychlila přesun vojenských jednotek na sever přes hřebeny Staré 

planiny. Podle nalezených epigrafických památek byla od počátku povaţovaná za extrémně 

důleţitou spojnici. Jednotlivé stanice od sebe byly vzdáleny jednodenním pochodem, podle 

terénu 9 aţ 30 km. Jiţ za císaře Trajána se význam spojení zvýšil snad ještě více kvůli 

připojení nové provincie Dácie. Opravy cesty i výraznější opevnění jednotlivých stanic na 

ochranu vojenských jednotek severně od hor pak byly provedeny v poslední čtvrtině (po roce 

175 n. l.) 2. století za vlády Marka Aurelia. Po polovině 3. století byly poslány vojenské 

jednotky i do stanic na jih od hor. Na přelomu 3. a 4. století se v okolí stanic výrazně rozrostlo 

opevněné osídlení zvyšující obranyschopnost v oblasti, především na jihu (dnešní vesnice 

Sopot a Iganovo). V horách díky menší dostupnosti zůstaly jen stanice. Za Konstantina 

Velikého (328 n.l) byl předchozí pontonový most přes Dunaj nahrazen kamenným
15

. Po 

vpádech Gótů a Hunů zanikla některá osídlení úplně, ale ještě za vlády císaře Justiniána v 6. 

století byl průchod oblastí znovu oţiven. Cesta byla vyuţívána později Slovany i Turky ve 

středověku. Dnes je průsmykem podobně vedena současná moderní cesta.  

Eskusneboli Colonia Ulpia Oescensium leţela poblíţ dnešní obce Gigen na levém břehu 

Dunaje, s jehoţ protější stranou byla spojena výše zmíněným mostem. Byla postavena na 

strategickém místě, kde se křiţovalo několik důleţitých cest. Přibliţná rozloha tzv. Esku I se 

pohybovala okolo 18 ha, ohraničoval ho kruhový příkop. Pozdější rozšíření pevnosti mělo asi 

10 ha, zachovaly seminimálně dvě věţe. U mohutného římského opevnění není jisté, zda 

vzniklo ještě na konci 1. nebo aţ na začátku 2. století n.l., během času bylo pod nájezdy 

několikrát opravováno, především v poslední třetině 3. století. Většinu času zde měla 

stanoviště 5. Makedonská legie. Podobně jako další místa byla pevnost zničena nájezdy 

Avarů a Slovanů.  

Do druhé stanice v Ad Putea směrem na jihovýchodvede cesta přes mezičlánek,asi sedm 

kilometrů vzdálenou vesnici Brest, kde se dali např. vyměnit koně. Zde se také odděluje 

                                                 
15

Ten byl vystavěn ještě za císaře Domiciána, nicméně ne přímo v Esku, ale 14 km západně v další 

stanici Dolní Vadim. 
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Podunajská cesta, která pokračuje na východ. Dle písemných záznamů a rekognoskace terénu 

byla součástí komplexu v lokalitě „Carevec“ i stráţní věţ. 

Přímo na jih leţí další zastávka Storgosia, dnes se nachází v centru města Pleven. Podobně 

jako u dalších stanic došlo na začátku 4. století k opevnění lokality o rozloze asi 31 ha přes 

dva metry širokouzdí. Obranu tvořily minimálně dvě brány a tři věţe, uvnitř hradeb byly 

nalezeny obytné budovy, pozdně antická basilika nebo sýpka. Někdy ke konci 6. století 

ukončují existenci stanice Slované. 

Cesta pokračuje dál do jiţ 4. stanice Doriones, ztotoţněná s místem asi jeden kilometr na jih 

od vesnice Slatina. Dalších necelých 15 km na jih se rozkládá Melta, podle posledních 

předpokladů na severním okraji dnešního města Loveč. Ve 3. století měla status civitas a 

procházeli jí menší cesty do všech světových stran. Odtud začíná cesta stoupat předhůřím 

Staré planiny.  

Stanice Sostrabyla známa uţ dříve, ale k systematičtějšímu archeologickému průzkumu došlo 

aţ po roce 2000. Sostra leţela mezi stanicí v Meltě a Ad Radices (východně od vesnice 

Osam), v údolí řeky Azamus. Poprvé je zmiňovaná v Tabule Peutingerianě. Na sever je to 

k další stanici 10 římských mil, tedy 12km, na jih asi 13 římských mil, tedy 28km. Okolní 

kopce se zvedají do výšky asi 500m n. m., samotná stanice leţí ve 300m, nedaleko soutoku 

řek Ladana a Azamos, tedy ve velmi dobré strategické poloze. (obr. 36 a, b)Zastavěné 

údolí zabírá plochu 4 km
2
. Podle výsledků vykopávek byla Sostra křiţovatkou s další cestou z 

Plovdivu pokračující do Nikopole nad Istrem.  

Podle nálezů mincí se dá ţivot v okolí opevněného hradu rozdělit na tři období. První se 

vymezuje v době od poloviny 2. století do poloviny 3. století n.l a týká se příchodu první 

římské vojenské posádky do oblasti. Nakonec sem vpadnou Gótové. Druhé období zahrnuje 

výboje Gótů od 70. let 3. století do konce 4. století n.l. Poslední třetí končí v polovině 5. 

století, kdy je oblast poničena Huny.  

Osídlení canabe mimo opevněnou stanici zahrnuje několik zatím blíţe neurčených budov a 

věţ 300 metrů západně od hradu a 30 metrů jiţně od soutoku řek. S určitostí víme o jedné, ale 

bylo jich asi i víc. V okolí se severovýchodním směrem našlo několik keramických pecí, další 

budovy na sever od řeky Ladana a také nekropole s mauzoleem západně a jihozápadně, 

v oblasti Gergyova čerkva, spolu s trojlodní basilikou. (Hristov 2003, 148) 

Ad Radicesleţí na pravém břehu řeky Azamus u vesnice Beli Osam, deset římských mil od 

Sostry a necelé 3 míle od Trojanského průsmyku. (obr. 37) S největší pravděpodobností zde 
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stálo několik budov a přes řeku most, po jehoţ přejití stoupala cesta severně příkře 

nahoru.Lokalita je,ke škodě archeologickému výzkumu, velmi poničená, především 

zemědělskou tvorbou. Větší pozornost si architektonické zbytky pod povrchem vydobyly díky 

porostovým příznakům.    

Poslední stanice v kopcích Staré planiny byla Montemno u Beklemeta. Podle 

archeologického výzkumu zde stálo několik budov, mezi nimi i kontrolní věţ. (obr. 38) Našly 

se zde zbytky po starším dřevěném opevnění. Z latinského nápisu víme, ţe měla přidělený 

status presidia.  

Mezi stanicemi Montemno a Sub Radice (3 km přímo rovně na jih a potom 2,5 km na 

jihovýchod), v rozvolněném návrší na samém okraji hřebenu směrem na sever k Trojanskému 

průsmyku, byla archeology objevena strategicky umístěná kontrolní věţ a menší stanice 

(mutatio), konkrétně u Vlaški kolibi. (obr. 39) Slouţila jako dodatečná ochrana samotného 

průsmyku (Madţarov 2009, 207 - 209) a také pro případy nutného odpočinku po těţkém 

výstupu z jihu. (obr. 40) Dnes je zachovaná kruhová kamenná spodní část do 0,5 m, podle 

fragmentů okolo byly další metry postaveny z cihel a ze dřeva
16

. (obr. 41) 

Po sestupu po pravé straně horského hřbetu do údolí se cesta dostává do stanice Sub Radice. 

