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O L D Ř I C H P E L I K Á N 

Ř Í M S K É I M P É R I U M A Ú Z E M Í ČSSR 
V E SVĚTLE NOVÝCH V Ý Z K U M Ů 

Pro rané dějiny československého státního území má základní význam římské 
impérium, které již v době před změnou letopočtu udržovalo se Zadunajím 
obchodní styky, jak dokazuje nejen archeologický materiál, ale i znalost tam
ního prostředí, zejména cest, prokázaná za Tiberiovy výpravy proti Marobu-
dovi r. 6 n. I.1 Římské mocenské plány vedly již v době Augustově k ustálení 
hranio mezi středomořskou říší a barbarikem na řekách Rýně a Dunaji. Tak se 
stalo impérium sousedem nynějšího našeho území a vzájemné styky zinten-
zivněly. To se projevilo i v rozhojnění pramenného materiálu, písemného 
i archeologického. Problematice 1.—4. stol. n. 1. bylo v československé vědě 
i u sousedních států, hlavně u Rakušanů a Maďarů, věnováno poměrně hodně 
pozornosti. Po velké monografii Jos. Dobiáše, Dějiny československého území 
před, vystoupením Slovanů, Praha 1964, která čerpá především z písemných 
památek, ale málo dbá archeologických, limitní výzkum na středním Dunaji 
se prohloubil, jak se zrcadlí v řadě autorových studií ze 70. let, (srov. Zborník 
F F U K , Graecolatina et Orientalia, Bratislava 1973, str. 147 nn., Das Vorland 
des pannonischen Limes in der Tschechoslowakei; L F 1977, str. 2 nn. Proto-
historie ČSSR ve světle antických písemných pramenů; L F 1978, str. 213 nn. 
Hranice římského impéria na Malém Dunaji, i populární shrnutí v Čtení 
o antice 1980/1981). Přesto nejnovější výzkumy na Devíně, v Rusovcích 
a kolem Carnunta přímo vybízejí k novému komplexnímu zamyšlení nad řa
dou stále otevřených otázek. Dobrý obecný základ poskytnou dvě monografie 
A. Mócsyho, Pannonia and Upper Moesia, London 1974, a obšírné heslo Pan-
nonia, Pauly — Wissowa Realenc. Suppl. IX. 

Východiskem našich úvah bude jednak nový dost překvapivý názor na začát
ky stálého tábora v Carnuntě, jednak snad už probojovaná netradiční koncepce 
hranic římského impéria na Žitném ostrově. S odkazem na uvedenou studii v L F 
1978 zopakuji hlavní fakta. Údaj Klaudia Ptolemaia o jižních hranicích Ger-
manie, Geograf. Hyfeg. II 11, 3, jímž určuje pomocí zeměpisných souřadnic 

1 Srov. Velí. Pat. II 109 —110, dvě římské armády měly se setkat v Čechách na smlu
veném místě. Výprava však byla odvolána pro povstání na Balkáně, když legie byly 
od nepřátel vzdáleny jen pět denních pochodů. 
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tři hlavní body na československém úseku Dunaje (ústí řeky Moravy, ohyb 
Dunaje k jihu, ústí Váhu u Komárna-Brigetio) nelze vysvět l i t j iným způsobem, 
než že ve starověku se říční sifcaace mezi Bratislavou a Komárnem lišila od 
dnešní, tj. hlavní koryto bylo totožné s Malým Dunajem, u Kolárova se obracelo 
k jihu, ke Komárnu, kde ústila i Rába. Tento výklad Ptolemaiových tří bodů 
(E. Šimek) plně potvrzují uherské mapy ze 16. stol. (W. Lazia aj., později též 
J . A . Komenského), kde Žitný ostrov je na severu i na jihu ohraničován v ž d y 
dvěma mohutnými říčními rameny, a názory našich hydrogeografů («/. Krejčí)2 

a kartografů {J. Purgina). Prvenství nynějšího hlavního toku se datuje až od 
18. stol.! Římská provincie Pannonie sahala tedy na sever až k toku Malého 
Dunaje a Čierne vody, při čemž jak obě severní ramena, tak i obě jižní byla 
provázena rozlehlými bažinami. Dokazují to staré mapy i zprávy antických 
spisovatelů (Tacitus, Ammianus Marcellinus), kde hraniční limes rovná se 
ripa Danuvii, ripa fluminis et paludes. Mluvíce však o pomezí římské říše, 
nesmíme zapomenout, že Římané již od doby Augustovy zajišťovali své hranice 
obranou do hloubky. Za dunajským veletokem považovali široký pás země 
(7,3—14,6 km = 5—10 římských mil) za bezpečnostní pásmo, které náleželo 
k říši, sub iure Romano, a kde si stavěli i opevněné tábory, menší stanice, drobné 
pevnůstky, ba i civilní osady, srov. např. východně od Komárna u l ž e Le-
ányvár = Kelemantia. Šířka pásma odpovídala mocenskému postavení impéria, 
srov. situaci do tzv. markomanských válek a po nich (Commodův mír). Za 
bezpečnostním hraničním pásmem bylo území římských spojenců, které 
mělo funkci nárazníku vůči tzv. svobodné Germanii. 

