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STŘEDOVĚKÉ OSÍDLENÍ 

OSOBLAŽSKA 
 

Vladimír Blucha 

 

1) Po ústupu pleistocénního ledovce se vytvářely podmínky pro život člověka. Naváté spraše 

podmínily vznik úrodné půdy. Mladší doba kamenná: Hlinka před 30 000 lety, Dívčí Hrad, 

Osoblaha, Matějovice – místa archeologických nálezů. Bohušov – lid kultury popelnicových 

polí. Sl. Pavlovice starší doba bronzová. 

 

2) Nálezy římských mincí – svědectví o obchodních stycích: Bohušov – římské mince císaře 

Aureliána a Trajána, Osoblaha – císaře Konstantina, Hrozová – antické mince. Lze uvažovat 

o cestě s jinými nálezy říms. mincí Zátor – Krnov – Osoblažsko a dále. 

 

3) Slovanské osídlení: 1 km od osady Víno pod vrchem Květnice slovanské hradiště ze 

7.století. Hlinka – střep se slovans. vlnicí z 9. stol., snad i slovanská zemědělská osada, Sl. 

Pavlovice – slovanská střep z 10. stol., D. Hrad asi hradisko z doby Holasiců, něm, název 

údolí Stawiske od stav – rybník, řeka Osobloga (dolož. 1233), asi předslov. název, 

Pelhřivovy, původně Poruba ještě před kolonizací, Liptaň - pův. slov. ves – potok něm. 

Pestwine – Pastvina aj. 

 

4) Kolonizace – 13. stol. Důležitý činitel olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, dobré 

vztahy s Přemyslem Otakarem II. Vlna 2. kolonizace. Zapojil do ní své leníky. Bartultovice 

– zas. asi rytíř Berthold z Emse, který přijal zdejší zboží od Bruna. Bohušov – Herbort 

z Fulmenu – Fulštejna. Založil hrad. Rod se počeštil, stál na straně Jiřího z Poděbrad a 1572 

vymřel. Dívčí Hrad – Sádek 1267 jako biskupské léno. Dol. Povelice – biskupské léno. H. 

Povelice totéž. Také Hrozová. Koberno drželi Fulštejnové jako léno olomouckého 

biskupství. Liptaň - slovanskou ves kolonizoval Helembert von Thurm, čili de Turri, po 

boku Bruna se zúčastnil výpravy Př. Otakara II. proti Prusům. Biskupským lénem byly též 

Matějovice a Pitárné. Zvláštní postavení měla Osoblaha. Na místě staršího sídliště vzniklo 

ve 13. stol. hrazené město s pravoúhlým půdorysem. Tvar tržiště byl odlišný od ostatních 

měst této oblasti. Na rozdíl od tržišť východoněmeckého typu měla hodně dlouhé a úzké 

tržiště, ovlivněné dopravními směry. Vývojové město obdobné jako vznik náměstí 

v Krnově. Bylo biskupským městem.  

 

Závěr: Původní slovanské osídlení a druhá kolonizace ve 13. stol. vytvořily základní sítˇ sídel 

na Osoblažsku. 

 

 


