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ANOTÁCIA 
 
Práca pojednáva o existencii stavieb vybudovaných rímskymi stavebnými technikami a 

s civilnou funkciou v tej časti Podunajskej nížiny mimo Impéria, ktorá bola ako výnimočná 
oblasť historicky bezprostredne v kontakte s rímsko-provinciálnou civilizáciou počas prvých 
štyroch storočí po Kr. Po geografickom opise nadlimitnej zóny nasleduje podrobný historický 
prehľad, ktorý poskytuje rámec pre interpretáciu stavieb. Predložený materiál zahŕňa všetky 
doklady rímskej architektúry v predmetnom časovom období, a to in situ ako aj v sekundárnych 
nálezoch stavebného materiálu. Analýza delí materiál na dva druhy civilných stavieb – stavby 
villového typu, a menšie stavby. Do prvej kategórie spadajú tie stavby, ktoré vychádzajú 
z provinciálnej obytnej architektúry, a zahŕňa štruktúry budované pre civilné účely v rámci 
vojenského ťaženia (Mušov-Neurissen), areály na vzor provinciálneho ekonomického systému 
villa rustica (Stupava, Bratislava-Dúbravka), ako aj domnelé sídla významných osobností 
z domáceho etnika (Oberleisenberg, Cífer-Pác). Druhý typ menších stavieb zahŕňa tzv. „stavby 
II“, ktoré boli súčasťami horeuvedených komplexov germánskych sídiel, stavby 
s kombinovanými rímsko-barbarskými stavebnými technikami (Bratislava-Devín), ako aj 
sakrálne stavby (Bratislava-Devín, Niederleis). Nasledujúci technický opis rímskej zložky 
v architektúre nadlimitnej zóny má za účel osvetliť konštrukčné detaily, ako jedinečnosť týchto 
stavieb v kontexte laténskych a germánskych sídlisk. Záver práce je venovaný zánikovým 
horizontom stavieb a ich znovupoužitiu vo veľkomoravskom období pre potreby sakrálnych 
stavieb v románskom slohu.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

The thesis deliberates the existence of civilian structures built with Roman construction 
techniques in that part of the Danube Lowland outside the Empire which had unique contacts 
with the Roman provincial milieu of the first four centuries A.D. A geographical description of 
this area north of the Limes Romanus is followed by a detailed historical overview to serve as 
a framework for the interpretation of such buildings. The presented material includes all 
instances of Roman architecture from the time period in question, both in situ and inferred from 
secondary finds of construction material.  The analysis sorts this material into two types of 
civilian buildings – villa-like structures, and smaller buildings. The former category designates 
those buildings that draw from provincial house architecture, and comprises structures built for 
civilian use during military campaigns (Mušov-Neurissen), facilities similar in function to the 
provincial economic system of the villa rustica (Stupava, Bratislava-Dúbravka), as well as 
probable residences for important figures of the Marcomanni and Quadi (Oberleisenberg, Cífer-
Pác). The second, smaller type consists of so-called “buildings II” that were part of the 
abovementioned Germanic residence developments, buildings with composite roman-barbarian 
construction techniques (Bratislava-Devín), as well as buildings of a religious nature (Bratislava-
Devín, Niederleis). A technical survey of Roman construction details in the architecture north of 
the Danube sheds light on their contrast to La Tène and Germanic housing elements. The 
conclusion describes the buildings’ destruction horizons and the re-use of their ruins as spolia in 
the Great Moravian period for Romanesque sacral buildings.  
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1. ÚVOD 
 
 Prítomnosť Rimanov severne od hraníc Ríše na strednom Dunaji bola dlho známa z pera 

antických spisovateľov, od Velleia Patercula až po Prisca. Pobyt na barbarskom území bol 

vnímaný cez prizmu vojenských ťažení proti germánskemu obyvateľstvu, ktoré svojimi vpádmi 

narúšalo hranicu civilizovaného sveta. Prvým ozajstným archeologickým dokladom tejto 

prítomnosti sa stal nápis na trenčianskej skale, ktorým 885-členná vexillatio II. légie pod velením 

M. Valeria Maximiana zvečnila svoj pobyt v tábore Laugaricio1 počas zimy 179/180 po Kr.  

 Poznatky o rímskych stavbách a stavebných materiáloch severne od Dunaja pribúdali 

postupne. Nezvyčajný terénny zjav na Leányvári v Iži pri Komárne bol známy už v 17. storočí, ale 

prvé písomné správy o ňom ako rímskom tábore priniesli britskí cestovatelia Richard Pococke 

a Jeremiah Milles počas svojej cesty Európou v rokoch 1733-6, podobne ako o tábore 

v Oroszvári, nem. Karlburgu, dnešných Rusovciach. V roku 1736 spomína Matej Bel vo svojom 

diele Notitia Hungariae trenčiansky nápis, ako aj rímske nálezy z okolia Stupavy. Pri kopaní 

základov Primaciálneho paláca v roku 1777 údajne narazili robotníci na tehly s kolkami XIV. 

légie. Prvú publikáciu zaoberajúcu sa rímskymi stavbami na ľavom brehu Dunaja vydal v roku 

1914 ižiansky učiteľ a archeológ-amatér, János Tóth-Kurucz, ktorý na Leányvári organizoval 

prieskumné výkopy2.  

 V tom čase už prebiehali na Devínskom hradnom vrchu pri Bratislave prvé práce pod 

vedením I.L. Červinku. Čoskoro nasledovali systematické výskumy Antona Gnirsa v Stupave 

(1925) a na Mušove (1927-8) z poverenia Štátneho archeologického ústavu v Prahe. V roku 

1936 sa podľa vzoru slávnej Rechs-Limes-Komission Theodora Mommsena vytvorila 

v Bratislave Komisia Limes Romanus pri Učenej spoločnosti Šafárikovej, ktorej hlavným 

predstaviteľom sa stal Vojtěch Ondrouch. Prvým uceleným publikačným počinom bola práca 

Limes Romanus na Slovensku3, v ktorej zhrnul doterajšie bádanie o dunajskej hranici ríše 

v kontexte juhozápadného Slovenska a kontaktov s barbarským obyvateľstvom. Odborné 

archeológiu od roku 1953 združoval Archeologický ústav pri Slovenskej akadémii vied, pod 

hlavičkou ktorého začali moderné systematické výskumy na Devíne (J. Dekan), na Leányvári (B. 

Svoboda a M. Schmiedlová), a vo Veľkom Kýre4 (T. Kolník). Konferencia o rímskom limite v Nitre 

v roku 1957 vyjadrila kontinuitu s Ondrouchovou predvojnovou prácou, a prispela k zárodkom 

medzinárodnej spolupráci v rímsko-barbarickom bádaní, aj keď sťaženej vtedajšími politickými 

podmienkami.  

                                                 

1 tiež Levgaricio. Nešporová-Rajtár 2000 
2 Tóth-Kurucz, J. 1914: Római nyomok a Pannónia Duna-Limes balpartján. Komárom. 
3 Ondrouch 1938 
4 Obec Veľký Kýr sa v rokoch 1948-1990 nazývala Milanovce, a pod týmto názvom sa niekedy naďalej zo 
zvyku spomína aj v novšej literatúre (napr. Kolník 1997). Návrat k pôvodnému názvu síce nemá 
retroaktivitu na obdobie v ktorom bola archeologicky preskúmaná stanica, ale považujem sa vhodnejšie 
nazývať obec po novom. 
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 Objavy kamennej architektúry v nadlimitnej zóne preto budili od svojich počiatkov veľkú 

pozornosť. K ním sa viažu tri úryvky z diela najvýznamnejšieho rímskeho historika 4. storočia, 

Ammiana Marcellina, na ktorých by som chcel postaviť základ tejto práce. V ich interpretácii 

totiž tkvie spôsob, akým je možné výskyt a funkciu rímskych stavebných pamiatok severne od 

Dunaja vysvetliť.  

 
1.1 Ammianus Marcellinus o rímskej architektúre v barbariku 
 
 Ammianus Marcellinus, „bývalý vojak a Grék“5, písal svoje dielo Res gestae6 koncom 4. 

storočia. Vo svojom výklade bohato zužitkoval a opísal svoje skúsenosti ako protector 

domesticus, člen štábov magistra militium Ursicina a caesara, neskôr augusta, F. Claudia Juliana 

(361-363). Osobne bol prítomný pri bojoch s Alamanmi na rýnskej hranici, pri politických 

intrigách na dvoroch cisárov druhej polovice 4. storočia, a pri páde mesta Amida do rúk 

sasánovského kráľa Šápura II. v roku 359.  Dobrodružný život odložil bokom na dôchodku 

v Ríme, kde dokončil svoje historické dielo pravdepodobne pred rokom 4007. Jeho bystrý 

nadhľad, objektivizmus, a fantaskné geografické a etnografické odbočky ocenili mnohí historici, 

ktorí mu boli ochotní prepáčiť až priveľmi ozdobnú reč, medzi inými aj Edward Gibbon často 

reprodukovanou rozlúčkou v jeho míľníku neskoroantickej historiografie8.  