(obr. 42) Jako poslední průchod před stoupáním měla velký strategický význam, coţ dokazují 

všechny prozatím zjištěné informace. Rozloha místa byla více neţ 15 tisíc m
2
. Jedna z budov 

se jeví jako menší burgus ustanovený v polovině 2. století (obr. 43), existovala tu také 

rozsáhlá budova s ubytovací funkcí. Zvětšení počtu obyvatel po polovině 3. století provázela 

další stavební činnost, vyrostl zde např. další větší a výrazněji fortifikovaný burgus (obr. 44), 

také pretorium, lázně a raněkřesťanská basilika z konce 4. století. (obr. 45) I zde se cesta 

křiţovala s další směřující pod masivem hor směrem na východ. Rozkvět zde v 5. století 

ukončil vpád Hunů. 

Viamata se nachází v katastru vesnice Mihiltsi, na východ od obce Vojnjagovo. Spolu 

s údajně následující zastávkou Černozem
17

 nebyla původně uvedená v Tabule Peutingerianě. 

Podle dvou epigrafických nálezů a archeologického výzkumu zde bylo po levé straně cesty 

(obr. 46) objeveno pretorium (obr. 47 a, b) a jednopodlaţní tavernapro cestující s centrálním 

dvorem a dalšími 12 místnostmi.(obr. 48 a, b) Východní polovina slouţila jako noclehárna, 

                                                 
16

 O přesném vyuţití tohoto místa se mezi bulharskými archeology vede spor. To, co M. Madţarov 

povaţuje jen za mutatio se stráţní věţí, je pro tým okolo I. Hristova přímo občerstvovací stanice 

Montemno. Důkazy svých tvrzení opírá Madţarov o výpočty vzdáleností mezi jednotlivými místy, 

které porovnává s údaji v Tabule Peutingerianě a Itineráriích.   
17

Dle posledních zjištěných informací se existence a umístění 11 stanice u vesnice Černozem 

zpochybňuje a nezdá se pravděpodobné. (Madţarov 2009, str. 212) 
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západní pro správu stanice. Nápisy dokládají zaloţení do doby císaře Nerona a opravy za 

Marka Aurelia v letech 175 a 176 n.l. (obr. 49, 50) 

O čtyři kilometry jiţnějise cesta protínás jinou, mířící směrem severozápad– jihovýchod, mezi 

městy Ranilum a Dioklecianopolis. Ještě dnes jsou křiţovatka a zbytky horního obloţení vidět 

nedaleko současné vesnice Ivan Vazovo. (obr. 51 a, b) Existovala zde občerstvovací 

mezistanice spolu s civilním osídlením.  

Zbytek starověké cesty kopíruje současnou moderní silnici. Postupujeme přes vesnice Gorna a 

Dolna Mahala aţ do Plovdivu.  

4. Východnější spojení vedlo přes Svištov/Novae – Pavlikeni
18

 – Gostilicu/Discodurateru 

– Šipku – Starou Zagoru/Augustu Traianu – Istanbul/Byzantium, Konstantinopol. 

(obr. 52, 53) 

Cesta není známá z ţádného seznamu nebo mapy, údaje o důleţitosti spojení nám dokládají 

nalezené epigrafické památky z vesnice Šipka v jiţním podhůří. Obranná opatření měla 

chránit hlavně 13 km vzdálený průsmyk, přes nějţ šla spojnice mezi Novae, Nikopolis nad 

Istrem a Augustou Traianou.Spojení vzniká v polovině 2. století. Konstrukce cesty se skládá 

z tenké vrstvy písku, menších kamenů a dobře upevněného dláţdění. (obr.54) Část spojení 

bylo v roce 2009 zkoumáno asi pět kilometrů na sever od města Trjavna.
19

 

Dle starších badatelů (Dončev 1994) se spojení dělilo v Nikopoli nad Istrem do dvou směrů. 

První je jihozápadní(viz výše), druhý, jihovýchodní, který vede přes Tvdišský průsmyk 

směrem na Kabyle. Jmenovitě přes města Nikopolis nad Istrem – Elena – Tvrdica – Kabyle. 

Na konci 3. století snad vzniklo spojení víc na východ, do Tuidy. (obr. 55) 

Kromě významných stanic při cestě se v jejím průběhu našlo několik osídlení, konkrétně u 

vesnic Hotnica, Šipka a Kran. 

Novae leţí přibliţně čtyři kilometry východně od dnešního města Svištov na pravém břehu 

Dunaje. Podobně jako další tábory na Limitu měla Novae I 18 ha, rozšíření směrem na 

východ pak 10 ha. Všechny limitní stanoviště byly po polovině 3. století výrazně posíleny 

kvůli vpádům Gótů. Velké poškození utrpělo opevnění v 70. letech 4. století a nakonec byl 

tábor zničen Slovany a Avary na začátku století 7. Celé antické i raně byzantské období byl 

                                                 
18

Dříve se předpokládalo, ţe přímým směrem na jih vedla cesta přes dnešní město Pavlikeni a dál 

směrem k horám a spojení na Nikopoli nad Istrem vycházelo z další stanice na Dunaji, Iatrus. Podle 

posledních výzkumů (Madţarov 2009, 251) však vedla cesta z Novae jihovýchodně přes vesnice 

Kozlovec, Maslarevo a Stefan Stambolovo přímo k Nikopoli.  
19

 Viz Barakov, B. 2010: Proučvane na rimskija pat Diskoduratere - Augusta Trajana v zemlišteto na s. 

Biţovci, obština Trjavna. Str. 337 – 339 in AOR 2009. Sofia. 
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tábor domovem 1. Italické legie, jen krátce VIII. Augustovské. Z města pak vybíhaly dvě 

cesty, první jihozápadním směrem na Meltu a druhá na jih do Nikopolis nad Istrem. 

Nikopolis nad Istrem je u antických geografů a historiků i novověkých autorů map často 

zmiňována, nicméně se k zamlţení situace objevují různá další jména jako N. ad Iatrum, ad 

Haemus apod. I přesnou polohu města si z několika moţností můţeme vybrat. Dle 

archeologického výzkumu ji pak lze lokalizovat 20km severozápadně od Velika Tarnova a 3,5 

km jiţně od vesnice Nikjup.    

Nikopole je zaloţená na začátku 2. století
20

, do roku 193 n.l. patří do provincie Thrácie, po 

něm do Moesie Inferior. Jako důleţité centrum leţí na spojnici cest ze severu na jih i 

z východu na západ. Rozlohou se nijak nevymyká ostatním městům v okolí, původních 

necelých 22 ha je po rozšíření ve 4. století zvýšeno na častých 28 ha. V posledních letech 

římské nadvlády se rozloha města drasticky zmenšuje na necelých 6 ha. 

Discoduratera byla zaloţena v 2. polovině 2. století n. l. Zaujímala plochu asi 12 ha a byla 

důleţitým vojensko strategickým i obchodním místem (emporion). Po polovině 3. století, kdy 

sem vtrhli Gótové, byla stanice jako mnoho jiných přestavěna.  

5. Spojení vedoucí krajinou pod jiţními svahy Staré planiny propojuje stanice Hristo 

Danovo/Sub Radice– Sliven/Tuida– Jambol/Kabyle.  

Cesta není popsaná ani v itinerářích ani v Tabule Peutingerianě, avšak mluví se o ní na 

několika nalezených milliariích většinou ze 4. století a novodobě ji jako první popsali bratři 

Škorpilové a Konstantin Jireček. Spojení bylo vybudováno za vlády pozdních císařů, 

pravděpodobně kvůli nově vzniklým opevněným městům jako byla Tuida a kvůli 

pohodlnějšímu cestování samotných císařů po jejich provinciích. Ze Sub Radice vedla cesta 

východním směrem přes osídlení severně od obcí Karnare a Iganovo, v tomto místě byla cesta 

vzhledem k rozmanitějšímu terénu podepřena zdmi, aby se zabránilo zhroucení. Severně od 

města Sopot a Karlovo pokračuje cesta přes sídliště na sever od Vasil Levski, směrem na 

jihovýchod prochází Kaloferem a pak se hypoteticky přidrţuje úpatí hor v okolí Kazanlaku aţ 

do Slivenu. (obr. 56) 

Kromě cest hlavních a druhého řádu byla síť doplněna dalšími mnohem méně významnými 

spojeními, která vznikala mezi menšími osídleními a v dnešní krajině se hledají jen těţko. 