Již císař Augustus po smutných zkušenostech s Germány, zejména mezi 
R ý n e m a Labem (porážka v Teutoburském lese), ale i v českých zemích (ne
spolehlivost Marobudova), ustálil jako devízu římské zahraniční politiky zá
sadu coércendi intra terminos imperii, Tac. Ann. I 11, 4, tj. omezit se na území 
před Dunajem a před R ý n e m a hranice zabezpečovat spíš obratnou diplomacií 
než vojensky. Římané podporovali nešváry mezi germánskými náčelníky a vy
tvářeli při dunajském limitu nárazníkové pásmo spřátelených kmenů, jimž 
poskytovali různé obchodní výhody a jejichž předáky si nakloňovali dary i pe
nězi. Typickým příkladem obratné římské politiky je zřízení tzv. Vanniova 
království po r. 21 n. 1. Početné vojenské družiny, které provázely do vyhnan-
ství r. 19 Marobuda a po dvou letech i Katvaldu, odloučili od nich a usadili 
je na jihozápadním Slovensku východně od řeky Moravy nad Malým Dunajem 
a Čiernou vodou. Brzo — ještě v 1. pol. 1. stol. n. 1. — rozšířili Germáni pod 
Římany dosazeným králem kvádským Vanniem svá sídla až k Váhu, jak do
svědčuje archeologický výzkum, vedený již po léta T. Kolníkem.3 Operačním 
střediskem římských vojsk byl tábor v Carnuntě, ležící u Dunaje západně od 
ústí řeky Moravy, jejímž povodím vedla proslulá pravěká cesta, zvaná janta-
tarová, spojující Aquileiu na Jadranu s Bal t ským mořem. Pro Římany to byla 
vstupní brána do barbarika, užívající brodu před Bratislavou. Dříve se soudilo, 
že zimní tábor v Carnuntě byl na začátku Tiberiovy v lády přeměněn ve stálý. 
Podle nových v ý z k u m ů (hlavně rozbor sigiláty!) stalo se tak však až kolem 

2 Srov. J. Krejčí, Dva příspěvky k hydrograf. problémům korném, pánve, Sborník 
čsl. spol. zeměpisné 1937, str. 2 nn. a 53 nn. (Základní studie k stavu vodních toků 
ve starověku!) 

3 Přehled výzkumů viz Slov. archeológia 1971, str. 499 — 558. 
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r. 40.4 Do téže doby patří i menší tábory, castella Arrabona a Brigetio, které 
střežily brod přes Dunaj u Komárna—-Nové Stráže a důležitou obchodní i vo
jenskou cestu z Pannonie dolním Ponitřím a Povážím do vnitřního barbarika. 

Dunajský, postupně zpevňovaný kordon, byl osou zmíněné již obrany do 
hloubky. Sama řeka Dunaj nebyla nepřekročitelnou hranicí. Ve starověku byl 
Dunaj mělčí, protože alpské nánosy štěrku nebyly bagrovány jako dnes a roz
těkal se v mnoho ramen i napájel rozlehlé močály. Na více místech dal se pře
brodit a nadto v zimě zamrzal. Na obou březích vznikaly vojenské opěrné body 
i civilní osady, kde se čile obchodovalo. Páteří dunajského kordonu byla stra
tegická silnice, která vedla podél jižního břehu, vyhýbajíc se bažinatému a za
plavovanému území. Proto nešla přes Žitný ostrov, který byl sušší jen ve střed
ní části, kudy vedla cesta od Bratislavy přes Podunajské Biskupice napříč 
ostrovem na Komárno, kryjíc se zhruba s nynější hlavní spojnicí přes Dunaj
skou Středu, Galovo a Zlatnou na Ostrove. Na Žitném ostrově byla asi Ptole
maiova osada Anduaition (podle pozičních čísel pod ohbím Dunaje k jihu). 
Strategická silnice měla pro obranu impéria zásadní význam, protože umožňo
vala jednak rychlé přesuny vojenských útvarů na ohrožená místa, jednak plnila 
zpravodajskou službu, nahrazujíc dnešní telegraf a telefon. Vojenské opěrné 
body byly voleny tak, aby se mezi sebou mohly dohovořit pomocí ohňových 
a kouřových signálů. Tak propojený systém byl plánovitě budován již od doby 
Taně flaviovskés a primitivní přístřešky hlídek se přeměňovaly v tábory velké 
i menší, stanice a strážní věže. Do nedávná se systematické budování vojenské 
hranice začínalo až v době Domit ianově s odvoláním na jeho války s Germány 
a D á k y v 80.—90. letech 1. stol. n. 1. Nyní se posunulo na základě archeolo
gického materiálu do doby Vespasianovy, ne-li až k polovině 1. stol., kdy kolem 
r. 50 vznikly menší tábory ve Vindoboně a za Brigetiem Azaum. 