 Dochované knihy XIV až XXXI pokrývajú roky 353 až 378 po Kr., od vlády caesara 

Constantia Galla a jeho popravy až po katastrofickú porážku rímskeho vojska pri Hadrianopoli9 

pri ktorej zahynul cisár Valens. Ammianov výklad je vecný a punc vierohodnosti mu dodáva jeho 

blízkosť k vrchným politickým kruhom správy ríše ako aj fakt, že sa veľkej časti udalostí v diele 

opisovaných aj sám zúčastnil.  

 Tri kľúčové úryvky z diela Res gestae sa týkajú rímskej architektúry v barbarských 

kontextoch. Prvý je z XVII. knihy, ktorá začína Juliánovým útokom na alamanské územie v roku 

357. Caesar Julianus práve uštedril Alamanom zdrvujúcu porážku pri Štrasburgu, vďaka ktorej 

bol zajatý kráľ Chnodomarius. Pri návrate na sever caesar prekročil Rýn pri Mainzi 

(Mogontiacum) a podnikol nečakaný vpád na barbarské územie, kde nepripravených Germánov 

zaskočil a zahnal do hôr.  

 

                                                 

5 AmmMarc XXXI, 16, 9 „miles quondam et graecus“ 
6 zvané tiež Res gestae a fini Corneli Taciti alebo Rerum gestarum libri 
7 Češka 1975, 9 
8 Gibbon, E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. „It is not without sincere regret that 
I must take leave of an accurate and faithful guide, who has composed the history of his own times without 
indulging in the prejudices and passions which usually affect the mind of a contemporary“.  
9 dnešná Edirne v Turecku 
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 „Po jejich odchodu postupovali vojáci bez překážky, nic nešetříce drancovali statky 

oplývající dobytkem i obilím a po odvlečení zajatců zakládali požáry a pálili všechna obydlí, 

zudována pečlivě podle římského způsobu.“10 

 

 Tieto domicilia cuncta ritu Romano constructa sú priamo uvedené v súvislosti 

s germánskym kmeňovým zväzom Alamanov (alle-mann = všetci muži) medzi riekami Mohan a 

Neckar. Nevieme o aké stavby presne išlo, ale pravdepodobne boli vybudované rímskymi 

stavebnými technikami atypickými pre barbarské prostredie, a preto si zaslúžili zmienku. Slovo 

cuncta, preložené J. Češkom ako „pečlivě“, môže mať aj význam „celé, dohromady“11; teda stavby, 

ktoré nielen používali nejaké formy rímskych architektonických článkov, ale celkovo boli 

postavené vo forme, ktorá Ammianovi a jeho súčasníkom prišla „rímska“.  

 Na tieto súvislosti nadväzuje pasáž o Julianovom perzskom ťažení v roku 363, z ktorého 

mu už nebolo súdené sa vrátiť.  Po dobytí mesta Maiozalmachy v Assýrii postupujúce vojsko 

natrafí v blízkosti Ktésifonu na kráľovský palác.  

 

 „A tak jsme postupovali dále, až jsme přišli k hájům a polím, na nichž utěšeně dozrávali 

plodiny různých odrůd. Tam jsme objevili královský palác, zbudovaný římským způsobem, 

a poněvadž se to uznalo za vhodné, zůstal nedotčen. […] Od tohoto žírného místa, svou 

kultivovaností lidem vskutku příjemného, není daleko vzdálena Kóché...”12 

 

 Spomínanú regia Romano more aedificata nemožno z viacerých dôvodov vzťahovať na 

naddunajské germánske barbarikum. Odlišné ekonomické, topografické a historické pomery v 

Mezopotámii a Germánii, poťažmo v Podunajsku, kladú vážnu pochybnosť či germánske kmene 

mohli niekedy oplývať luxusom porovnateľným s tým orientálnym. Ba čo viac, môžeme 

odôvodnene predpokladať, že Rimania vnímali orientálnych Peržanov a Sasánovcov odlišne od 

„menej civilizovaných“ barbarov európskych. Napriek týmto faktom je nesporné, že stavba 

paláca bola tiež stavbou vybudovanou s použitím rímskych stavebných techník, vyskytovala sa 

mimo hraníc ríše, a preto svojim postavením vyčnievala z krajiny, ktorou Ammianus a vojenská 

výprava prechádzali.  

 Tretí a posledný úryvok sa týka rímskej architektúry vo vojenskom kontexte. Text 

opisuje nepokoje Kvádov, známych Ammianovi svojimi vpádmi do Pannónie a svojou niekdajšou 

bojovnosťou, ktoré vypukli v roku 374 a kvôli ktorým bola nutná prítomnosť cisára Valentiniána 

I. na limite pri organizácii vojnovej výpravy v nasledujúcom roku.  

 

                                                 

10 AmmMarc XVII, 1, 7, prekl. J. Češka 
11 Latinsko-český slovník: Vránek et al. 2008, heslo „cunctus“ 
12 AmmMarc XXIV, 5, 1-3, prekl. J. Češka 
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 „Valentiniánus planul totiž od samého počátku svého panování chvalitebnou sice, ale 

přílišnou hořlivostí, pokud jde o opevňování hranic, a nařídil vybudovat strážní hrad za řekou 

Dunajem na samém kvádském území, jako by už přešlo pod římské právo. To tamější obyvatelé 

nelibě nesli...“13 

 

 Pretože slovo castra je pomnožné, prichádza do úvahy aj preklad kľúčového slovného 

spojenia praesidiaria castra v pluráli ako „strážne hrady“. V tomto úryvku máme priamy doklad 

rímskej stavebnej aktivity na území, ktoré je predmetom tejto práce, a to vojenskú pevnosť 

(alebo pevnosti) slúžiacu na obranu hraníc ríše na Dunaji, a budovanú na kvádskom území mimo 

samotného limitného opevnenia. Z daného úryvku, ale ani z nasledujúceho textu (Amm.Marc. 

XXIX, 6, 3-19; XXX, 5-6) ktorý opisuje sled udalostí pred Valentiniánovou smrťou nie je jasné, či 

bola pevnosť dokončená a obsadená posádkou.  

  
1.2 Vymedzenie pojmov a definícia otázky 
 
 Tri úryvky opisujú dva druhy rímskych stavieb v barbarských kontextoch, ktoré sa líšia 

svojou funkciou. Uvedené domicilia ritu Romano constructa predstavujú pravdepodobne obytné 

stavby, ktoré slúžili barbarskému obyvateľstvu ako obydlia alebo hospodárske dvorce. Naopak, 

praesidiaria castra bola vojenská pevnosť (alebo pevnosti) vybudovaná s účelom efektívnejšie 

brániť hranicu a kontrolovať národy žijúce za ňou. Ammianus priamo uvádza, že Kvádi stavbu 

pevnosti vnímali ako narušenie svojich hraníc, prípadne svojej suverenity.   

Cieľom tejto práce je zhodnotiť existenciu rímskych civilných stavieb na severe oblasti 

stredného Dunaja na základe archeologických dokladov rímskej architektúry. Sú to teda stavby, 

na ktoré sa vzťahuje skôr prvý Ammiánov úryvok o domicilia postavených na rímsky spôsob. 

Tento cieľ však do veľkej miery závisí od toho, akou definíciou budeme prihliadať na charakter 

daných stavieb, a tu prichádza na rad hodnotiaci úsudok. 

Geografický termín „nadlimitná zóna Podunajskej nížiny“ opisuje kapitola 2 (Obr. 1).  

Časovým ohraničením pre skúmanú oblasť bude rámcovo zadefinovaná „doba rímska“; 

teda obdobie, v ktorom sa stredná Európa ocitá v sfére vplyvu Rímskej ríše14, ale ktoré pre časť 

územia Československa (juhozápadné Slovensko a stredné Čechy) platí o čosi skôr ako pre iné 

oblasti. Keďže žiadne rímske stavby v Podunajskej nížine z neskorolaténského (keltského) 

stupňa Lt D nie sú zatiaľ publikované, bude sa táto práca zaoberať obdobím germánskej 

(kvádskej) prítomnosti v tomto stredoeurópskom priestore, ktorá sa datuje zhruba od roku 20 

po Kr. až po ich exodus v roku 406 po Kr.  

Za „rímske“ možno považovať také stavby, ktoré vykazujú použitie rímskych stavebných 

prvkov, ako napríklad pálených tehál a škridiel, alebo rímskych stavebných postupov. V princípe 
                                                 

13 AmmMarc XXIX, 6, 2, prekl. J. Češka 
14 Salač 2006, 229 
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možno povedať, že akákoľvek kamenná architektúra v časovom rozpätí tejto práce (alebo keď 

už, tak pred obdobím Veľkej Moravy) spĺňa tieto kritériá. Nejde však výlučne len konštrukcie 

z lomového či opracovaného kameňa, tehál a malty, ale aj o drevozemné stavby, ktorých 

pôdorysná dispozícia sa výrazne odlišuje od typov germánskeho osídlenia, opísaných v kapitole 

6.1.  