                                                 
20

Dle archeologických poznatků ohledně vyměřených úhlů podle slunce u hlavních cest lze uvaţovat o 

poloţení základů na jaře 31. března nebo na podzim 18. září k výročí narozenin císaře Trajána.  
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Jejich konstrukce nebyla nijak sofistikovaná, mohly bychom je přirovnat k dnešním polním 

cestám.  
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8 Technická stránka analýzy 

Pro určení spojnice mezi dvěma místy v prostředí ArcGIS se vyuţívá několik nástrojů. Počítá 

se jimi vzdálenost mezi lokalitami, čas, který bude zapotřebí, aby se člověk do druhého místa 

dostal, vynaloţená energie k tomu, aby tuto cestu ušel, přírodní determinanty, které to mohou 

ovlivnit nebo přímá viditelnost z určitého místa. Tyto technické podmínky se často doplňují 

procesy spíše historicko – kulturního charakteru. 

Vzhledem k tomu, ţe se veškerá predikce odehrává v hornatém a členitém terénu, je 

nejlogičtější počítat nejkratší spojení z hlediska energetických výdajů. I pro jejich výpočet 

znovu existuje několik nástrojů. 

8.1 VýpočetCost – surface 

Cost – surfaceneboli accumulated cost – surfaceje nástroj, jenţ vypočítává námahu, kterou je 

potřeba vyvinout k tomu, aby se člověk dostal z výchozího místa do jednoho nebo více 

dalších. Logicky se snaţí najít tu cestu, která je energeticky nejmenší. Vyuţívá k tomu tři 

základní prvky. Mapu počátečního a konečného místa a tzv. mapu cost – of –passage, 

všechny v rastrovém formátu. Vypočítaná mapa není konečným prvkem s určitou výpovědní 

hodnotou, často se dál vyuţívá, hlavně v aplikaci least – cost path  a site – catchment analýzy.  

8.1.1 Mapa cost-of-passage 

Tato mapa počítá, kolik námahy se musí vykonat k tomu, aby se překonala kaţdá jednotlivá 

buňka mapy. Záleţí na způsobu překonání i na atributech vlastních jednotlivým buňkám. 

Podle těchto vlastností se spočítaná námaha dělí do tří skupin. Isotropická, částečně 

anisotropická a úplně anisotropická. 

 Isotropická námaha je závislá na směru přechodu buňky, ale nezáleţí, zda jde člověk 

z východu nebo ze západu, vynaloţená práce bude stejná. Důleţitou vlastností buňky 

je povrch, přes který se musí přejít. Jde hlavně o jeho členitost a pokryv, tedy o tzv. 

terénní koeficienty.  

 Částečně anisotropická situace je směru přechodu podřízená také, ale vlastnost, která 

tu determinuje, je stejná pro všechny buňky na celé ploše, např. směr větru.  

 Anisotropický stav nastává, kdyţ je námaha závislá jak na směru, tak na atributech 

kaţdé průchozí buňky. Jedním z důleţitých determinantů je svah (effective slope). Je 

třeba zjistit jeho rozsah a sklon a potom námahu, která bude potřeba k překonání. 
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8.1.2 Frikce 

Důleţitým parametrem ovlivňujícím průchod krajinou, potaţmo jednotlivými buňkami 

vypočítaného rasterového povrchu, je frikce neboli odpor. Tento nástroj počítá navýšení 

námahy oproti pohybu po úplné rovině. Nejniţší hodnota takového frikčního povrchu je 1. 

Hodnoty vyšší představují náročnější prostředí, hodnoty niţší naopak sníţení předpokládané 

časové spotřeby. Frikční hodnoty se dají přiřadit manuálně, tedy autorem analýzy dle 

zkušeností z terénu, tento způsob ale můţe být silně subjektivní a tím zkreslený. Pro 

objektivnější zpracování se pouţívají výpočtové algoritmy, které však umějí popsat jen 

některé faktory, se kterými se v terénu můţeme setkat.  

Frikčních algoritmů se nejčastěji pouţívá pět.  

 CAA algoritmus počítá spotřebu energie při průchodu krajinou. Rovnice byla 

upravena i pro predikci cest.(De Silva, Pizziolo2001) 

 IDRISI je vyuţíván v prostředí programu téhoţ jména. Rovnice byla odvozena z dat 

vysledovaných v členitém terénu Himalájí. V Čechách ho vyuţívá např. Mgr. Alţběta 

Danielisová PhD. (Danielisová 2008) 

 Toblerova funkce (Tobler 1993) se vyuţívá nejčastěji. Výpočty vycházejí z prací z 50. 

let 20. století.  

 Pandolfova rovniceve vzorci pouţívá váhu osoby, váhu nákladu, rychlost chůze, typ 

terénu a jeho sklon. Výsledek spotřeby je pak ve wattech. (Pandolf, Givoni,Goldman 

1977) Bylo dokázáno, ţe nejméně nasazení je potřeba pro svah 4 – 6 stupňů z kopce. 

Na rovině spotřeba logicky trochu vzrůstá a do kopce samozřejmě mnohem výrazněji 

a hlavně nelineárně. Prudký kopec směrem dolů vyţaduje také zvýšenou námahu, ale 

nárůst je mnohem pozvolnější. (Llobera 2002, Van Leusen 1999) (obr. 57) 

 Minettiho rovnice (6 stupňová polynomická aproximace) se zaměřuje především na 

sklon. V původní verzi měla nevýhodu v tom, ţe spočítala frikci z prudkého kopce 

dolů jako negativní. (Minetti 2002) Nedávná úprava na 6 stupňovou polynomickou 

aproximaci tento problém vyřešila. (Herzog 2010) 

8.2 Least – cost path analýza 

Pro určení této analýzy jsou potřeba dva kroky. Prvním je jiţ zmíněná cost – surface            (v 

prostředí programu výstup cost – distance) mapa, druhým je algoritmus path – tracing(výstup 

back – link), tedy zpětné vysledování nejprudších změn cesty z konečného místa ke 

startovnímu bodu. S nápadem k vyuţívání této analýzy se přišlo jiţ v 70. letech 20. století, do 

praxe se výrazněji protlačila po roce 1990. 
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Pří pouţití analýzy je potřeba se vyrovnat s některými překáţkami. První z nich je tzv. cikcak 

efekt, kdy by cesta měla vést přímo rovně, ale omezené výpočty jen ke středu jedné buňky 

z ní udělají klikatku. (obr. 58) Řešením je buď rozšíření rádiusu pro hledání cesty, nebo 

interpolace přechodu přes jednotlivé buňky. Podobně se musí postupovat v případě horského 

prostředí, kde se při překonávání svahů z malých cikcaků stávají velké.  

Tak trochu opačným, nicméně výrazným,nedostatkem modelování cest v kopcích je 

vykreslení spojení tak, ţe tam, kde mají správně být serpentiny, jde cesta nepřirozeně přímo 

do kopce. Od roku 2000 je moţné pouţít algoritmus od W. Collischonna a J. V. Pilara, díky 

kterému se zobrazí cesta v prostředí reálně. Vyuţívá princip spirály a ostrých zatáček. Dosud 

bohuţel není algoritmus běţnou součástí komerčních programů. (obr. 59)    

Další problém spočívá v ohodnocení průchodnosti jednotlivých buněk, kdy nám počítač 

spočítá úplně odlišnou cestu, neţ kudy vedla ve skutečnosti. Je potřeba pochopit, ţe člověk se 

principiálně nevyhýbá strmějšímu kopci, cestu volí tak, aby byla výdejově stabilní. Příkladem 

této situace je modelování spojení přes hornatější terén mezi dvěma prehistorickými sídly ve 

střední Anglii (Bell, Lock 2000). (obr. 60)  

8.3 Konkrétní využití v archeologii 

Obecně je vyuţití dvojí. První je tzv. replikace, tedy vymodelování cesty, kterou známe. 