Datování římských opěrných bodů na našem území se postupně vyjasňuje. 
Jestl iže ještě kolem r. 1960 datoval je E. Swoboda ve svém hyperkriticismu 
většinou až do doby markamanských válek M. Aurelia,6 dnes je prokázána 
doba vzniku u větš iny jich již v období í laviovsko-trajanovském, a to nejen 
"U těch přidunajských, ležících v bezpečnostním p á s m u , nýbrž i u vnitrozems
kých (Mušov, Milanovce I). Datování vychází z archeologického materiálu, 
tj. kolkovaných cihel, poměrně přesně datovatelné sigiláty, římských mincí 
i jiných drobných nálezů (spony, keramika). Písemné zprávy pomáhají tu 
málo, informují toliko o obecné historické situaci. Podle dnešního stavu našich 
vědomostí o vývoj i středodunajského limitu spadají jeho základy do 40. let 
1. stol. n. 1. Hlavní bází byl tábor legie v Carnuntu, k němuž se brzo přidružila 
Vindobona, na východním konci Žitného ostrova pak Arrabona, Brigetio 
a Azaum. Již od samých začátků jsou zřejmé dva klíčové prostory, 1. ústí řeky 
Moravy — začátek větvení Dunaje za Bratislavou, 2. konec větvení Dunaje 
n Komárna. Bylo třeba střežit důležité vypadni brány a cesty do barbarika, 
jednak podél řeky Moravy s brodem před Bratislavou, jednak dolním Ponitřím 
a Povážím s brodem přeď Komárnem. Oba prostory měly velký význam jak 

4 Srov. studii M. Orůnewaldové, Zuř Frúhzeit des rom. Carnuntum, Anzeiger der 
phil. hist. Klasse der Óst. Akad. der Wiss. 1979, So. 1. 

5 Srov. D. Oabler, Die Besitznahme Pannoniens im Spiegel der Sigillaten, Arch. 
Ertesito 1979, str. 199-217. 

• Srov. monografii Carnuntum ve 4 vydáních, 4. 1964, str. 253, a další studie v Car
nuntum Jahrbuch 1959, str. 17 nn., 1963/1964, str. 9 nn. 
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vojenský, tak obchodní. U Bratislavy pravděpodobně přecházeli Dunaj r. 21 
Vanniovi Germáni, kteří se usadili docela blízko nad Malým Dunajem při 
Ivance, Kostolné a Abrahámu, jak dokazují objevená pohřebiště i sídliště. 
Jak se zdá, již v 40. letech měly římské vojenské kruhy jasnou představu 
o svých cílech, které byly postupně uskutečňovány, pravděpodobně především 
pod vlivem vnějšího nepřátelského tlaku, jemuž se však celilo aktivní defen-
zivou. Její aktivita byla hlavně T zabezpečování pohraničí, tj. nejen vodní 
hranice se strategickou silnicí, nýbrž i bezpečnostního pásma a nepřímo i klien-
telní nárazníkové zóny. Jenom výjimečně se sahalo k ofenzivě. To platí nepo
chybně o markomanských válkách, které byly vynuceny opakovanými útoky 
barbarů, které ohrozily i šamo srdce říše, Itálii. Méně jasné jsou důvody dlou
hých válek na přelomu 1. a 2. stol. n. 1. za Domitiana až Trajana. Historici 
to často svádějí na dobrodružnou politiku císaře Domitiana, který provokoval 
barbary, Dáky a Germány, a toužil po zahraničních úspěších (srov. posunutí 
hranic v Británii, agri decumates). Správnější však je vidět v jeho bojích 
s Dáky, korunovanými za Trajana vítězstvími ve dvou válkách a zřízením 
zadunajské provincie Dácie, snahu o zajištění bezpečnosti dolnodunajských 
a částečně i středodunajských provincií. Je pochopitelné, že v 3. čtvrtině 
4. stol. n. 1. v době úpadku římské velmoci měly boje Constantia II. a Valen-
tiniana I., které jen zřídka a nakrátko překročily Dunaj, účel ryze obranný. 

Drtivá většina známých římských lokalit v ČSSR pochází, jak již bylo výše 
konstatováno, z flaviovsko-trajanovského období. Zvláště cenné svědectví 
poskytují kolky cihel vojenských útvarů, které pobyly v středním Podunají 
jen omezenou a spolehlivě zjištěnou dobu. Nejznámější je případ legie X V 
Appollinaris, která odešla z Carnunta koncem Trajanovy vlády, kolem r. 114. 
Její kolky dotvrzují existenci římské Bratislavy a Stupavy jako terminus 
aritě quem nejpozději za Trajana. Při revizním výzkumu Stupavy v r. 1974 
(Arch. rozhledy 1976, str. 494 nn., J. Bujná) se našly dva kolky legie X I I I Ge-
mina, která byla ve Vindobóně jenom r. 98—107! J imi se zpřesňuje vznik 
stupavské stanice do doby kolem r. 100. 

Zajímavý je výskyt kolku X V . legie v Milanovcích1 na řece Nitře v objektu 
ze 4. stol. n. 1. (kolky tribunů Lupicina a Terentiana) a společně s mnoha star
šími kolky 2. stol. n. 1., nejvíc z Carnunta, i soukromých firem, ale i z Vindobony 
a Brigetia. Starší cihly byly zřejmě sekundárně použity ve stavbě 4. stol. 
Jejich množství i rozmanitý původ svědčí pravděpodobně o existenci blízkého 
objektu z 2. stol., tj. nutno rozeznávat Milanovce I a Milanovce II. Stavba 
ze 4. stol. patřila asi germánskému náčelníkovi, protože v tak pozdní době 
nemohl existovat hluboko v barbarském zázemí římský vojenský anebo 
obchodní objekt. Protějškem Milanovou II je jiná lokalita ze 4. stol. v Páci8 

(u Cíferu pod Trnavou), pravděpodobně germánská, součást barbarské osady 
(více objektů, dva zděné komplexy, jiné dřevěné, i dílny), dříve mylně pova
žovaná za římský tábor s posádkou, srov. Ammian. Marcel. X X I X - 6 , lnn. 
praesidiaria castra = munimentum = opus paulo ante inchoatum. O limitní 
problematice ve 4. stol. ještě později. 