Vybrané úryvky od Ammiana Marcellina ilustrujú dve odlišné funkcie stavieb – obytnú, 

a vojenskú. Pre potreby tejto práce je možné vytýčiť podobné dva druhy – vojenské stavby, a 

všetky ostatné, ktoré môžeme zhrnúť pod širokým pojmom „civilné“, teda všetky tie, na ktorých 

hlavnými činiteľmi boli iné osoby ako rímska armáda. Aj keď je nepochybné, že akékoľvek 

stavby v naddunajskej časti Podunajskej nížiny museli vznikať za pomoci (ak nie priamej účasti) 

rímskych légií, čomu nasvedčujú aj kolky légií, vznik týchto budov nie je vysvetliteľný len 

z vojenského hľadiska15. Táto práca sa chce ukázať, že civilné stavby sú dokladom etáp mierovej 

koexistencie Rimanov a Kvádov, v rámci ktorých boli budované a využívané na civilné účely, 

predovšetkým obytné, hospodárske, ale aj sakrálne.  

Práca je členená na 7 kapitol. V druhej kapitole sú vysvetlené geografické pomery 

Podunajskej nížiny so zreteľom na obchodné komunikácie. Úlohou tretej kapitoly je poskytnúť 

historický rámec pre interpretáciu a datáciu stavieb. Štvrtá kapitola mapuje lokality 

v naddunajskej časti Podunajskej nížiny ktoré vykazujú rímske stavby, a pokúša sa o ich funkčnú 

interpretáciu. V piatej kapitole sú zhrnuté poznatky z predošlej kapitoly do dvoch typov, stavby 

villového typu, a menšie stavby. V šiestej kapitole sú podrobnejšie opísané stavebné techniky, 

ktoré tieto stavby charakterizujú, pokiaľ možno od základov až po strechu, v porovnaní 

s domácou laténskou a germánskou sídelnou architektúrou. Siedma kapitola opisuje zánikové 

horizonty týchto stavieb, ich spóliáciu, a súčasné snahy o ich rekonštrukciu.  

                                                 

15 Kolník 1997, 420 
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2. GEOGRAFIA PODUNAJSKEJ NÍŽINY 

 
 
Obr.1: Nadlimitná zóna 
Podunajskej nížiny. 
Limes Romanus je 
nesprávne vyznačený na 
dnešnom hlavnom toku 
regulovaného Dunaja. 
Pozri diskusiu v kapitole 
2.2. Podľa: Tejral 1999, 
159.  

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Terén 
 

Pre územie severne od stredného toku Dunaja, mimo vlastného Impéria ale často 

v oblasti jeho vplyvu, sa v archeologickej literatúre používa mnoho názvov. Ide o severnú časť 

úrodnej nížinnej Uhorskej kotliny, ktorá sa rozprestiera na oboch stranách rieky. Podľa nej sa 

oblasť nazýva aj stredným Podunajskom16, naddunajským barbarikom17, predpolím 

pannónskeho limitu18, alebo azda najvýstižnejšie „tretia zóna“ medzi Rímom a barbarikom19. 

Tvorí časť Malej dunajskej kotliny bez Viedenskej kotliny a Kisalföldu v Maďarsku. Je ohraničená 

po toku Dunaja od dnešného rakúskeho mesta Krems an der Donau po maďarský Szob, kde sa 

doňho vlieva rieka Ipeľ. Z hľadiska rímskeho limitu sa toto územie rozprestiera medzi táborom 

Mautern a kastelom Salva (Ostrihom). Limes v týchto miestach zahŕňa až tri legionárske tábory – 

Vindobonu (Viedeň), Carnuntum (Petronell), a Brigetio (Szöny). V miestach, kde sa od hlavného 

toku rieky oddeľujú na sever Malý a na juh Mošoňský Dunaj, tvorila mohutná rieka rozvetvený, 

bažinatý, takmer nepriechodný riečny tok v miestach dnešného Žitného ostrova pokrytého 

lužnými lesmi20.  

Samotné územie nadlimitnej zóny Podunajskej pretína územie troch štátov – Českej 

republiky, Rakúska, a Slovenska, a skladá sa z dvoch častí (Obr.1) Prvá je nížina tvorená tokom 

                                                 

16 Middle Danube – Pitts 1987; Mitteldonaugebiet – Tejral et al. 1995 
17 Hečková 1982 
18 Limesvorfeld – Elschek 1997; Vorfeld der nordpannonischen Limes – Kuzmová 1997 
19 Bouzek-Ondřejová 1990 
20 Krippel 1984, 137 
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Moravy, ktorá zaberá rakúsky kraj Niederösterreich (Dolné Rakúsko), konkrétne jeho 

geografický celok Weinviertel, ďalej južnú časť Moravy v Českej republike, a západoslovenské 

Záhorie. Na západe je oblasť ohraničená časťou Dolného Rakúska Waldviertel a Granitovou 

a Rulovou vrchovinou21, ktoré sú samé už súčasťou Českého masívu. Na východe ju delia od 

zvyšku Podunajskej nížiny kopce Malých Karpát. Hlavnými riekami sú Morava a Dyje. Pred 

reguláciou riečneho koryta bol západný breh južnej Moravy často zaplavovaný a bažinatý.  

 Na východe pozostáva Podunajská nížina z rozsiahlej roviny juhozápadného Slovenska, 

ktorá sa od Dunaja pomaly tiahne po vrchy Slovenského Rudohoria na severe 

a severovýchode, po Malé Karpaty na severozápade, a po tok Ipľa na východe. Na Komárňanskej 

panvi sú jej hlavnými riekami Váh, Nitra, a Hron, ktoré tvoria základy prirodzených komunikácií 

v smere juh-sever.  

 
Obr. 2: 
Bratislavská 

brána a 
lokality v jej 
okolí. © 
Google Earth 

2010. 
Značky: RF 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ako lievik je medzi týmito dvoma oblasťami umiestnená Bratislavská brána22 (Obr. 2). 

Tvorí ju prieryv Dunaja na mieste sútoku rieky s Moravou pri Devínskom hradnom vrchu na 

strane jednej, a hainburského Braunsbergu, súčasťou Hundsheimských vrchov, na strane druhej. 

Brody cez rieku boli pri Vindobone, Devíne, a Rusovciach23, možno aj na bratislavskej Vydrici 

v miestach bývalej Vodnej veže24. K prírodnému opevneniu patrila aj tzv. Lamačská brána, ktorá 

sa otvára po dnešnej Brnianskej ulici smerom na dnešné sídliská Dúbravka a Lamač, medzi 

Devínskou kobylou a začiatkami Malých Karpát. Bratislavská brána bola križovatkou dvoch 

dôležitých ciest – podunajskej, ktorá kopírovala koryto rieky, a obchodnej smerom na sever, 

a preto ju využili aj rímske légie.  

                                                 

21 Granit- und Gneiss-Hochland 
22 tiež Preßburger Tor (prešporská), Devínska brána, alebo Porta Hungarica (uhorská) 
23 Pichlerová 1986 
24 Bartík-Farkaš 1988; je možno náhodou, že práve na tom mieste bol v apríli 1945 postavený provizorný 
most, ktorým ruské vojská postupovali z Bratislavy na západ 
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2.2 Komunikácie 
 
 Podunajskú nížinu pretínajú do X dve významné komunikácie – Jantárová a tzv. Limitná 

cesta. Po prvej z nich sa dovážal jantár z baltskej oblasti a drevo z podunajských lesov, výmenou 

za ktoré smerom na sever prúdili do barbarika rôzne výrobky stredomorských civilizácií. Išlo o 

„trasu sledujúcu istý smer, v rámci ktorého si bolo možné vybrať podľa okamžitej politickej, 

prírodnej, alebo inej situácie rôzne varianty“25. Hlavná vetva opúšťala Itáliu v Aquilei, a potom 

cez Emonu (dnešnú Ljubljanu), Poetovio (Ptuj), a Savariu (Szombathely) viedla do Carnunta, kde 

prekračovala Dunaj na už spomínaných brodoch, a následne vchádzala do Bratislavskej brány26. 

Tu boli identifikované viaceré cesty, vďaka ktorým sa ponúka vysvetlenie nebývalého počtu 

rímskych stavieb v okolí27. Jeden brod pri Devíne viedol cestou na Devínsku Novú Ves a spájal sa 

s druhou cestou v Stupave. Druhá trasa viedla po brode pri Gerulate cez Bratislavu-Staré Mesto, 

severne cez Lamačskú bránu a znova po Stupavu, ktorá tak tvorila dôležitý uzol. Cesta mohla 

pokračovať ďalej podľa rímskych staníc v Stupave, Stillfriede, a Mušove, ktoré mohli byť 

situované práve tak, aby sa vyhli inundačnému územiu Moravy, a aby plnili v istom čase aj 

funkciu obchodnej stanice alebo mansio.  