Poznatky nám slouţí především proto, abychom pochopili, proč vedly cesty zrovna tudy a ne 

jinudy. Pouţitím různých determinantů pak porovnáváme výsledky s realitou. Nejlepší model 

se pak dá aplikovat na ztracené segmenty spojení a vytvořit tak cestu celistvou. Příkladem je 

projekt v údolí řeky Arroux v Burgundsku, kde modelovali nejkratší spojení mezi dvěma 

pevnostmi zaloţené na analýze viditelnosti.(<http://www.informatics.org/france/france.html>) 

Na systém cest a osídlení v jeho okolí v době ţelezné a pod římskou nadvládou se zaměřili 

v severozápadní části Pyrenejského poloostrova, v Galicii. Pouţili historicky a archeologicky 

známá spojení a jejich průběh upravovali podle důleţitosti zachovalých monumentů poblíţ, 

podle měst, osídlení menšího charakteru, mostů, brodů u řek apod. (Fábrega Álvarez,Parcero 

Oubiña 2007) 

Druhé vyuţití je tzv. predikce, kdy nevíme, kudy spojení vedlo. O vymodelování sítě cest 

v okolí se pokusili např. ve střední Itálii mezi samnitskými osídleními v době bronzové a 

ţelezné (Bell et al. 2002) nebo v údolí Biferno v období neolitu (De Silva, Pizzioli 2001). 

Patří sem i projekt zajímající se o prehistorické a antické cesty v oblasti východních Alp, kde 

autoři porovnávali pouţití jednotlivých programů s aplikacemi GIS (GRASS, IDRISI, 

http://www.informatics.org/france/france.html
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ArcGIS). V tomto případě je zajímavé, ţe i kdyţ měli archeologové na začátku stejnou 

strukturu dat a určili si striktně stejný postup analýzy, vyšel jim v kaţdém programu výrazně 

jiný výsledek. Wroxeter Hinterland Project v Anglii se mimo určení vzorce osídlení zabýval 

sítí cest v pozdní době ţelezné a v době římské nadvlády poblíţ významného římského města 

Wroxeter, v té době čtvrtého největšího v Británii. Do vůbec prvních analýz predikce cest 

v českém prostředí patří projekt mapující oblast v 1. zóně Krkonošského národního parku na 

Čertově louce poblíţ Špindlerova Mlýna. Predikované bylo spojení mezi dvěma boudami, 

které se oproti ostatním v terénu nenašlo. (obr. 61) 
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9 Postup při analýze 

K úspěšnému vytvoření analýzy bylo potřeba pouţít několik počítačových programů. Patří 

mezi ně Microsoft Access a Excel, aplikace Google Earth Pro 4.2 a nástroje ArcGIS, 

konkrétně v prostředí ArcMap a ArcCatalog 10. 

9.1 Použité TRAP podklady 

9.1.1 DTM 

Poskytnutý DTM s velikostí buněk 150 m jsem vzhledem k analýze cest povaţovala za 

dostatečně podrobný. Model jsem si ve vlastnostech upravila na typ stretched, konkrétně 

minimum – maximum, nadmořskou výšku jsem nechala rozpočítat do sedmibarevné škály. 

Model je podkreslený ještě vytvořeným hillshade rastrem. (obr. 63) 

9.1.2 Vodní síť 

Pro vyuţití vodní sítě na území Bulharska jsem měla k dispozici vektorový soubor 

s příslušnými daty (obr. 64) Pro predikci cest jsou totiţ v určitém případě důleţité i vodní 

toky. Jejich překročení stojí určité mnoţství energie, je však potřeba vědět, v jakém místě se 

taková překáţka mohla překonat. S tím je ale spojené jedna velká potíţ. I ve velice dobře 

zdokumentované krajině se místa jako mosty a hlavně brody velice špatně hledají. Pokud 

jejich přesnou polohu neznáme, nemáme vlastně jak vodní síť vyuţít. Vzhledem k tomu, ţe ze 

všech dostupných dat jsem měla ve sledované oblasti k dispozici pouze jediný most, rozhodla 

jsem se pro pokusný výpočet, který vodní toky jako překáţku zahrnoval. Cesta se v mnoha 

místech odchylovala mnohem více neţ bez nich. Nakonec jsem si tedy určila, ţe řeky a 

potoky jako ztíţení průchodu krajinou nebudu počítat.  

9.1.3 Databáze 

Přiloţenou databází jsem se musela hodně prodírat. Potřebovala jsem doplnit mapu osídlení, 

zároveň ale o smysluplné lokality. Atributová tabulka jednotlivých zaměřených entit byla plná 

zápisů o mohylových strukturách, případně se zde objevovaly jednotlivé body s popisky jako 

pithos, kamenná sekera apod. Zaměřila jsem se tedy spíše na přesně určená místa, kterých 

nebylo mnoho. Jedná se o několik pevností, sídelní místa, plochy s pravděpodobným 

vojenským vyuţitím a jedno římské město.  
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9.2 Lokality z literatury 

9.2.1 Seznam v Excelu 

Postupně se rozšiřující základní seznam lokalit z literatury jsem si sepsala v programu 

Microsoft Excel. Původně jsem si lokality rozdělila geograficky. První tabulky obsahují ty, 

které patří do oblasti na jih od hor, v druhé figurují ty, jeţ leţí přímo v horách a v poslední 

jsou vypsány ty na sever od hor. Postupem času jsem vytvořila ještě dvě speciální tabulky 

s osídleními v oblasti Kozi Gramadi a Ljaskovec, určené zvlášť jako uzavřené komplexy. V 

tomtostadiu jsem ještě rozdělila lokality dle historických období. Podlouhém uvaţování jsem 

si je určila tři: období nadvlády thráckých kmenů, nadvláda římské říše v 1. a 2. století n. l. a 

poslední jako dobu pozdního císařství ve 3. a 4. století n. l. V seznamu jsem také seřadila za 

sebou ty lokality, které měly určený stejný typ osídlení. Společně tedy figurují civilní 

osídlení, pevnosti, emporia apod. (mapa 02 - 17)  

Společně s názvy lokalit, typu osídlení a datací, tam kde se to dalo zjistit,jsem si do tabulky 

přidala jejich polohu vyčtenou z mapy pomocí Google Earth. Tato poloha sestávala z klasické 

zeměpisné délky a šířky ve formátu stupňů, minut a sekund, coţ je ale formát, který se 

v prostředí ArcGIS nedá pouţít, jelikoţ jej program nedokáţe přečíst. Dalším krokem tedy 

bylo převést délku a šířku do formátu decimal degrees, tedy na číslo se čtyřmi desetinnými 

místy. Na převod existuje jednoduchý vzorec, kdy se výsledek ve stupníchrovná stupně + 

minuty/60 + sekundy/3600. 

Stejný princip jsem pouţila i pro rekonstrukci průběhu cest (mapa 18 - 21), na kterých jsem si 

potřebovala ověřit, který nástroj GIS bude nejlepší pouţít na predikci neznámých spojení. 

9.2.2 Import do GISu 

Způsob importu souřadnic do GISu je několik. Můj postup zahrnoval export dat z Excelu do 

podoby databáze v Accessu, kde jsem upřednostnila výše zmíněná historická období a typ 

osídlení, např. emporia, zastávkové stanice podél cest nebo pevnosti. Původní geografické 

rozdělení jsem však nakonec také ponechala. Při exportu bylo důleţité si pohlídat, aby měly 

koordináty X a Y zadaný formát double, tedy formát pro číslo ne pro text. Vytvořené tabulky 

jsem převedla do formátu *.dbf
21

.  