Z římských stanic, které vznikly v 2. pol. 1. stol. n. 1., měla bezesporu nej-

7 T. Kolník, Ausgrabungen auf der rom. Station in Milanovce in den>J. 1966—1957,. 
Limes Rom. Konfereriz Nitra,'Bratislava 1959, str. 27 nn. 

• T. Kolník. Cífer-Pác. Nitra 1976. sfov."str. 10. 
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větší význam Bratislava jako protějšek tábora legie v Carnuntě. Castellum bylo 
zbudováno pod hradním pahorkem na křižovatce důležitých cest v blízkosti 
dunajského brodu (jantarová do Pomoraví a k Baltu, na Trnavu s dalším 
větvením, napříč Žitným ostrovem na Komárno s dalším větvením). Bohužel 
archeologicky víme o něm velmi málo, cihly ze starých nálezů v okolí prima-
ciálního paláce (též leg. X V . Apol.) 9 a z Hradu (sekundárně použité). 1 0 Ortvayo-
va zpráva, 1 1 že v 80. letech 18. stol. byly římské cihly na vozech vyváženy do 
Dunaje, svědčí o velikosti římského objektu. Jestliže stálý tábor v Carnuntu 
je datován kolem r. 40 a stanice ve Stupavě kolem r. 100, musíme bratislavský 
tábor časově zařadit mezi tyto krajní hranice, tj. s velkou pravděpodobností 
do doby flaviovské, podobně jako Leányvár. Nejnovější výzkumy na Děvíné, 
dosud nepublikované, přinesly hodně nového. Objekt, považovaný za traja-
novský, ukázal se po, odkrytí trojabsidálního uzávěru jako velkomoravský, 
jak konstatovala i komise v r. 1981. Za první hradní bránou na úpatí vrchu 
byly vykopány významné objekty ze 4. stol., které potvrzují zpevňování 
limitní obrany v 2. pol. 4. stol. asi za Valentiniana I. Trajanovské cihly z objek
tů 9. stol. lze asi sotva vysvětlit jinak, než že na hradním vrchu byla římská 
pozorovací stanice nad soutokem Dunaje a Moravy, která doplňovala strážní 
úlohu bratislavského táboru a spojovala jej vizuálně s protilehlým dunajským 
břehem a širokým okolím Carnunta. 

K bratislavskému zázemí patřila i zmíněná již stanice ve Stupavě, kolem 
r. 100 n. 1., která zahajovala řetěz římských opěrných bodů v dolním Pomoraví, 
které kontrolovaly jantarovou cestu. Z dalšího jejího průběhu známe zase 
římské cihly použité na velkomoravských stavbách, a to v Mikulčicích, a ve 
Starém Městě — Uherském Hradišti, příp. i Podivín s tzv. římskou studnou 
(něm. Kosti = castellum). Problematika původních římských lokalit je velmi 
široká a sporná, např. existence po Commodově míru r. 180. Stupava byla 
pravděpodobně Římany vyklizena, viz výše, a používána v 3,. stol. Germány. 
Významné místo mezi stanicemi ležícími hluboko v barbarském vnitrozemí 
má Mušov, situovaný na kopci nad soutokem Dyje a Svratky, spojené s Jihla
vou. Tudy vedla důležitá cesta od Vindobony na Brno a střední Moravu. 
Datování Mušova, dlouho předmět sporů, 1 2 je dnes vyjasněno. Stanice vznikla 
v 1. pol. 2. atol. n. 1., jak dosvědčují cihly z trajanovské Vindobony a drobné 
nálezy, mince a sigiláta. 1 3 Musela vzniknout za hlubokého míru, jsouc pro 
svůj vilový ráz sídlem římského spojovacího důstojníka, velícího malé vojenské 
jednotce. Její funkce byla spíš reprezentativně politická a obchodní než 
vojenská, strážní. Takové vnitrozemské stanice, zpřítomňující barbarům moc 
a civilizaci světovládného impéria, vyplynuly ze symbiózy a vzájemně výhod
ných vztahů Římanů a Germánů. Mušov i Stupava a jiné podobné opěrné 
body v zázemí mohly existovat jen v pokojném prostředí klientelňí zóny, kde 
především kmenoví náčelníci, ovlivnění římskou diplomacií a kulturou, byli 
nakloněni Římanům. Někteří soukmenovci ovšem, především ve svobodné 
Germanii, považovali je za kolaboranty. 

9 V. Ondrouch, Limes Romanue na Slovensku, Bratislava Í93§, str. 28,30, ppzn. 111. 
10 T. Štefanovičová, Bratislavský hrad v 9.—12. stor., Bratislava 1975, str." 13, 130, 