 Limitná cesta bola súčasťou systému Limes Romanus. Bola založená na prirodzenej 

podunajskej ceste, ktorá viedla po pravom brehu rieky. F. Křížek súdil, že limitné opevnenie 

viedlo po ramene Malého Dunaja, a teda že Žitný ostrov patril pod územie Impéria28, a toto 

tvrdenie sa rozšírilo29, ale vzhľadom na nepriechodné lužné lesy, rozvetvený bažinatý tok rieky, 

a rozmiestnenie limitných kastelov pozdĺž južného ramena Mošoňského Dunaja30 je 

pravdepodobnejšie, že Limes ako aj limitná cesta samotná viedli práve „suchou nohou“ 

tadiaľto31. Išlo o dobre udržiavanú komunikáciu na presun vojsk a tovaru. Dôležité centrá pri 

deltách riek ako Brigetio alebo Solva tvorili prirodzené obchodné zóny s Kvádmi žijúcimi na 

severe. 

 Cesty v kvádskom vnútrozemí môžeme rekonštruovať len z prírodných pomerov. Popri 

Jantárovej ceste v povodí Moravy pravdepodobne viedli cesty pozdĺž riek Váhu, Nitry, a Hronu. 

Na mape Klaudia Ptolemaia sa dozvedáme sieť názvov staníc, z ktorých sa podarilo spoľahlivo 

identifikovať Kelamantiu (predrímsky názov Leányváru) a Leukaristos (Trenčín)32. P. Šalkovský 

vidí v toponyme Parienna obchodné centrum v Slovenskom Pravne, a určuje jednu z vetiev 

                                                 

25 Bartík-Farkaš 1988, 240 
26 Wilkes 2005, 147 
27 Pichlerová 1986, 440 
28 Křížek 1957 
29 Pelikán 1978; Bouzek-Sakař 1990, 116 
30 Wilkes 2005, 198-199. Gerulata, Ad Flexum, Quadrata, Arrabona, a Ad Statuas 
31 Pihchlerová 1986, 438 
32 Dobiáš 1964, 7-8, 12-13 
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Jantárovej cesty severne po rieke Nitre, cez Turiec do Žiliny, cez Oravu a nakoniec do dnešného 

Poľska33.  

 
2.3 Flóra, fauna, hospodárstvo 
  
 Doba rímska v Podunajskej nížine sa niesla v podobných priemerných teplotách 

a zrážkach, na aké sme zvyknutí dnes. Bukové lesy z vyšších polôh (300 m.n.m.) prechádzali 

v nivách riek a v oblasti Žitného ostrova do lužných pralesov z vŕb, topoľov, jelší, a jaseňov, 

bohatých na zver, ktorá mnohonásobne prevyšovala súčasné stavy aj výskyt druhov žijúcich 

dnes iba v národných parkoch – medvede, rysy, vydry, aj vlci34. Tieto pralesy boli často 

podmáčané, a ťažko prístupné pre človeka.  

 Peľové diagramy pre juhozápadné Slovensko v dobe rímskej vykazujú až 80% nedrevín, 

čo svedčí o intenzívnom poľnohospodárstve35. Analýza rastlinných zvyškov z Cífera-Páca 

vykazuje pšenicu, jačmeň, a ľan, a dokladá efektívnejšie využitie rastlinných produktov oproti 

predošlým obdobiam36. Oblasť Záhoria a povodia rieky Moravy bola zalesnená borovicami 

a dubmi, s prostredím vhodným skôr pre pasenie dobytka. Až v tomto období začali byť lesy 

Podunajskej nížiny intenzívne exploatované. Kvádi poznali len sekery; pílu im doniesli až 

Rimania, ktorých drevom v Pannónii zásobovali ako jeden z hlavných exportných artiklov37. Na 

vyklčovaných územiach sa rozšírili polia a pasienky, čím vznikla akási „kultúrna step“, trochu 

podobná prostrediu Podunajskej nížiny dnes.  

                                                 

33 Šalkovský 1989, 422 
34 Krippel 1984, 138 
35 Krippel 1984, 141 
36 Hajnalová 1982, 215-216 
37 Krippel 1984, 147 
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ PODUNAJSKEJ NÍŽINY 

 
 Pri téme zameranej na jedno geografické územie s časovým rozpätím takmer štyroch 

storočí je nanajvýš žiadúci historický prehľad ktorý objasní vzťahy medzi Kvádmi a Rímom 

v rôznych obdobiach, aby bolo možné ich zohľadniť pri hodnotení obdobia vzniku ako aj funkcie 

rímskych civilných stavieb v naddunajskom barbariku. Táto kapitola bude prihliadať aj na 

hmotné doklady rímskej prítomnosti v severnej časti Podunajskej nížiny na základe ktorých je 

možné charakterizovať etapy v rímsko-barbarskej politike.  

V zásade ide o tri archeologicky markantné horizonty o ktoré sa môžeme s istotou oprieť. 

Prvý je stupeň staršej doby rímskej B1b, v ktorom dochádza na južnej Morave a juhozápadnom 

Slovensku k vzniku útvaru pomenovaného s istou mierou nadsázky „Vanniova ríša“. Súvisí 

s príchodom Kvádov do Podunajskej nížiny38, a je charakterizovaný okrem iného aj inventárom 

bohatých hrobov z Mannersdorfu, Kostolnej pri Dunaji, Abrahámu a Sládkovičova39, ktoré 

začínajú od vlády cisára Tibéria. 

Druhým horizontom sú tzv. Markomanské vojny, z ktorých máme rozsiahle deštrukčné 

vrstvy na rímskom limite, okrem iných aj v tábore Iža-Leányvár40. Vojenský konflikt spojených 

zadunajských Germánov a cisárov Marka Aurélia a jeho syna Commoda v rokoch 166-180 

znamenal vážne narušenie vo vzťahoch, z ktorého môžeme odvodiť zmenu hraničnej politiky vo 

vzťahu k stavbám v nadlimitnej zóne. Tento obrat je reflektovaný vo vojenskej výstavbe, 

prípadne zmene funkcie stavieb existujúcich.  

Tretím horizontom sú vojenské aktivity v druhej polovici 4. storočia. Valentiniánove 

praesidiaria castra boli jedným z príčin vtedajšieho konfliktu s Kvádmi. Tento horizont je tiež 

charakterizovaný skupinou kolkov OFARN s menami majstrov Bonus (Bonosus?), Ursicinus, a 

Maxentius, datovaných do obdobia vlády Constantia II.41, kolkami Valentiniánových vojenských 

tribúnov, Lupicina a Terentiana42, ako aj súkromnými kolkami FEARCRIAN a ARI[A?]N[IS?]43. 

Tretia štvrtina 4. storočia bola opäť obdobím intenzívnej hraničnej politiky a jej odraze vo 

vojenskej výstavbe za Dunajom. 

V zásade neprekonaným počinom pre dobu rímsku na území bývalej ČSR ostáva dielo J. 

Dobiáša. Nasledujúca kapitola sa opiera vo veľkej miere o túto prácu, ale je doplnená na 

vhodných miestach citáciami aktuálnejších historických interpretácií.  

 
 
 

                                                 

38 Tejral 2009, 172 
39 Stuppner 2009, 210 
40 Kuzmová-Rajtár 1986a; Rajtár 1990 
41 Lörincz 1989, cit. v Musil 2000 
42 Kolník 1997, 419 
43 Kolník 1997, 419 
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3.1 Laténske osídlenie a „post-oppidálne vákuum“ 
 
 Podunajská nížina patrila do tzv. východolaténskej oblasti, a obývali ju keltskí Bójovia v 

nížinných sídliskách pri vodných zdrojoch, ako aj na viacerých oppidách, medzi nimi napríklad 

Thunau, Oberleiserberg44, Bratislavský hrad a Plavecké Podhradie45. Niektoré oppidá boli 

v čulom kontakte s antickým Stredomorím, čomu nasvedčujú početné nálezy rímskych lámp 

a amfor. Neskorolaténske oppidá zanikli buď vnútorným krachom alebo konfliktom s Dákmi pod 

vedením kráľa Burebistu, prípadne oboma príčinami, ktorých výsledkom bolo zmiešané keltsko-

dácke obyvateľstvo46. Na bratislavskom oppide sú zachytené rozsiahle deštrukcie podľa mincí 

presne datované na rok 41/40 pred Kr.47Keltské obyvateľstvo ešte žilo na hradnom vrchu do 

prelomu letopočtov, kedy sa stiahlo na Devín, ktorý ako jediný vykazuje kontinuitu osídlenia 

medzi stupňami Lt D a doby rímskej B1b48. V časoch, keď v Čechách existuje tzv. 

grossromstedtský horizont doby rímskej A/Lt D2, je v nadlimitnej zóne Podunajskej nížiny akési 

mocenské vákuum, ktoré zakrátko vyplnia prichodivší Germáni.  Najmladšie vrstvy na oppidách 

obsahujú spony typu Almgren 18a, ktoré sa v prípade Devína vyskytujú aj spolu s germánskymi 

sponami typu Alesia49.  