V prostředí ArcMapu si vypsané souřadnice program bez problémů přečte. Pro úspěšný 

import je potřeba udělat několik postupných kroků. Přes tlačítko Add data nebo jen prostým 

                                                 
21

Tento formát není jediný, který se dá pouţít. Podle toho, ve kterém programu je seznam vytvořen, 

najdeme podklady např. s koncovkami *.txt nebo *.cvs. 
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přetaţením se přidá kaţdá vytvořená tabulka do vznikající mapy. Způsob postupu v tomto 

kroku záleţí jen a jen na autorovi mapy. Data v tabulkách potřebují určit několik parametrů, 

aby se v mapě zobrazily správně. Přes příkaz Display XY data se určí sloupce v kaţdé určité 

tabulce, které v sobě nesou informaci o obou koordinátních souřadnicích, a poté se zadá 

koordinátní systém, ve kterém by se měly zobrazit, v mém případě tedy WGS 1984. Pokud 

vše proběhne v pořádku, vytvoří se tzv. event layer. Aby se z ní stala stálá mapová vrstva, je 

potřeba přes cestu data/export data vytvořit shapefile, se kterým se pak dá jednoduše pracovat 

i v další jiné vytvářené mapě. Nakonec se ještě souhlasí se zobrazením vrstvy v mapě. Výše 

popsaný postup pak platí pro všechny další tabulky úplně stejně.  

9.3 Aplikace GIS nástrojů na známé cesty 

Do vyzkoušení jednotlivých nástrojů a algoritmů jsem si zahrnula spojení Eskus – Filipopolis, 

Novae – Augusta Traiana a napojení z Nikopole nad Istrem do Kabyle. Jejich průběh je 

nejlépe zdokumentovaný a tím pro analýzu přesnější. Spojení Subradice – Tuida jsem se 

vzhledem k tomu, ţe vede jiţ pod svahy Staré planiny, rozhodla nepouţít. Ze všech postupů 

se pak jevil nejblíţ realitě a také neschůdněji následující. 

9.3.1 Rastrový povrch 

Prvním důleţitým krokem pro úspěšnou analýzu je vypočítat sklon (svaţitost) okolního terénu 

z výše zmíněného rastrového DTM. Jednoduše to jde pomocí nástroje slope, ve spatial 

analyst tools/surface. Jako vstupní (input) raster zadáme DTM a vzhledem k frikčním 

rovnicím si vybereme output maesurement jako percent_rise.Pro přehlednost si výstupní rastr 

pojmenujeme slope. 

9.3.2 Frikce 

Frikční algoritmy se dají aplikovat přes Raster calculator ve Spatial analyst tools/map 

algebra. Do rovnice jen přidáme jako proměnnou výstupní rastr slope z předchozího kroku.  

Po vyzkoušení všech algoritmů, které přicházely v úvahu,se jako nejslibnější jevily dva.Byly 

to IDRISI (mapa 22) a Minnettiho rovnice.Ta je matematicky i na pohled propracovanější 

(mapa 23) 

9.3.3 Cost distance 

Do nástroje cost distancejsou potřeba dva vstupy. Konkrétně se jedná o cílové místo spojení a 

rastr získaný frikcí. Po výpočtu zase dostaneme dva výstupy. Cost distance v sobě obsahuje 

akumulativní výpočet nejmenší námahy, která je potřeba k tomu, aby se postupně prošlo 
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kaţdou jednotlivou buňkou rastrového obrazu ke zdroji.Po kaţdém výpočtu se upřesňuje 

nejjednodušší cesta. Backlink zase zpětně určuje směr, kterým je potřeba se dát přes spočítané 

buňky. Pouţívají se hodnoty od 0 do 8, kdy 0 je zdroj a 1 – 8 jednotlivé směry, počínaje 

prvním směrem doprava. 

9.3.4 Cost path 

Posledním velkým krokem je nástroj cost path, kde se pouţije počáteční startovní bod a rastry 

cost distance a backlink. Tím se podle všech určených parametrů spočítá příslušná nejméně 

namáhavá cesta. Ta se objeví ve výstupní podobě rastru, který je ale vykreslen pro normální 

oko dost nehezky. Proto je mnohdy lepší přepočítat rastr na vektorovou čáru, která je daleko 

přehlednější. Jde to jednoduše nástrojem raster to polylinev conversion tools/from raster. 

9.3.5 Výsledky na spojení Eskus - Filipopolis 

Spojení jsem nejprve vyzkoušela přímo z nejsevernější stanice v Esku aţ do Filipopole pouze 

přes jeden mezičlánek – most u Ad Radices.  

V tomto případě byl výsledek v oblasti hor pro budoucí predikce velice slibný. Průběh vyšel 

vlastně v případě algoritmu IDRISI téměř identický, MR byl zvolen průchod vedlejším 

západnějším hřebenem. (mapa 24) Kvalitní výsledek vyšel díky tomu, ţe pouţité frikční 

algoritmy jsou primárně stavěné na členité hornaté území.  

V mnohem rovinatějším terénu uţ byly výsledky horší. Jiţní část spojení ještě výrazné 

odchylky ani v jednom případě neukazovala. Nicméně algoritmus IDRISI vypočítal cestu bez 

zbytečných oblouků přímo rovně.  

V severní polovině uţ to bylo sloţitější. Vzhledem ke vzdálenosti mezi stanicí v Esku a 

strategicky umístěným mostem u stanice Ad Radices, se v případě algoritmu IDRISI cesta 

stanicím vyhnula ve více západním směru. (mapa 25) Zachování přímého směru jsem ale i tak 

povaţovala za pozitivní. Při pouţití MR se GIS snaţil zobrazit cestu nepěkně velkou oklikou 

na východ. Pro celkové zpřesnění průběhu spojení jsem pak výpočty podmínila postupným 

projitím přes stanice Storgosia a Brest, kde byla křiţovatka s cestou v západo – východním 

směru. Výpočet se pak v případě MR upravildobře (mapa 26), v pouţití algoritmu IDRISI 

dokonce skvěle.(mapa 27)  

9.3.6 Výsledky na spojení Novae – Augusta Traiana 

Podobně jako v předchozím případě jsem jako první zkusila vytvořit spojení ze startovní 

stanice v Novae do té cílové v Augustě Traianě pouze přes jeden mezičlánek. Tím jsem 
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zvolila Nikopolis nad Istrem, protoţe byla křiţovatkou s dalšími cestami, podobně jako Brest, 

a také se hned po svém zaloţení stala významným římským městem. Jelikoţ si ale 

nejsnadnější cestu ani jeden algoritmus nezvolil přes průsmyk v Šipce, přidala jsem povinný 

průchod ještě tudy.  

Identicky oba algoritmy velice dobře spočítaly spojení v horách. Jen IDRISI od hřebene ke 

Gabrovu východněa MR západně. Stalo se tak zcela automaticky, bez jakékoli pomocné 

podmínky. Směrem na jih od hor IDRISI jako v předchozím případě propočítal cestu v malé 

míře o něco příměji, s malým vychýlením ke konci na východ, aby se překročilo Srednogorie. 