pozn 20. 
" Viz pozn. 9. ,. , . , ' ' 
1 2 Podle J. Dobiáše a E. Swóbody až z doby M. Aurelia!? 
13 F. KHíek, Terra sigil. ven Mušov, Sborník praoí FFBÚ E 25, 1980, str. 125—142. 
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Zajištění bratislavského prostoru doplňoval další časný tábor, na pravém 
břehu Dunaje v Rusovcich, římská Oerulata, nyní patřící k Bratislavě. Archeo
logický výzkum areálu je obtížný, protože je zastavěn. I když se tam pracuje již 
od 60. let, známe jenom 4 pohřebiště, 1 4 pec na pálení vápna a okrajovou část 
lokality (po odklizení středověkého Berglu), nyní zpřístupňovanou se zajíma
vým lapidáriem (náhrobní desky, též figurální, např. Daidalos s Ikarem). 
Vlastní kamenný tábor nebyl dosud zkoumán. První zemní tábor s palisádou 
lze podle drobných nálezů (hlavně mince, sigiláta) bezpečně datovat do doby 
flaviovské, snad již rané, možná však ještě dříve, kolem r. 50. Další výzkum 
po celé ploše nového sídliště přinese další materiál, který pomůže při zpřesnění 
začátku Gerulaty. Za Bratislavou se podle svědectví starých uherských map, 
viz výše, Dunaj složitě větvil a obtáčel svými rameny, spolu s rozlehlými 
močály, Žitný ostrov, který patřil k římskému území provincie Pannonie. 
Archeologicky není dosud prozkoumaný, až na ojedinělé nálezy, především 
cihel a sigiláty. Nepochybně byly tam i římské lokality, stanice a osady. Důvod
ně lze to tvrdit o dvou, o Podunajských Biskupicích, nyní část Bratislavy, 
a o Kameničné n. O. — Balvany na druhém konci ostrova. Z Biskupicls 

pochází známý římský milník s udáním vzdálenosti od Carnunta, římské cihly 
(leg. II Italica) a opracované kameny, z toho jeden s nápisem, použité při 
stavbě gotického kostela v 13. stol. O Kameničné n. O. máme hodnověrné 
zprávy uherských historiků (A. Ipolyi aj.), kteří uvádějí velké množství cihel, 
zbytky vodovodu a hypokausta.1 6 Velmi pravděpodobné jsou i lokality 
u Komárna, kde příčný spoj Žitným ostrovem se napojoval přes dunajský 
brod, viz výše, na hlavní limitní strategickou silnici, a u Kolárova-Ghity, kde 
se hlavní koryto Dunaje otáčelo k jihu a kde byl rovněž významný brod. 

Významnou novinkou z bezpečnostního pásma za Malým Dunajem (též 
Biela Voda, Milchdonau) a čiernou vodou je objev vezděných římských opra
covaných kamenů ve zdech pozdně románského kostela v Boldogu u Sence1! 
poblíž důležité spojnice z Bratislavy do Trnavy, známé již ve starověku. 
Nejzajímavější je náhrobní mramorová stéla, vezděná po straně původního 
románského portálu, především její nápis. Primárně zdobila hrob Q. Atil ia 
Prima, tlumočníka a centuriona X V . legie, který se jako veterán stal obchod
níkem a .zemřel v 80 letech. Náhrobní kámen byl vytesán — vzhledem k těmto 
údajům — pravděpodobně v pozdně flaviovském období-, tj- v poslední čtvrtině 
1. stol. n. 1., a sotva byl v 2. pol. 12. stol. dopravován z větší dálky, jako bylo 
obvyklé později, počínajíc renesancí. Q. Atilius, štábní tlumočník X V . legie 
nemusel být v Carnuntě, mohl být někde v římském bezpečnostním pásmu 
za Malým Dunajem na kvádském pomezí, blízko jádra Vanniova království, 

14 L. Kraskovská, Gerulata Rusovce. Pohrebisko I, Bratislava 1974, M. Pichlerová, 
Gerulata-Rusovce. Pohrebisko II, Bratislava 1981. Táž, Římské kahance z pohrebísk 
v Rusovciach, ref. Histor. muzeum, Praha 1976, str. 40 nn. E. Minarovióová, Předběžná 
správa o nálezoch rím. mincí na arch. výskume v Rusovciach za r. 1968 —1972, Zborník 
SNM Hist. 1974, str. 279 nn. Táž, Zhodnotenie nálezov ... Zborník SNM Hist. 1976, 
str. 187 nn. 

" Vedle studií uvedených ve výše cit. mých pojednáních (hlavně F. KHžek) srov. 
monograficky P. PiiepOki Nagy, Zborník F F UK, Hist. 1970, str. 129 — 76, a kniha 
Podunajské Biskupice, Bratislava, 1969. 

« Srov. Puspdki Nagy, Zborník FF UK, Hist. 1970, str. 163, též Ondrouch, Limes. 
11 T. Kolník, Římsky nápis z Boldogu, Slov. archeologie 1977, str. 481 nn. Poprvé 

Krásy Slov. 1977, str. 126 nn. Málo pravděpodobné je ětení interreie, M. Pichlerová— 
A. R. Neumann, Zborník SNM Hist. 1979, str. 51 nn. 
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v nějaké stanici při trnavské cestě. Tam se i usadil jako veterán a obchodoval, 
využívaje svých zkušeností a dřívějších s tyků a tam byl i pochován.. Bojdooké 
kameny pocházejí z nám neznámé stanice nebo římské osady, podle mého 
mínění nejdále z Bratislavy. Doprava po hlavním toku Dunaje ve směru prou
du byla snadná. . 