 Do tohto obdobia spadá aj prvá vojenská prítomnosť Rimanov na strednom Dunaji. 

Kampaňami v Illyricu v rokoch 35-34 pred Kr., 12-11 pred Kr., a anexáciou Norického kráľovstva 

(Regnum Noricum) v roku 15 pred Kr.  skonsolidoval Augustus rímsky vplyv na územie budúcej 

provincie Pannónia, a to až k Dunaju50. Fakt, že neexistujú stopy provinciálnej správy staršie ako 

obdobie vlády Tibéria51 (konkrétne pred rokmi 29/30 po Kr.52) je dôkazom toho akú voľnú ruku 

držalo Impérium nad južným Podunajskom. Hradný vrch Devína so zvyškami laténskeho 

obyvateľstva bol v tomto období akýmsi lievikom pre importy na sever do Moravy a na východ 

do juhozápadného Slovenska, ako dokladujú početné augustovské nálezy53. A. Stuppner 

argumentuje, že sú dôkazom prítomnosti rímskej vojenskej posádky na Devíne už v posledných 

desaťročiach pred Kr.54 V susedných Čechách sa vytvoril medzi rokmi 9-6 pred Kr. útvar známy 

ako Marobudova ríša, zložený z viacerých svébskych kmeňov (medzi nimi aj Kvádi) pod velením 

                                                 

44 Suppner 2009, 204 
45 Kuzmová 1980, 314; Ibid 334; Cambel et al. 1986, 45 
46 Točík 1959: K otázke osídlenia juhozápadného Slovenska na zlome letopočtu, AR 11, s. 841-874, cit. 
v Kuzmová 1980, 334 
47 Kolníková 1995 
48 Stuppner 2009, 204 
49 Stuppner 2009, 205-6 
50 Dobesch 2009, 24 
51 Wilkes 2005, 138 
52 Harmadyová 2009, 569 
53 Tejral 2009, 165; pre Moravu ide o noricko-panónske spony A 236c 
54 Stuppner 2009, 209 
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v Ríme vzdelaného Marobuda, utekajúcich z Polabia a Pomohania pred rímskou okupáciou55. 

V archeologickej literatúre je ekvivalentom stupňa mladšej doby rímskej B1a.   

 
3.2 Tibériova výprava a príchod Kvádov 
 
 Rím mohol existenciu silného autonómneho útvaru na strednom Dunaji len ťažko 

tolerovať. Z toho dôvodu v roku 6 po Kr. plánoval budúci cisár Tibérius proti Marobudovi 

vojenskú výpravu. Existujúcu rímsku prítomnosť na Devíne využili Rimania v čase výpravy ako 

oporný bod56. Výprava sa ale kvôli vypuknutiu povstania v Pannónii musela prerušiť. Potlačenie 

povstania, a do väčšej miery aj katastrofálna strata troch Varových légií pri Teutoburskom lese 

zatiaľ zastavili rímsku zahranično-politickú expanziu.  

 Marobud bol v roku 19 po Kr. zvrhnutý Katvaldom, ktorého samého o 2 roky neskôr 

vyhnal Vibilius. Nevedno, akú úlohu zohral v týchto konfliktoch Rím, ale je možné, že po krachu 

vojenskej konfrontácie stavil na vnútornú destabilizáciu protivníka. Družina Marobuda 

pravdepodobne strávila 2 roky na bažinatom južnom toku Moravy57, a možno práve tam 

nadobudli meno „Kvádi“, ktoré je skôr odvodené od germánskeho quat (blato) ako od kwaad 

(zlý). Kvádi bývajú občas na začiatku a na konci svojej dejinnej púte označovaní širším názvom 

pre vetvu germánskych kmeňov Svébovia, do ktorej patrili aj Markomani v Čechách. Z toho 

dôvodu nie je celkom jasné, či tvorili samostatný politický celok pod vedením náčelníka Tudra58, 

alebo vznikli až vyčlenením markomanských družín. 

Marobud aj Katvalda boli internovaní v Ravenne a Foru Iuliu, a ich spojeným družinám 

bol vyčlenený priestor „medzi riekami Marus a Cusus“59 a pridelený panovník Vannius. Kým 

v rieke Marus vidia zhodne viacerí bádatelia Moravu, Cusus snáď označuje Kysucu, ktorá ako 

prítok Váhu pomenovala celú dĺžku rieky60. Vznikla tak tzv. Vanniova ríša, ktorá značí prvý 

príchod Germánov do nadlimitnej zóny medzi panónskych Ossov na Ipli, keltských Kotínov 

v Slovenskom Rudohorí, a zmiešané reziduá keltsko-dáckeho obyvateľstva v južných nížinách.   

Vanniova ríša a vrstva Kvádskej aristokracie ktorá ju viedla sa odráža v bohatých 

hroboch juhozápadného Slovenska v Abraháme, Kostolnej pri Dunaji, a Sládkovičove. Toto 

obdobie tvorí stupeň mladšej doby rímskej B1b, ktoré sa vyznačuje najmä výrazne 

profilovanými sponami A 68, A 236, a sponami typu Alesia61. M. Erdrich postuloval model darov 

a diplomacie, ktorými si Rím udržoval náklonnosť a poslušnosť Chattov v dnešnom Holandsku a 

                                                 

55 lat. Marobudus, v nem. literatúre Marbod.  
56 Kolník et al. 1993, 210 
57 Krekovič 2009, 269; Tejral 2009, 171: germánska keramika z Hrabětíc n/Dyje 
58 hrobka s nápisom TVDRO ARIOMANI L[IBERTO] – “Tudrovi, prepustencovi Ariomana”, z Wiener 
Neustadtu patrila možno onomu Tudrovi; Dobiáš 1964, 128 
59 Tac. Ann. II 63. inter flumina Marum et Cusum. 
60 diskusia: Dobiáš 1964, 150; Tacitus: Od skonu božského Augusta, II, 63, prekl. Ján Žigo 
61 Tejral 2009, 172; Varsík 2009, 218 
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Belgicku62. Tento model mohol platiť aj pre nárazníkový štát Vanniovu ríšu; bohaté importy 

z týchto pohrebísk tomu nasvedčujú. Prvé opevňovanie limitu začalo drevozemnými tábormi 

augustovského obdobia doloženými na viacerých dolnorakúskych lokalitách, o.i. Mautern, 

Treismauer, a Zwentendorf63.  

 
3.3 Od Tibéria po Marka Aurélia 
 
 Od ustanovenia Regnum Vannianum máme o Kvádoch len útržkovité správy. V roku 50 

po Kr. bol zvrhnutý Vannius svojimi synovcami Vangiom a Sidom za pomoci už známeho Vibilia. 

Vannius našiel útočisko pri rímskej flotile na Dunaji, už vtedy významnou silou v regióne. Zdá sa, 

že zahraničnou politikou táto výmena postov neotriasla; v roku 69 podporujú kvádski vládcovia 

Sido a Italicus cisára Vespasiána v bitke pri Cremone. Druhá generácia germánskych obyvateľov, 

kráľov „ex auctoritate Romana“64, rozšírila svoje sídla na celé územie naddunajskej Podunajskej 

nížiny, do Ponitria, dolného Pohronia, a severného Poiplia65. V druhej polovici 1. storočia po Kr. 

dosahuje juhozápadné Slovensko vrchol importu rímskych bronzových nádob, spomedzi ktorých 

prevažujú nádoby na prípravu a konzumáciu nápojov66.  

Rím prejavoval medzičasom vojenský záujem o iné regióny, napríklad Moesiu a 

Britániu67. V roku 89 ale Kvádi odmietli poskytnúť vojská ako záruku bezpečnosti na podporu 

Domitiána proti dáckemu kráľovi Decebalovi, a vpadli do Pannónie. Výsledkom bola 

Domitiánova neúspešná trestná výprava. Kvádi spolu s Markomanmi a odvekými spojencami, 

sarmatskými Iazygmi, podnikali lúpežné prepady do Pannónie, kde okrem iného úplne zničili 

XXI. légiu Rapax – pokoj sa na hraniciach podarilo zabezpečiť až za Nervu a Trajána, ktorí obaja 

prijali tituly Germanicus.  

 Toto obdobie je začiatkom budovania organizovanej hranice Limes Romanus v Pannónii. 