MR spočítala pohyb směrem na jih ke Kazanlaku a na průchod horami se připojila ke stejné 

cestě jako IDRISI (mapa 28)   

Výsledky v severní třetině cesty z Novae do Nikopolis se znovu výrazně lišily. IDRISI velice 

správně vedl spojení co nejvíc přímo, vzhledem k rovinatému terénu podobně, jak se průběh 

spojení předpokládá. (mapa 29) MRbez omezení znovu spočítala velkou okliku, v tomto 

případně výrazně na východ. Po dodání omezení v podobě jedné mezistanice se postup 

upravil velice nešikovně. Výpočet se dal stejnou cestou jako bez tohoto omezení a jen zatočil 

ostře na západ k mezistanici. Místo pokračování severozápadním směrem se pak znovu vrátil 

na obcházející trasu aţ do Novae. (mapa 30) 

9.3.7 Výsledky na spojení Nikopolis nad Istrem – Kabyle 

Při třetím pokusu jsem si jako křiţovatku na cestě z Nikopole nad Istrem do Kabyle zvolila 

vesnici Elena, kde se spojení rozchází do dvou směrů, prvně přímo na jih ke Tvrdici, druhou 

cestou na východ a pak na jih do Tuidy. 

Výpočet severní části spojení z Nikopole do Eleny mi nepřinesl nic nového. Algoritmus 

IDRISI znovu vedl cestu co nejpříměji, MR si znovu na začátku udělala výraznou okliku, aby 

se směrem k Eleně spojila do stejné cesty s IDRISI.  

První velké překvapení přišlo na dalším úseku z Eleny do Tuidy, kdyţ jsem vyuţila 

algoritmus IDRISI. Z literatury známý průběh byl tímto způsobem okopírovaný úplně do 

puntíku. Z Tuidy do Kabyle se cesta zobrazila jihovýchodně v téměř přímém směru.       

(mapa 31) Pokud se jako cílová stanice zadalo přímo Kabyle, vedl algoritmus cestu přímo na 

jih přes Tvrdici a pak s menšími oklikami přes Srednogorie do Kabyle. (mapa 32) 

Druhé překvapení vzniklo naopak při pouţití MR. Spojení na východ zůstalo úplně bez 

povšimnutía spojení do Tuidy vedlo neefektivně přes Tvrdici, aţ pod horami zamířilo 
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východním směrem.Nedaleko od Tuidy se pak oddělilo od jiţně pokračující cesty na Kabyle. 

(mapa 33) 

Pokud přihlédneme ke všem třem dosavadním zkouškám na známých cestách, jednoznačně 

nám pro celkový průběh spojení vychází spolehlivější výpočet s algoritmem IDRISI. 

V hornatém prostředí provádí výpočty velmi přesně k reálnému průběhu cest, v rovinatých 

polohách sice průběh úplně nesouhlasí, ale výrazně se v takových situacích snaţí najít co 

moţná nejpřímější spojení. MR je v horském terénu také velice dobrá, jen v některých 

případech si bere jinou stopu. Na rovině pak vţdy dělá při výpočtech „zákruty“, které 

s realitou nesouhlasí. 

Vzhledem k aplikaci na hornaté prostředí jsem se rozhodla vyuţít na predikci neznámých 

spojení jak algoritmus IDRISI, tak i MR.   

9.4 Predikce neznámých cest 

Pro predikci neznámých spojení jsem si nejprve určila dvojice, mezi kterými jsem cestu chtěla 

najít. Shodovaly se v typu osídlení a v časovém období, kdy existovaly. Ve většině případů 

měly také mít určitý potenciál pro zajímavý výsledek modelování spojení. Pro jednotnou 

klasifikaci predikce jsem od začátku vţdy nechávala výpočet bez jakékoli podmínky v podobě 

mezistanice.  

9.4.1 Období thrácké nadvlády 

Vzhledem k tomu, ţe většina dodnes zjištěných a zkoumaných lokalit z tohoto období se 

nachází na jih od hor, neměla jsem mnoho moţností, jak hledat spojení přes masiv Staré 

Planiny. 

Na začátek jsem tedy zkusila modelování v oblastiKozi Gramadi. Jako cílové místo jsem si 

vybrala residenci komplexu vysoko v horách. Tu jsem postupně spojila s osídleními 

v Karavelovo, Klimentu, Staroselu a Smilovene. Trochu ze zvědavosti jsem pak přidala ještě 

spojení mezi Staroselem a Smilovene zvlášť. 

Spojení k residenci se ze Staroselu a Klimentu vymodelovalo v podstatě stejně, z Karavelova 

si kaţdý algoritmus vybral svoje údolí. Spojení ze Staroselu mě zajímalo z toho důvodu, ţe 

dle archeologických bádání vedla cesta přes několik rituálních a hrobových komplexů, 

přibliţně uprostřed mezi dvěma pevnostmi. Energeticky snazší cesta však vede východnějším 

údolím. (mapa 34)Přímé spojení Starosel – Smilovene ukázal opačný výsledek neţ předchozí 

výpočty. Kaţdý algoritmus si vybral jinou cestu. MR, jak ukázaly předchozí zkoušky, výrazně 
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delší přes údolí směrem na západ a pak teprve na sever do kopců. IDRISI jej vedl kratší 

cestou na severozápad přes vyšší kopce. (mapa 35) 

Druhým cílovým místem jsem zvolila osídlení přímo v horách Staré Planiny, na západ od 

Trojanského průsmyku, u obce Treskavec. S ním jsem propojila osídlení ve Smilovene, Vasil 

Levski a také v horském prostředí, v Ad Radices. 

Tentokrát byl ve všech třech případech výsledek téměř identický. Spojení ze Smilovene a 

Vasil Levski se v polovině, respektive v poslední třetině, sjednotilo v jedno. Z Ad Radices by 

se šlo většinu cesty po hřebeni. (mapa 36) 

Jako třetí se stala výchozím místem Seuthopolis, sídelní město Seutha III. Přes niţší svahy 

Srednogorie jsem vyzkoušela spojení do Beroie a Zelenikova, směrem na sever pak ke 

Kramolinu, kde mě zajímalo pokračování tímto směrem za průsmykem. Směr severně a pak 

na východ k dnešnímu Veliko Tarnovo jsem záměrně zkusila ve spojení na G. Orjahovici, zda 

si algoritmy vyberou spojení přes Šipecký průsmyk. 

Spojení do Beroie se shodovalo a nebylo nijak překvapivé. Ze Zelenikova si algoritmus 

IDRISI razil cestu přes kopce Srednogorie, kdeţto MR obcházela hory západně a úţinou mezi 

Karlovským a Kazanlackým údolím se dala na východ. Spojení ke Kramolinunakonec uhýbá 

na severozápad za dnešním Gabrovem. (mapa 37) Docela překvapivě vedla cesta na G. 

Orjahovici úplně jinudy, neţ bych předpokládala. Obě se na začátku dávají na východ a 

IDRISI ji vede skrz hory mezi Šipeckým a Tvrdickým průsmykem. MRsi vybírá průsmyk v 

Tvrdici.(mapa 38) 

Čtvrtým výběrem se stalo sídliště u obce Konare,jako zástupce spojení více na východ. 

Nechala jsem spočítat cestu do Ad Radices, Kramolinu a G. Orjahovice.  

Ve všech třech případech se spojení neshodovala. Na G. Orjahovici vyšla cesta identicky jako 

v případě do Seuthopole. Idrisi ji vedl horami mezi průsmyky v Šipce a Tvrdici a MR 

Tvrdickým průsmykem. Na Ad Radices zvolil IDRISI kopcovitou trasu severozápadním 

směrem, kdeţto MR spojení Podbalkánskými údolími a Trojanským průsmykem. (mapa 39) 

Cesta ke Kramolinu se zobrazila v podání IDRISI přes hory stejně jako ze Seuthopole, 

MRmodeloval trasu na Seuthopol a pak stejně jako z tohoto města při předchozím výpočtu. 