Druhým mimořádně důležitým prostorem byla komárenská oblast, a to z hle
diska jak vojenského, tak obchodního, další vypadni brána do barbarika a dů
ležitý uzel cest, po souši i po vodě. Proto také byl tam záhy — současně 
s táborem legie v Carnuntě — vybudován menší zemní tábor, casteljum 
Brigetio. Za Trajana stalo se pak Brigetio sídlem legie. Ještě za Flaviů dostalo 
se mu protějšku, castellum a osada Kelemantia, mezi Komárnem a l žou , 
tzv. Leányvár. Z oblasti Komárna, které leželo až za spojením dunajských 
ramen u N o v é Stráže, vedla na sever důležitá dálková komunikace pres 
Nové Zámky, Šurany, Milanovce na Nitru a dál. I v těchto místech lze před
pokládat římské lokality, srov. nálezy cihel aj. Objekt ze 4. stol. v Milanovcích, 
viz výše, použil cihel z římské stanice 2. stol. 

Po systematickém vybudování limitní obrany za flaviovsko-trajanovského, 
období a odstranění dáckého nebezpečí Trajanem znamenala vláda Antonínů 
další upevnění limitu; srov. výs tavbu kamenných táborů, zdokonalení správy 
i v pohraničí a upevnění „protektorátu" nad K v á d y (známý sestercius Anto
nína Pia kolem r. 142 s legendou RexQuadis datus, Král K v á d ů m dán). Kl íčový 
význam měly germánsko-sarmatské války, obyčejně nazývané markomanské, 
za v lády M. Aurelia a Commoda v letech 166—180 n. 1., přičemž r. 166—171 
se bojovalo na římském území, než přešli Římané k ofenzivě za Dunajem ve 
dvou válkách, r. 172—175 a r. 177—180. Hlavními prameny jsou Cassius Dio 
a Vita Marci, SHA. Za druhé války bylo germánské a sarmatské území do 
velké hloubky okupováno, jak dosvědčuje i nápis na trenčínské skále, že 
v Laugariciu přezimovalo 855 vojáků vybraných vexilací pod vedením 
M. Valeria Maximiana, legáta II. legie z Aquinka. Císařův životopisec tvrdí, 
že jenom rok chyběl, aby se naše země staly římskou provincií. Dnešní histo
rická kritika o věrohodnosti této zprávy pochybuje, srov. sympozium Laugari-
cio A Ú SAV, r. 1979 v N o v ý c h Vozokanech, referát P. Olivy. Commodův mír 
i další vývoj jasně prokazují, že v době markomanských válek neměli už 
Pvímané přes vojenské úspěchy sílu na rozšiřování území impéria a soustřeďo
vali se jen na obranu dunajské hranice. Cassius Dio L X X I 20 mluví o čtyřiceti 
tisících vojáků na území Markomanů a Kvádů , kteří mají své posádky za 
hradbami, s lázněmi a nadbytkem všeho. Kvádové se dokonce pokusili, byť 
marně, o vystehování, stěžujíce si, že jejich životní existence je cizími vojsky 
ohrožena. Je zřejmé, že okupací se situace v barbariku podstatně změnila. 
Dříve žily malé a nečetné římské stanice pokojně v germánském prostředí, 
nepřekážejíce nijak domorodcům. Nyn í bylo jinak. Na tehdejší dobu početná 
armáda, umístěná asi v 40 táborech (1 000 = posádka castella, srov. též 
trenčínský útvar), vyžadovala jistě zásobování a již svou existencí dráždila 
svobodymilovné barbary. Tyto přechodné tábory byly pravděpodobně, aspoň 
z větší části, jen z hlíny a dřeva a archeologicky nebyly dosud zachyceny, ani 
Laugaricio u Trenčína! Leckdy se asi opíraly o starší stanice, situované v údo
lích větších řek, srov. např. Šarovce na Hronu s hojnými nálezy cihel a sigiláty. 
Na Hronu psal M. Aurelius, jak v íme z postskripta, jednu ze svých knih 
filozofických úvah. " 
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Commodův mír r. 180 měl dalekosáhlé následky. Římané vyklidil i až na 
bezpečnostní pásmo kraje za Dunajem a pokračovali v posilování limitního 
systému novými tábory a menšími pevnůstkami (burgi, praesidia). Nedosta
tek lidí v pohraničí, k obdělávání půdy i k obraně hranic, vedl k stále hojněj
šímu usazování barbarů v provinciích u Dunaje. Tím se ovšem pohraničí 
barbarizovalo, romanizace — zejména venkova — byla povrchní a národnostní 
rozdíl mezi pravým a levým břehem Dunaje mizel. To všechno mělo samozřej
mě velký význam pro další dějiny nejen středního Podunají, ale i římské říše. 
V zadunajském barbariku nastal po markomanských válkách v 3. stol. n. 1. 
nebývalý rozmach germánských sídlišť, objevila se i nová pohřebiště. Hospo
dářský i společenský rozvoj se zrychlil, srov. knížecí hroby ve Strážích u Pieš
ťan, na východním Slovensku Ostrovany, Cejkov. 1 8 Tak lze snad vysvětlit 
i zmíněné už lokality Milanovce I I a v Páci jako sídla domácích náčelníků. 
Římské impérium bylo v 3.—i. stol. n. 1. vůči barbarům víc a víc v defenzivě. 
Agresivita Germánů byla zadržována stálou péčí o vojenské opěrné body. 
Staré tábory byly zdokonalovány, srov. např. opevnění Leányváru a síť 
drobných pevnůstek, strážních věží, majících za účel včasnou signalizaci 
nepřátelského nebezpečí, byla doplňována podle členitosti a přehlednosti 
terénu. 