V neskoroaugustovskej dobe prišla do provincie XV. légia Apollinaris, a pobývala v Carnunte 

s prestávkami až do roku 118/968. V závere 1. storočia vznikli tábory Gerulata, Ad Flexum, 

Quadrata, Ad Statuas, a Solva. Najneskôr za Trajána vyústila rímska hraničná politika v Pannónii 

do systému statického kordónu, aký bol známy z flávijovského obdobia z Porýnia69. V priebehu 

pár desaťročí jeho doby operovalo na strednom Dunaji šesť légií, ktorých kolky máme zastúpené 

v nadlimitnej zóne: okrem spomínanej XV. légie to boli I. légia Adiutrix v Brigetiu od roku 92; II. 

légia Adiutrix v Aquincu od roku 106; X. légia Gemina, ktorá slúžila v Carnunte, Noviomagu 

a Aquincu, až nakoniec zakotvila vo Vindibone od roku 118; XIII. légia Gemina, ktorá sa krátko 

                                                 

62 Erdrich 1995 
63 Wilkes 2005, 150 
64 Tac. Germ. 42 
65 Cambal et al. 1986, 53 
66 Hečková 1982, 12, Tab. VI 
67 Wilkes 2005, 138 
68 Bouzek-Sakař 1990, 41 
69 Wilkes 2005, 150 
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zdržala vo Vindobone v rokoch 97-100/101; a nakoniec XIV. légia Gemina, ktorá po pobyte vo 

Vindobone v rokoch 101-117/118 vystriedala XV. légiu v Carnunte70. Tieto jednotky ostali na 

svojich postoch až do neskorej antiky. Je veľavravné, že tento pomerne krátky úsek limitu bránili 

až štyri légie, kým porovnateľný úsek norického a raetského limitu obsadilo len niekoľko 

zmiešaných kohort a alae po 500-1000 mužoch71.   

 Viacerí bádatelia uvádzajú začiatok výstavby vojenských oporných bodov na sever od 

Dunaja do období vlád Trajána72, Hadriána73, alebo Antonína Pia74. Bohatý inventár tzv. 

kráľovského hrobu v Mušove, ktorého časti sú datované do flávijovského aj hadriánskeho 

obdobia je stopou germánskeho vládcu, ktorý bol v čulom výmennom kontakte s Rímom. 

Vojenské kolky horeuvedených légií na tehlách a škridlách na stavbách v predpolí limitu 

a hlavne aj osobná prítomnosť Trajána na dunajskom limite pred Dáckymi vojnami v rokoch 

98/99 po Kr. spojená s následnou reorganizáciou limitu a počtu légií na ňom môžu byť 

argumentom pre vojenskú aktivitu severne od Dunaja v tomto období alebo nasledujúcom 

hadriánsko-antonínskom.  

 V prvej polovici 2. storočia máme dve zmienky o Kvádoch, a tieto sa týkajú ustanovenia 

kvádskych panovníkov cisármi Hadriánom a Antonínom Piom. Antoninus Pius tento akt 

podradenia komemoroval na minci s legendou REX QVADIS DATVS z rokov 140-144. Je 

zaujímavé, že cisár nesedí na tribunáli a nekladie veniec kvádskemu náčelníkovi na hlavu, ale 

podáva mu ju v stoji do ruky. Aj keď je možné, že Germáni žiadali len formálne uznanie pre 

zvoleného kráľa, je pravdepodobné že vzťahy medzi Kvádmi a Rímom boli založené na 

obojstrannom prímerí, ak aj nie poslušnosti.  

 
3.4 Markomanské vojny 
 
 Zadunajské kmene podnikli viaceré vpády do Pannónie a Norica, ale žiadne neprekonali 

svojim rozsahom a sústredením tzv. Markomanské vojny. Išlo o rôznorodú zmes národov, ktoré 

z doposiaľ spoľahlivo nevysvetlených príčin podnikli v roku 16775 koordinovaný útok 

Hermundúrov a Naristov na Raetiu, Markomanov a Kvádov na Noricum a Pannoniu Primu, 

ilýrskych Ossov a sarmatských Iazygov na Pannoniu Secundu, a nakoniec Burov, Viktovalov, 

Asdingov a iných na provinciu Dáciu. Zároveň s návratom vojsk spolucisára Lucia Vera 

z Parthskej vojny na východe prišiel do Itálie a podunajských provincií mor „jako příšerná 

                                                 

70 Musil-Gogl-Mosser 2007, 258-264 
71 Dobiáš 1964, 195 
72 za všetkých Kolník et al. 1993, 240 
73 Hošek 1975, 125 – Niederleis 
74 Droberjar-Sakař 2000, cit. v Komoróczy 2009, 547 – Mušov-Neurissen 
75 Hüssen-Rajtár 1994, 217 
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Nemesis“76. Tento dvojitý nápor vážne ohrozil rímske dominantné postavenie na strednom 

Dunaji.  

 Po viacerých vpádoch do vnútrozemia pri ktorých Germáni odvliekli podstatnú časť 

provinciálneho obyvateľstva a ohrozovali aj italskú Aquileiu sa v roku 172 podarilo Markovi 

Aureliovi preniesť ťažisko bojov na kvádske územie. Tieto kampane sú zvečnené na jeho 

triumfálnom stĺpe v Ríme. Prvé kapitoly jeho Hovorov k sebe samému údajne vznikli počas 

výpravy v dolnom Pohroní. Viacnásobne uzavreté a opäť zo strany Kvádov porušené mierové 

zmluvy vyvolali opätovné výpravy ktoré kulminovali vo víťazstve v roku 179. Nasledujúcu zimu 

strávili rímske vojská na kvádskom území, aj v Laugariciu pod velením M. Valeria Maximiana, 

legata legionis I. légie Adiutrix. Po úspešnom podrobení zadunajských Kvádov pripisujú historici 

cisárovi myšlienku ustanoviť provincie Marcommania a Sarmatia77, a Kvádi údajne uvažovali 

o odchode zo svojich území78, ale náhla smrť Marka Aurélia vo Vindobone na mor a následný tzv. 

Commodov mier zatrhli expanzívnu politiku. Mierové podmienky ukladali Kvádom pravidelný 

tribút vo forme obilia a regrútov do rímskej armády, obmedzenie prístupu k obchodným 

centrám na limite, a vytvorenie akejsi „demilitarizovanej zóny“ o vzdialenosti 38 stadii (asi 7.5 

km) od Dunaja. Znamenalo to „téměř hermetické uzavření římského limitu proti Zadunají“79.  

 V období Markomanských vojen je lákavé vidieť etapu výstavby alebo opravy staníc 

v limitnom predpolí, prípadne zmeny ich funkcie tak, aby slúžili ako sídla vojenských štábov. 

Obzvlášť možno spomenúť stavby v Mušove na polohách Hradisko aj Neurissen, ktoré B. 

Komoróczy presvedčivo datuje do obdobia Markomanských vojen80. K tomuto času sa taktiež 

viaže výstavba prvého drevozemného tábora v Iži-Leányvári, ktorý zanikol náhlym útokom 

v roku 179 pred ukončením vojny, ako aj viacerých poľných táborov v okolí južného Považia 

objavených v 90. rokoch leteckou prospekciou81. Z Iže pochádzajú aj germánske spony typu 

A 129, ktoré dokladajú zánikový horizont drevozemného tábora.  

 Markomanské vojny zodpovedajú prechodovému stupňu B2/C1 v Eggersovej chronológii 

doby rímskej, T. Kolník ale poukazuje na určujúce kultúrne zmeny, ktoré prebehli už 

v predošlom stupni B282. Od roku 180 sa konvenčne začína mladšia doba rímska.  

 
3.5 Tretie storočie 
 
 Markomanské vojny sa skončili obnovením statutu quo, ale nemožno hovoriť o tom, že 

by bola u Kvádov zlomená životaschopnosť. Už na konci svojej vlády si Commodus „vykupoval“ 

poslušnosť od Kvádskych vládcov. Septimius Severus (193-211), za ktorého vlády dosiahla 
                                                 

76 Dobiáš 1964, 200 
77 diskusia v Dobiáš 1964, 214n. 
78 Cambel et al. 1986, 54 
79 Dobiáš 1964, 220 
80 Komoróczy 2006; 2009 
81 Rajtár 1990; Hüssen-Rajtár 1994, 218 
82 Kolník 1994 
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Pannónia najväčší ekonomický vrchol, v tejto línii pokračoval – azda o tom svedčí hrobka 

Aistomoda, „kráľa germánskeho“ v Carnunte. Takisto sa dozvedáme o kráľovi Gabiomarovi, keď 

jeho vlastní krajania požiadali o arbitráž pri spore s ním samotného cisára Caracallu. V časoch, 

keď Rím začínal byť čoraz viacej závislý od germánskej zložky v armáde, prerastali tak 

antagonistické vzťahy z konca minulého storočia do spojenecko-federatívnych stykov83, 

s ktorými môže súvisieť výstavba niektorých stavieb villového typu (napríklad Bratislava-

Dúbravka alebo Stupava). Tieto vzťahy boli založené na rovnocennosti a prísahách vzájomnej 

pomoci84. Výskyt bronzových nádob v hroboch už nedosahuje bývalé počty, ale tento úbytok 

môže byť dôsledkom zmeny pohrebných zvyklostí; výnimku tvoria významné funerálne celky 

v Krakovanoch-Strážiach a východoslovenskom Cejkove85.  