(mapa 40) 

Pátá skupina výpočtů měla společný cíl v pevnosti Gradnica. Spojení vedlo z pevnosti 

v Hissaře, Sarnegoru a Čeljačeto v podhůří Staré planiny. 
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Výsledky nejsou nijak rozmanité. Veškerá spojení se setkávají v Šipeckém průsmyku a 

společné putují i do pevnosti. IDRISI pouze vede cestu příměji, MR dělá u Hissary a 

Sarnegoru typické okliky rovinatým terénem. (mapa 41)   

9.4.2 Období římské nadvády v 1., 2. století n. l 

Počet moţných výpočtů přes hory v době římské nadvlády v 1. a 2. století n. l. se zvýšilo. 

Snaţila jsem se o delší spojení míst výrazně na sever i na jih. Podle toho dopadly i výsledky. 

Především MR měla s počítáním těchto spojení velké problémy. Nových cest se tedy 

neobjevilo mnoho. I to potvrzuje myšlenku, ţe římské cesty měly předobraz v thráckých 

předchůdkyních. 

Jako první jsem si určila spojení ze dvou emporií výrazně na jih od hor (Arzos a Pizos) 

s emporiem Piretensium. Po uváţení jsem ještě přidala výpočet z Tuidy, která je výrazněna 

východ, a z Trimontia.  

IDRISI prošel z Pizu přímo přes Srednogorie a Šipecký průsmyk. Zde se na něj připojila trasa 

z Trimontia, která prošla přes Kazanlacké údolí. Z Arzu vedla cesta také přímo přes kopce 

mezi Šipeckým a Tvrdickým průsmykem. Z Tuidy Podbalkánskými údolími trasa navázala na 

tu z Arzu. (mapa 42) MR v tomto případě úplně zklamala. Z neznámého důvodu vypočítala 

nejméně namáhavou cestu obloukem aţ k moři a zase zpět. Stalo se tak v těchto čtyřech 

případech i z Augusty Traiany. 

Po takové zkušenosti jsem jako pokus zvolila spojení do Augusty Traiany. Konkrétně z 

osídlení v Sevlievu, Ljaskovci, Butovu a Prisovu. Poslední dvě jsou známé nejen jako sídlištní 

lokality, ale i jako výrobní.  

Stejný problém s oklikou přes moře se vytvořil z Butova a Ljaskovce s MR a jednou dokonce 

s algoritmem IDRISI z Prisova. Zbylé tři cesty s IDRISIvedly do Sevlieva přes Šipku a do 

Butova a Ljaskovce znovu mezi Šipkou a Tvrdicou. Stejně tak se to stalo s MRdo Sevlieva a 

Prisova. (mapa 43) 

Při třetím výpočtujsem zadala jako cíl cesty z Tuidy a G. Čočovernu osídlení v Ljaskovci.MR 

v obou případech znovu zklamala. Algoritmus IDRISI vedl z G. Čočovenu cestu přes kopce 

na západ od Tvrdického průsmyku a z Tuidy zdokumentovanou trasou na Elenua pak prudce 

na severpřes poslední vyšší kopce. (mapa 44) 

Trasy z Trimontia a Karnare na jihu do Sevlieva a z Trimontia do Brusenu byly podobným 

pokusem jako ty z Augusty Traiany. Z Trimontia do Sevlieva MR znovu vytvořila okliku, uţ 

bez překvapení. IDRISI vedl cestu znovu přes Kazanlacké údolí a Šipecký průsmyk. 



46 

 

Z Karnare oba algoritmy spolupracovaly a v průsmyku do Růţového údolí se cesta napojila 

na tu z Trimontia.  

Nové spojení se vytvořilo do Brusenu. Kaţdý algoritmus na to šel po svém, jen na několik 

posledních kilometrů se spojily. IDRISI zvolil přímější východnější trasu nedaleko od 

Panagjurište, MR delší západnější. (mapa 45) 

Poslední spojení jsem vytvořila ze stráţní pevnosti v Binkosudo pevností v Drjanovu a G. 

Orjahovici. Tentokrát zvolila MR„mořskou okliku“ jen v případě G. Orjahovice. Ostatní tři 

spojení si byla velice podobná, směřovala, jako mnoho jiných předtím, kopci na západ od 

Tvrdického průsmyku. Na severu se pak jen rozdělily na západ do Drjanova a severovýchod 

do G. Orjahovice. (mapa 46)  

9.4.3 Období pozdního císařství 

První spojení jsem nechala vypočítat z pevnosti v Malko Čočovene do Velika Tarnova a 

pevnosti Kovačesko Kale. Vzhledem k tomu, ţe MR se znovu zobrazila aţ k moři a zpět, 

přidala jsem ještě průchod přes pevnost Hursul Grad v horách. 

I algoritmus IDRISI zvolil trasu do Kovačeska Kale východněji, niţšími kopci Staré planiny. 

Zato velice pěkně si oba spočítaly spojení na Hursul Grad, poprvé přes průsmyk Vratnik. 

Druhá polovina cesty se pak stočila v západním oblouku. Podobně se shodly i v cestě do 

Velika Tarnova, znovu přes průchod mezi Šipkou a Tvrdicí. (mapa 47)    

Jako druhé výchozí místo jsem zvolila pevnost Hisarja. Spojení vznikla západním směrem 

k pevnosti Iglika, Gradište, Batočevo a Treskavec. 

Přístupem se oba algoritmy znovu lišily. IDRISI volil severnější a kopcovité trasy, západnější 

postupně prodluţovanou do Gradište, Batočeva a Treskavce. Do Igliky se pak oddělil 

východnějším spojením. MR vypočítala směr skrz Podbalkánská údolí a přes Šipecký 

průsmyk do Igliky, Gradište a Batočeva. Na Treskavec pokračovala i Karlovským údolí a pak 

severozápadně do hor. (mapa 48)  

Třetí výpočet spojení jsem vytvořila z města Zikideva u Velika Tarnova do osídlení ve 

Skobelevu, Karanovu a Dioklecianopoli.  

Často vyuţívaný průchod mezi Šipkou a Tvrdicou se u algoritmu IDRISI znovu osvědčil ve 

všech třech případech. U Nikolaeva se pak cesty rozdělily na jihovýchod, jih a západ. Dvě 

trasy MR udělaly totéţ, jen do Skobeleva se spojení dostalo aţ k moři. (mapa 49) 
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Podobné spojení k jiţním osídlením ve Skobelevu a Karanovu a ještě v Mezidevě jsem 

vyzkoušela ve čtvrtém výpočtu z Kramolinu.   

S algoritmem IDRISI i MR byla Mezideva, která leţí v Růţovém údolí, spojena přes Šipecký 

průsmyk. Trasa na Skobelevo i Karanovo s MR znovu postoupilo aţ k moři a zpět. IDRISI si 

počínal lépe. Postupoval jihovýchodně přes niţší kopce a u Nikolaeva se rozdělil na jih do 

Karanova a na východ – jihovýchod do Skobeleva. (mapa 50)   

Poslední spojení byla zkouška, jak si algoritmy poradí s trasami z osídlení ve Storgosii na jih 

do Dioklecianopole a osídlení v Mezidevě.  

Do Dioklecianopole IDRISI velice správně provedl cestu přes Trojanský průsmyk, stejně jako 

na trase Eskus – Filipopolis. MR ale znovu vypočítala rovinatou okliku. Spojení na Mezidevu 

s IDRISI vyšlo správně co nejpříměji na jihovýchod a přes Šipecký průsmyk, zato zvláštní 

zákruty v trase s MR nevybočují z řady stejných předchozích výpočtů. (mapa 51)  
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10 Výsledky analýzy 

Hned na začátek je nutné zdůraznit, ţe velkým omezením pro analýzu i její výsledky byla 

vytvořená topografická mapa osídlení. Z ní se vybíraly dvojice k predikci, podle toho pak 

vypadaly i výsledky. Nedostatek informací především o době před římskou nadvládou je 

zcela zásadní. Kdyby se jednalo o mapu s hrobkami, pohřebišti či rituální místy, kterých je 

známo podstatně více a jsou častěji zkoumané a vyhledávané, byla by pak analýza mnohem 

podrobnější a tím měla i větší vypovídací hodnotu.  