Zvláštní místo v dějinách dunajského limitu patří 3. čtvrtině 4. stol., kdy 
za vlády císařů Constantia II. a Valentiniana I., tj. v 50.—70. letech, krátce 
tedy před likvidací pohraničních provincií a opuštěním pohraničního opevně
ného systému na konci 4. stol., došlo k jakési přechodné renesanci limitu. 
Římská vojska dokonce i překračovala Dunaj a odstrašovala barbary od vpádů 
do provincií pustošením jejich území. O válečných událostech nás informuje 
poměrně dost podrobně Ammianus Marcellinus, hlavně X V I I 12, X X I X 6, 
X X X 5—6. V známé pasáži, X X I X 6, 1 nn., jejíž výklad je sporný, se dozví
dáme o velké péči Valentinianově o limitní opevňovaní, které dráždilo Kvády. 
Věta ...trans flumen Histrum in ipsis Quadorum terris quasi Romano iuri iam 
vindicatis aedificari praesidiaria castra mandavit, se běžně vykládá tak, že 
císař dal stavět na kvádském území vojenské tábory s posádkou. Jako doklad 
se uvádějí takové lokality jako Milanovce a Pác. Tak široce založená ofenziva, 
opřená o vojenské stanice hluboko v barbariku, je v pozdní době říše.-stojící 
před zánikem, naprosto nepravděpodobná, možno i říci vyloupená. Ammianův 
text při opatrném výkladu též nic takového netvrdí. Pro castra jsou o několik 
vět .dále ekvivalentní výrazy munimentum a opus (paulo ante inchoatum). Jde 
tedy zřejmě o jednu 1 9 opevněnou lokalitu za Dunajem, a to v začátku výstavby. 
Co bylo tehdy považováno za vlastní kvádské území anebo jinak, kam sahala 
tehdy za Dunajem římská svrchovanost, je ovšem sporné. Bezpečnostní pásmo 
v jakési podobě stále existovalo, srov. stavby na Devíně nebo na Leányváru, 
ale jeho rozsah neznáme. Barbaři snad trpěli na svém břehu staré stanice 
těsně u řeky, kdežto stavbu nových odmítali a neuznávali římskou svrchova
nost na levé straně Dunaje. Tak lze snad vykládat Ammianova slova ,,na 
kvádském území, jako by ŇUŽ podléhalo římské pravomoci". 

1 1 Uved. sympoziem 1979 v Nových Vozókanech, ref. T. Kolníka. 
1 9 Rovněž J. ČeSka v překladu Ammianovych Dějin má, sg. „strážní hrad" (Soumrak 

římsko říše, Praha 1975). 



ÍIÍMSKÉ IMPEBIUM A ÚZEMÍ CSSR VE SVĚTLE NOVÝCH VÝZKUMŮ 227 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že nové poznatky o našem limitu přinesl 
především archeologický výzkum, nový materiál, ale také nový výklad zná
mých už skutečností, včetně písemných pramenů. Při výzkumu je třeba mít 
neustále na mysli komplex našich vědomostí o limitu, v nichž jsou skloubena 
fakta s různými interpretacemi i četnými dohady. Jejich pravděpodobnost 
musíme stále ověřovat a rozlišovat různé její stupně. Terénní archeology čeká 
ještě mnoho úkolů, především průzkum Žitného ostrova, dosud zanedbá
vaný. Neobejdou se bez spolupráce s historiky starověku a bez konzultací 
s některými specialisty, např. numismatiky nebo epigrafiky. Historické 
poznání římského období v celém rozsahu je tím důležitější, že za tzv. stěhování 
národů objevují se v Podunají i Slované, jejichž kultura buduje — vedle 
jiných vl ivů 2 0 — na přežívajících troskách antické civilizaoe v Pannonii 
i v sousedníoh oblastech2 1 

ROMISCHES I M P E B I U M UND G E B I E T D E R ČSSR 
IM L I C H T E N E U E R F O R S C H U N G 

Neue Entdeckungen (Devín, Bratislava, Gerulata, Stupava, Pác) und neue Deutung 
der álteren Fakta (Reichsgrcnze an der Kleindonau u. a.) enthúlíen neues Erkennen 
in der Limesforschung. Nach Ptolemaios II II, 3 (Biegung der Donau gegen Súden) 
und nach den Landkarten des 16. Jh., bestátigt Von den Hydrogeographen und histo-
rischen Kartographen, vgl. L F 1978, S. 213 ff., floas der Donauhauptstrom zuř Romer-
zeit im Flussbett der jetzigen Kleindonau und Čierna Voda. Die Schúttinsel also ge-
horte zur Provinz Pannonia und rómische Sicherheitszone, 6—10 Meilen = 7,3 
az 14,6 km breit, je nach dem historischen Zeitgeschehen, lag noch weiter nordlicht 
Das bedeutet verándérte Situation sowohl fůr die romischen, als auch fůr die germani-
sohen Lokalitáten (regnum Vannianum). Donau zwischen Bratislava und Komárno 
mit je zwei nordlichen und zwei sůdlichen grossen Armén und ausgedehnten Sůmpfen 
war damals seichter als heutzutage und ziemlich leicht zu ůberschreiten (Hauptfurten 
in Bratislava und vor Komárno, Nová Stráž, vielleicht auch bei Kolárovo-Guta). 

