
Hradby ani právo na jejich stavbu nedostávala města od svého počátku. Založení města si ale nelze představit bez 
teritoriálního vytyčení, které mělo odlišovat území s  různými jurisdikcemi. Zmínky o vymezení městských areálů  
v  Evropě ve středověku lze nalézt v zakládacích listinách měst, často v nich ale chybějí údaje o opevnění. Z Pomořanska zná-
me případy, kdy města ve svých počátcích byla jen oplocena či obehnána palisádou; pozůstatky po takových plotech mohou 
být řady kůlů, resp. kůlových jamek. Hranice města se ale mohla od doby prvotního vytyčení do výstavby kamenných hradeb 
změnit, a tak se mohly archeologicky dochovat řady kůlových jamek po palisádě nedaleko hradby (Jihlava). Písemně je do-
ložen mlýn v Pomořansku, který stál mezi původním oplocením zvaným plankae a kamennou hradbou.
Často býval městský areál vyznačován jednoduchým příkopem s valem, který měl zprvu spíše právní než obranný význam, 
postupem doby byl opatřován křovinatým „živým plotem“ či palisádou. Až později města dospívala ke kamenným hradbám, 
sloužícím i k ochraně měst. 
Výjimku představuje Marchegg, městská pevnost založená Přemyslem Otakarem II. v rovině na rakouském pravém břehu 
řeky Moravy. V tomto případě hradba předcházela výstavbě města. Areál Marcheggu, obehnaný kamennou hradbou s třemi 
branami a příkopy, měl sloužit jako vojenská pevnost a nástupní prostor pro otakarovskou expanzi do Uher. Podobně se dá 
uvažovat o Uherském Hradišti a Uherském Brodě na Moravě, zde však převažoval spíše obranný aspekt.
Výstavba městského opevnění byla technicky i finančně náročná. Města k ní obvykle přistupovala teprve po několika dese-
tiletích své existence. Města ve svých počátcích vypadala jinak, než je známe z pozdějšího středověku. Zástavba zpočátku 
nebyla kompaktní, uliční síť a zástavba parcel se až do „zkamenění“ domů mohla proměňovat. V prvních letech či desetile-
tích obyvatelé měst žili často v zemnicích či v polozemnicích. Ani opevnění netvořila kamenná hradba, kterou si spojujeme 
s hrazenými městy; prvotní opevnění tvořily spíše příkopy s valy, palisády nebo živé ploty. Panovníci často udíleli svolení 
i k výstavbě jednodušších městských opevnění i v počátečních stádiích měst. Při stavbě hradby nebo jejím vylepšování pa-
novník často města osvobozoval od daní.

Počátky měst a jejich hradeb
markéta marková
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Opevnění vzrostlými stromy a vodním příkopem 
(15. stol.)

Zaniklé město Blankenrode – průběh opevnění města včetně ohraničení jeho zázemí s for-
tifikací (Landwehr) s případnou přesekou (porostlinou, Hagen)

Zaniklé město Nienover – průběh dvojího pásma vnějšího opevnění (Landwehr); ve druhém pásmu mís-
ty nebyl příkop s valem, ochranu zvyšovaly rybníky

Zaniklé hornické sídliště Bleiberg am Treppenhauer – příkopy s valy, možná porostlými živým 
plotem

Hypotetické schéma typů jednoduchých městských opevnění („Stadthecken“): A - živý plot místo příkopu; B - živý 
plot na příkrém svahu před hradbou; C - živý plot na valu před příkopem; D - živý plot na svahu příkopu přímo pod 
hradbou; E - živý plot na předsunutém valu; F - pruh křovin na předsunutém valu; G - živý plot na hlavním valu 
městského opevnění; H - živý plot na jednom z valů

Jihlava – průběh palisádového žlábku (04) a kamenné hradby 
(900)

Sekanka, zaniklé město ostrovského kláštera – snímek letec-
kého laserového skenování ukazuje opevnění a zástavbu

Sekanka, zaniklé město ostrovského kláštera – půdorys sídliště s opevněním a dopl-
něnou pravděpodobnou parcelací 

Sekanka, zaniklé město ostrovského kláštera – příkopy a valy v terénu

Marchegg – Uherská brána z vnější strany Marchegg – Uherská brána z vnitřní strany Marchegg – celkový pohled na město s opevněním