Obecně se zdá, ţe se pro předpokládanou analýzu v oblasti středního Bulharska lépe hodí 

algoritmus IDRISI. Častěji volí přechody kopců, mnohem smysluplněji reaguje na rovinatější 

pasáţe. MR ve více neţ 50 % procentech počítá spojení vyhýbající se horám, rovinatějším 

terénem. Poučením pro příště jsou pak chybné výpočtové „úlety“ typu desítek kilometrů 

rovinou aţ k moři a zpět. Dosáhnutí korekce výsledkujde především, tam kde je to 

moţné,přidánímomezení v podobě mezistanicenebo zmenšením predikční oblasti. 

Zajímavou vsuvkou se mi jevily doplňující výstupy především z oblasti Srednogie nebo Kozi 

Gramady. Šlo především o chování obou algoritmů vzhledem k vysokým kopcům. 

Analýza přinesla v některých případech očekávané výsledky. Jsou to spojení ze všech 

vybraných období, především trasy mezi lokalitami v místech, které předpokládaly projití po 

známých cestách přes Trojanský, Šipecký a Tvrdický průsmyk.  

Díky spojením z lokalit v Podbalkánských údolích a z míst výrazněji na jih byla také 

dostatečně potvrzena nutnost existence cesty těsně pod jiţními svahy Staré Planiny. Díky 

rovinatému terénu se trasa nemusela vyhýbat výrazným terénním překáţkám a mohla být 

postavena v přímém směru ze západu na východ. 

Obecně se významná spojení bez větších problémů budovala do výšky okolo tisíce metrů. Ze 

strategických důvodů se pak nutně stavěly cesty i nad 1200 metrů (Šipka) a 1500 metrů 

(Trojan). Logickým výsledkem je i absence tras přes nejvyšší hory mezi Trojanem a Šipkou. 

10.1 Jiné možnosti přejití hor 

První zajímavá spojeníse týkají tras přímo v masivu hormezi Trojanským a Zlatickým 

průsmykem. V tomto případě se jedná o hřebenové cesty západně od Trojanu v nadmořské 

výšce 1000 aţ 1500 metrů. Obecně by pak šlo nejspíš o trasy mezi horskými stanicemi nebo 

pevnostmi, kde by bylo neekonomické scházet dolů do údolí a pak stoupat znovu do kopců. 

Druhým výstupem k zamyšlení jsou pak alternativní průchody vedlejšími údolími.(např. u 
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trasy do Brusenu) Asi by se nejednalo o období římské nadvlády, kdy by se člověk určitě 

drţel jedné hlavní pevné cesty. Avšak v předcházejících dobách by taková moţnost přicházela 

do úvahy.  

Druhým často opakovaným spojením bylo to,přes niţší kopce,mezi Šipeckým a Tvrdickým 

průsmykem. Mluvíme tu o nadmořské výšce okolo 800 aţ 1000 metrů. Průchody tu byly 

modelovány dokoncetřemi údolími, výběr většinou závisel na tom, jakým směrem pak byla 

cílová stanice.První údolí severozápadním směrem procházelo nejvyšší nadmořskou výškou 

v této oblasti a bylo vyuţíváno hlavně pro spojení hodně na západ, např. někde u Trojanského 

průsmyku. Druhé, prostřední, údolí se oddělovalo od prvního a směřovalo více do střední 

oblasti na sever od hor, např. severovýchodně od Šipeckého průsmyku. Poslední, třetí údolí, 

vedlo přímo na sever a spojovalo oblasti okolo Velika Tarnova a Nikopole nad Istrem. 

V jednom z posledních výpočtů se objevilo spojení přes průsmyk ve Vratniku, konkrétně 

přístupnějším údolím ze západu, aby se napojilo na později vzniklou a zdokumentovanou 

cestu do Tuidy. V nejprudší části,ve výšce okolo 1000 m n. m,tu kopíruje východnější trasu 

z Eleny. Tam ale nedojde a odděluje se pak přímo na sever,přes menší pahorky aţ k cíli.   
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11 Závěr 

U některých badatelů převládá myšlenka, ţe cesty byly zaloţeny na migračních a loveckých 

trasách zvířat. Jejich častější uţívání vedlo k tomu, ţe se tyto trasy pro pohodlí člověka 

postupně technologicky upravovaly a tím průchod na nich zrychlil a zjednodušil. Pádným 

důkazem toho, jak kvalitní výběr to byl, je i v Thrácii to, ţe je vyuţívaly nejen starověké nebo 

středověké civilizace, ale dokonce i dnešní moderní silnice jejich průběh kopírují. 

Z území starověké Thrácie ta nejdůleţitější spojení z různých zdrojů známe. Máme na ně 

odkazy u antických autorů, Římané pro přehlednost vytvořili i soupisy a mapy.Díky tomu 

jsou některé úseky i dnes dobře dohledatelné a rozpoznatelné v krajině. Obecně se soudí, ţe 

trasy z předcházejícího období byly při římskéstavbě komunikací, technologicky mnohem 

sofistikovanější,reflektovány a pouţity. Byly dokonce tak kvalitně postavené, ţe je bez 

problémů vyuţívali ještě ve středověku.  

Výsledné trasy predikce jsou tedy doplněním a zhuštěním celkového obrazu propojení 

různých oblastí v tomto geograficky rozmanitém prostředí.  Jedná se spíše o spojení na kratší 

vzdálenosti, o cesty niţší třídy, pokud bychom pouţili moderní terminologii. K hlavním 

cestám, které plnily strategickou funkci vojenského, obchodního i kulturního charakteru, 

můţeme přidat střípky potencionálně vyuţitelných informací.  

Pro další archeologickou práci v terénu by se daly výsledky vyuţít např. v plánování 

budoucích archeologických projektů na tomto území. Šlo by o oblasti v okolí 

nejfrekventovaněji predikovaných tras. Největší pozornost bych asi věnovala horskému 

prostředí, ze kterého máme stále málo informací. Prohloubení znalostí, hlavně z období před 

římským příchodem, by bylo ţádané. Mohla by jím být např. podrobnější mapa systému 

thráckých pevností.  

Predikce neznámých cest v horách střední Staré planiny se tedy ukázala jako uskutečnitelná. 

Při uváţeném výběru mapových podkladů a dostatečně vyzkoušených analytických nástrojů, 

můţeme výsledky povaţovat za průkazné a do budoucna pouţitelné pro další analýzy.  

S rozšířenými informacemi z terénních projektů bych do budoucna viděla jako výzvu 

vytvoření kvalitnějšímapy osídlení, ze které by predikce vycházela. Jednalo by se hlavně 

o období thrácké nadvlády. Jedna z moţností by byla zůstat jen u sídel profánního charakteru, 

jako v tomto případě, nebo nechat výběr naopak jen na sakrální komplexy a objekty, jeţ byly 

v mnoha ohledech v ţivotě Thráků velice důleţité. Veliký potenciál očekávám v dokončeném 

projektu TRAP, především po určení typů osídlení a jejich datace. Podobný počin by byl 
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potřeba také v oblastech na sever od hor.Další zvýšení úrovněanalýzy bych potom viděla 

v pouţití více omezujících determinantů při tvoření mapy náročnosti průchodu terénem. Jde 

především o kvalitnější vyuţití husté vodní sítě, coţ je ale podmíněno lepšími znalostmi 

konstrukcí mostů a brodů.   

Veškeré tyto moţné budoucí kroky jistě kladou velké nároky na příští archeologické projekty 

a jejich výsledky. Jen čas ukáţe, zda budou pozitivní či negativní. 
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a) půdorys (obr. 23) 
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