 So začiatkom krízy rímskeho Impéria v treťom storočí, počas vlády tzv. vojenských 

cisárov, rednú aj správy o naddunajských Germánoch. Vieme, že augustovia Maximinus Thrax 

(235-238), Phillipus Arabs (244-239), a Dioklecián (284-305) niesli titul Germanicus Maximus, 

ale nevieme, po porážke akých Germánov ho prijali. Počas vlády cisára Aureliána (270-275) 

podnikli Kvádi nájazd až do severnej Itálie. V rámci tohto útoku bola zničená Gerulata, neskôr 

však znovu obnovená v menšom rozsahu86. Jej obnova je súčasťou väčšej reorganizácie 

panónskeho limitu za Diokleciánovej tetrarchie, kedy vznikajú menšie opevnenia typu burgus, 

a takisto sa formuje tzv. Sarmatský Limes asi 50 kilometrov východne od Dunaja na jeho severo-

južnom toku v dnešnom Maďarsku87.  

  
3.6 Konštantín I., Valentinán I., a odchod Kvádov 
 
 Za Konštantína I. prebieha významná obnova táborov a kastelov na panónskom limite, 

ktorá je charakterizovaná zaoblenými okrajovými kamennými vežami88, doložených aj na 

Leányvári89. V roku 357 sa Kvádi vynárajú z nepamäti – historická správa o menších útvaroch 

spomína viacero drobných germánskych panovníkov, ktorí nesú tituly regales a duces90. V tom 

istom roku vpadli Kvádi do provincie Valérie, a po porážke od Constantia II (337-361) boli 

nútení vydať rukojemníkov; ich moc na vlastnom území už ale nebola spochybnená.  

 Za Valentiniána I. (364-375) sa uskutočňuje ďalšie významné opevňovanie limitu ako aj 

jeho predpolia už spomínanými praesidiaria castra. Nepokoje, ktoré kvôli ním u Kvádov vypukli, 

rozjatril magister militiae Marcellianus ešte viac tým, že dal pod zámienkou diplomatickej 

návštevy zavraždiť ich kráľa Gabinia. Situácia si vyžadovala cisárovu osobnú prítomnosť; 

                                                 

83 Cambel et al. 1986, 54 
84 Mitchell 2007, 80 
85 Hečková 1982, 12, 43 
86 Kolník et al. 1993, 231-2 
87 Wilkes 2005, 161 
88 Wilkes 2005, 162 
89 Kuzmová-Rajtár 1986b 
90 Amm.Marc. XVII, 12, 9; XVII, 2, 13 
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Valentinián zabezpečil hranicu a 3 mesiace strávil v Carnunte prípravami na výpravu. V. 

Ondrouch a J. Dobiáš viedli vcelku emotívny spor o tom, či výraz Ammiana Marcellina e statione 

proxima označuje Devín alebo Carnuntum ako počiatočný bod kampane91.  

Pešie jednotky pod vedením magistra peditum Merobauda postupovali údolím Moravy 

na sever, kým cisár osobne s jazdou prekročil Dunaj pri Vácovskom ohybe. Po úspešnej kampani 

podnikol Valentinián inšpekčnú cestu po limitných táboroch; práve v Brigetiu ho zachytila misia 

Kvádov ktorí prišli žiadať o mier. Keď poslovia vyjadrovali rozhorčenie nad stavbou rímskych 

opevnení na ich území, quasi Romano iuri92, dostal Valentinianus záchvat hnevu ktorý mu 

spôsobil srdcový infarkt a smrť. Po jeho smrti boli odvelení velitelia Merobaudes a Sebastianus, 

a cisárom sa stal jeho 4-ročný syn Valentiniánus II. Naviac po porážke pri Hadrianopoli v roku 

378 bola „resignace Říše na území nyní slovenské konečná“93.  

 Za vlády Theodosia (379-395) boli v dôsledku nátlaku Hunov prijatí na provinciálne 

územie Góti, Alani, ale aj časť Kvádov (395), usídlených vo Viedenskej kotline a v okolí 

Neziderského jazera94. Notitia Dignitatum spomína pre rok 395 titul „tribunus gentiis 

Marcomannorum“ v Dolnom Rakúsku95; jeho sídlom mohol byť Oberleisenberg96. Nedokončená 

pevnostná palácová stavba v Gerulate, ktorú datuje V. Varsík do záveru 4. storočia a ktorá 

pôdorysne vychádza z rímskeho civilného peristylového domu97, sa interpretuje ako opevnené 

sídlo významnej vojenskej osobnosti slúžiace jemu a jeho skupine vojakov. Súvisí s pádom limitu 

a príchodom Germánov do Pannónie. 

V roku 406 strhli so sebou Vandali a Alani na ceste na západ aj obyvateľstvo nadlimitnej 

zóny Podunajskej nížiny – Markomanov a Kvádov, znovu zhrnutých pod názvom Svébovia. Sú to 

práve títo Svébovia, ktorí neskôr v severozápadnej časti Pyrenejského polostrova založili 

germánsku ríšu, ktorá si udržala samostatnosť až do roku 585. Tí, čo ostali vo svojich starých 

sídlach, boli vystavení nájazdu Hunov v roku 410, a neskôr ustúpili do hôr a splynuli so 

Slovanmi98. Tým končia dejiny Kvádov severne od Dunaja.  

                                                 

91 Ondrouch 1946b obsahuje aj súhrn Dobiášových argumentov; výklad, či sa statio proxima (najbližšia 
stanica) vzťahuje na Carnuntum alebo Kvádske územie, je skôr otázkou filologickou o štylistike 
Ammianoveho jazyka 
92 Amm.Marc. XXIX, 6, 2: „jako by už [území] přešlo pod římské právo”, prekl. J. Češka 
93 Dobiáš 1964, 283 
94 Kolník et al. 1993, 215 
95 Notitia Dignitatum Occ. XXXIV, 24 
96 Genser 1986, 772, 779 
97 Pichlerová 2004, 117 
98 Kolník et al. 1993, 262 
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4. MATERIÁL 

Táto kapitola opisuje doposiaľ odkrytú a publikovanú rímsku architektúru v nadlimitnej 

zóne Podunajskej nížiny. Pri každej lokalite budú stručne zhrnuté archeologické výskumy na nej.  

Po technickom opise stavieb a  nálezových okolností bude nasledovať datácia a interpretácia 

(alebo interpretácie) prípadnej civilnej či vojenskej funkcie. Kastel v Iži-Leányvári, nachádzajúci 

sa síce v naddunajskom barbariku, je a priori z dôvodu nevyvrátiteľne preukázanej vojenskej 

funkcie99 a jednoznačnej pôdorysnej odlišnosti od všetkých ďalších stavieb z tohto zoznamu 

vypustený. Lokality nasledujú za sebou zhruba v smere od západu na východ. Pod posledným 

bodom tejto kapitoly (4.9) budú súhrnne uvedené tie lokality, na ktorých sa dá odôvodnene 

predpokladať existencia rímskej architektúry na základe nálezu kolkovaných tehál, škridiel, 

alebo zvyškov kamennej architektúry.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3: Lokality v nadlimitnej zóne Podunajskej nížiny so zvyškami rímskej architektúry 
(•) Plné krúžky: potvrdené. 1-Oberleiserberg, 2-Niederleis, 3-Mušov, 4-Bratislava-Devín, 5-Bratislava-
Dúbravka, 6-Stupava, 7-Cífer-Pác, 8-Veľký Kýr. (o) Prázdne krúžky: hypotetické. 9-Komjatice, 10-
Bratislava (Hradný vrch, Vydrica aj Staré Mesto), 11-Bratislava-Devínska Nová Ves, 12-Stillfried, 13-
Mikulčice, 14-Staré Město. Prázdne štvorce: legionárske tábory Vindobona, Carnuntum, Brigetio. Plný 
štvorec: tábor Iža-Leányvár. Podľa: Tejral 1999, 159. Značky: RF 

                                                 

99 Kuzmová-Rajtár 1986a; 1986b; Rajtár 1990 
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4.1 Oberleiserberg 

 
Obr. 4: Areál s villovou stavbou I 
na západnom okraji 
Oberleisenbergu. Podľa: Genser 
1986, 693, Abb. 177 
 
 
 
 
Obr. 5: Pôdorys neskoroantickej 
stavby II. Podľa: Kern 1986, 
Abb.745 

 
Vrch Oberleis je súčasťou koralových útesov Dolného Rakúska nazývaných Leiser Berge 

ktoré sa tiahnu až na sever od moravského Mikulova. Osamotený Oberleis je pri výške 457 

m.n.m. geograficky najvýhodnejším bodom na osídlenie. Je vzdialený zhruba 40 km od Dunaja 

ako aj od stanici v Mušove. Má okrúhly tvar a rovný vrch s kruhovou plošinou o priemere 300 m 

s výhľadom do všetkých svetových strán. Na východ leží úzka dolina, ktorá je najnižším 

priechodom cez kopce Leiser Berge.  