Das Limessystem, untereinander gebunden, wurde stufenweise von den vierziger 
Jahren an aufgebaut, vgl. castra stativa in Carnuntum um das J . 40, gleichzeitig Arrabo-
na und Brigetio, vor allem unter den Flámem und unter Trajan, wahrscheinlich schon 
in der frůhflavischen Zeit. Donaukordon (Fluss, strategische Strasse, castra, castella, 
statione*, praesidia, burgi an beiden Ufern), durch sein Vorfeld, namlich Sicherheitszone 
sub ture Romano und klientele Pufferzone, ergánzt, diente der aktiven Defensive, dem 
augusteischen Prinzip coércendi intra terminos imperii folgend. Offensivkriege wurden 
durch den áuBseren Druck erzwungen, vgl. vor allem markomannische Kriege, einiger-
massen auch die Kriege Domitians und Trajans. 

Die romischen Stůtzpunkte in der ČSSR^-auch die binnenlandischen, entstanden 
grosstenteils in der flavisch-trajanischen Zeit, durch Kleinfunde datiert (Terra sigillata, 
Můnzen, bzw. Fibeln). Wichtig sind gestempelte Ziegel, z. B. in Stupava leg. XV. Apol. 
und jetzt auch leg. XIII Gem., in Vindobona nur in den Jahren 98 — 107, die Station 
also um 100 fixiert. Flavisches castellum Bratislava war wichtiger als Devin I (nur 
Beobachtungspunkt). Neueste Grabung bewies die sogen. trajanische Station als 
grossmahrisch mit sekundár benůtzten romischen Ziegeln und unter dem Abhang legte 
eine spatromische Lokalitát frei, Devín II. Jetzige Vorstadt von Bratislava, Rusovce-
Gerulata, ist wahrscheinlich frůhflavisch (neu ein spátrómischer Brunnen mit sekundár 
benůtzten álteren Reliefsstelen). Leányvár gegenůber Brigetio ist ebenso flavisch, 

2 0 Středověká kultura z pokročilejších zemí, východních (Byzanc) i západních, kde 
se pozdní antika dále přetvářela. 

2 1 Srov. velkomoravskou problematiku, ale i lidový dům v ČSSR, V. Mencl, Lidová 
architektura v Československu, Praha 1980 
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mehrmals umgebaut, auch unter Valentinian. Ebenso ; an der. sumpfígen §chúttinsel 
existierten mehrere Stiitzpunkte, Podunajské Biakupice, weiteres Vorort voji Bratislava-
(Meilenstein in situ, Ziegel der leg. II Ital., rdmische Bausteine; auch mit tnschrift), 
nórdlich von Komárno Kameničná n. O.-Bálvény (alte Nachrichten von rómischen 
Ziegelbauten), wahrscheinlich auch Komárno und Kolárovo-Guta, beide an wichtigen 
Furten. 

Funktion der weit entlegenen villenartigen Stationen, deren Existenz in der Puffer-
zone Frieden und Symbiose mit Germanen zuř Voraussetzung hatte, war eher reprásen-
tativ politisch und wirtschaftlich als militárischer Wachdienst. Mušov am Zusammen-
fluss von Dyje und Svratka ist nach Zeugnis von Múnzen und Sigillata trajanisch 
(•hadrianisch?). Neue Fláchenausgrabung ist im Gange. An der Dyje war vielleicht 
rómisch noch Podivín, deutsch Kosti = castellum (rómischer Brunnen? mit grossmáh-
rischer Tradition). Im unteren Marchtal befinden sich romische Ziegel in grossmáhri-
chen Objekten, und zwar in beiden wichtigsten Zentren, in Mikulčice und in Staré 
Másío-Uherské Hradiště. Von den binnenlándischen Lokalitáten sind noch bekannt 
in der Slowakei MUanovce am Fluss Nitra und Pác im Trnava-Gebiet, beide aus dem 
4. Jh. Die erste mit vielen álteren Ziegeln, darunter auch leg. XV Apol., muss man teilen 
in Milanovce I, wahrscheinlich eine Station aus der 1. Hálfte des 2. Jh., und Milanovce 
II, vielleicht die Wohnatatte eines germanischen Háuptlings. Die zweite in Pác an der 
wichtigen Strasse von Bratislava nach Trnava ist gross angelegt, zwei gemauerte Kom
plexe, auch Holzbauten und Palissade, integrierter Bestandteil einer germanischen 
Ansiedlung. Leider sind die rómischen Erdlager aus der Okkupationszeit der markoman-
nischen Kriege bisher unbekannt, auch hiberna bei Trenčín-Laugaricio, aber vgl. 
Šarovce im Grantal, wo Marc Aurel sein philósophisches Buch verfasste (viele Ziegel, 
Sigillata). 

Rómischer Limes an der Donau endet um das J . 400 und jedoch noch in der 2. Hálfte 
des 4. Jh. befestigten die Romer ihre Stiitzpunkte an beiden Ufern des Grenzstromes, 
vgl. Devín, Leányvár. Oft diskutierte Nachricht bei Ammian. Marcel. X X I X 6, 1 ff. 
von praesidiaria castra in ipsis Quadorum terris, ist zu deuten als eine Lokalitát im 
Baustadium, weiter = munimentum = opus paulo anle inchoatum, wahrscheinlich an 
der Donau. Die Quaden duldeten zwar die álteren Stiitzpunkte am linken Ufer, aber 
der Aufbau eines neuen war fůr sie unertráglich. Die romische Sicherheitszone, einst 
allgemein anerkannt, war am Ende des Imperiums eine lángst vergangene Tatsache. 