Už v roku 1872 sa prvýkrát spomínajú valy a rímske tehly z Oberleisenbergu. 

Systematické bádanie na lokalite začali až H. Mitscha-Märheim a E. Nischer-Falkenhof v 20. 

rokoch minulého storočia pod záštitou Niederösterreichisches Landesmuseum100. V roku 1976 

podnikol revízny výskum H. Friesinger101, a od roku 1978 prebiehal s prestávkami revízny 

výskum A. Kerna102.  

Oberleiserberg bol miestom keltského oppida ktoré v istej forme prežilo dácky vpád 

v polovici 1 storočia pred Kr. O. Urban tu predpokladá dlhší stupeň Lt D2103, podobne ako na 

Devíne. Na celej ploche areálu sa podarilo objaviť viacero zahĺbených laténskych objektov. Medzi 

                                                 

100 výsledky cit v. Genser 1986, 685n. 
101 Friesinger 1977 
102 Kern 1981; 1984; 1986; 1989 
103 cit v. Komoróczy 2006, 187 
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nálezy patria spony typu A 65, a zánikové vrstvy obsahujú ranoaugustovské spony typu A 18a 

a uzlovité spony104. Prvé germánske spony na Oberleisenbergu sú typy A 18b a A 238b.  

Mohutné opevnenie okolo vrchu pozostávalo z dvoch sucho-kladených múrov vo 

vzdialenosti 4 m od seba a hrubých 1.05 m. Medzipriestor bol vyplnený kameňom a zeminou. 

Vďaka nálezu spony s podviazanou nôžkou a rímsko-provinciálnej keramiky sa ho podarilo 

datovať do doby rímskej105.  

V západnej časti vyvýšeniny (Obr. 4) sa nachádza areál tzv. veliteľskej stavby106, 

označený ako stavba I. Je ohraničený štvorcovým múrom o rozlohe zhruba 60 x 60 m, ktorý sa 

dochoval z väčšej časti v negatíve. Základy sú zachytené v severnej časti v dĺžke 6.80 m 

a pozostávajú zo sucho kladeného lomového kameňa. Samotné murivo sa dochovalo na 2.65 m 

úseku južnej strany vo výške 30-35 cm nad základmi, a tvoril ho lomový kameň spájaný maltou. 

Jeho šírka kolísala od 53-81 cm. V juhozápadnom rohu ohradenia naznačuje nápadná hrúbka 

múru vežovitú stavbu. Na východnej strane sú v jednom mieste základy široké až 120 cm; A. 

Kern tu predpokladá bránu.  

Stavba I (Obr. 6) má rozmery 35 x 17 m. Juhozápadný múr sa v jednom mieste dochoval 

až do výšky 60 cm nad základmi, a boli v ňom identifikované 2 stavebné fázy. Prvá používala 

opracované bloky vápencového a tufového kameňa o šírke 80 cm. Druhá fáza pozostávala z 

voľne pohádzaného lomového tufu spájaného kvalitnou vápennou maltou, ktorá vo východnej 

časti miestností 1 a 2 obsahovala aj úlomky škridiel.  Do druhej fázy datuje A. Kern aj úlomky 

terazzovej podlahy vo viacerých miestnostiach.  

 
 

Obr. 6: Stavba I na 
Oberleisenbergu. 

Podľa: Kern 1981, 
Abb. 642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stavba bola narušená bunkrom z 2. svetovej vojny, ale najmä vyhliadkovou vežou 

Naturpark Leiser Berge z roku 1969, ktorá deštruovala jej hlavné miestnosti. Súčasťou stavby 

bolo vysunuté kúrenisko (praefurnium) veľké 1.25 x 3.90 m s vykurovacím kanálom popod 

stavbu zachyteným v dĺžke 6.50 m a šírkou 18-20 cm, ktorého steny boli z vápencového kameňa 

                                                 

104 Stuppner 2009, 204-5 
105 Friesinger 1977, 423 
106 nem. Kommandantenhaus 
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a pálených škridiel.  Tri podobné kanáliky boli odkryté aj v miestnosti 6, ale praefurnium k nim 

sa nepodarilo lokalizovať. Juhozápadný roh miestnosti 3 obsahoval pec. Východne od stavby sa 

našla silná koncentrácia úlomkov pálenej strešnej krytiny bez kolkov. Kolky na tehlách patria X. 

légii GPF a Ursiciniovi zo skupiny OFARN, a nasvedčujú tak datácii dvoch fáz stavby do prvej 

polovice 2. storočia a okolo polovice 4. storočia.  

Severne od stavby sa nachádzala drevená kolová konštrukcia s pálenou strešnou 

krytinou, ktorá sa interpretuje ako strážna veža. Severovýchodne boli odkryté negatívy aspoň 5 

štvorcových drevozemných stavieb s dĺžkou strany 8 m, ktoré boli pravidelne usporiadané 

v rámci areálu a pravdepodobne súviseli so stavbou I. Sú datované do 4. storočia107.  

Areál hlavnej budovy tvoril vojenskú stanicu datovanú do obdobia vlády Trajána108 alebo 

Antonína Pia109. V Markomanských vojnách zažil objekt deštrukciu (podobne ako ostatné 

objekty severne od Dunaja), a nebol znovu zbudovaný až do 4. storočia, kedy tu vznikla 

zachytená podoba villovej stavby, v rámci ktorej už nebol obnovený vonkajší múr110. Početná 

provinciálna aj domáca keramika 4. storočia a drevozemné stavby v areáli tomu nasvedčujú. 

Stavba zanikla koncom 4. storočia náhlym požiarom, ktorý je doložený pecňom zuholnatelého 

chleba. Na mieste bývalého areálu vzniklo v 10.-11. storočí slovanské pohrebisko.  

V roku 1986 uskutočnené rezy v okolí kaplnky sv. Márie na sever od areálu stavby I. 

ukázali zvyšky románskeho (c. 1200) a gotického (c. 1400) kostola, pod ktorými sa nachádzala 

neskoroantická štvorcová budova, tzv. stavba II (Obr. 5) s rozlohou zhruba 10 x 9.5 m. Múry 

široké od 70-95 cm pozostávajú z lomového vápenca a kusov tufu v tvrdej šedej malte. Južné a 

severné steny sú silne porušené neskoršími sakrálnymi stavbami. Stavba má dva rôzne potery 

podlahy na iných úrovniach, čo naznačuje existenciu viacerých miestností, alebo fáz. V okolí bolo 

zistených viacero hrobov zo slovanského pohrebiska, ktoré sú situované v radách paralelne 

k múrom stavby; je možné, že stavba II. bola adaptovaná na sakrálne účely ako predchodkyňa 

románskeho kostola.  

                                                 

107 Kandler-Vetters 1989, 238 
108 Bouzek-Sakař 1990, 82 
109 Hošek 1975, 126 
110 Kandler-Vetters 1989, 238 
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4.2 Niederleis 

 
 
Obr. 7: Areál cintorína v obci 
Niederleis so zvyškami stavieb. 
Podľa: Genser 1986, s. 694, Abb. 
178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obec Niederleis leží pod Oberleiserbergom v doline chránenej od východu a západu 

vrchmi Leiser Berge. Bola križovatkou ciest, z ktorých jedna viedla od Vindobony smerom na 

sever, a druhá na východ pozdĺž riečky Mistelbach. Pri kopaní nových hrobov na cintoríne v roku 

1928 boli nájdené prvé rímske tehly. S podporou viacerých odborných inštitúcií podnikli H. 

Mitscha-Märheim a E. Nischer-Falkenhof výskum v rokoch 1929 a 1933. V rokoch 1953, 1969 a 

1978 boli vykonané len ojedinelé  sondy.  

Lokalita obsahuje zvyšky piatich kamenných stavieb. Fragmentárny stav dochovania 

umožňuje rekonštrukciu len čiastočných pôdorysov. Stavby A, B a D majú obdĺžnikovitý tvar, 

a stavba C pozostáva len z jedného krátkeho múru. Ide o blokové stavby s múrmi z nasucho 

kladeného opracovaného kameňa. Stavba E má tiež pravouhlý pôdorys, s múrmi širokými až 1 

m, a na úrovni základov vykazuje dva krížne múry v ostrom uhle so šírkou 70 cm. Je možné, že 

ide o vykurovacie kanály. Nepodarilo sa nájsť žiadne opevnenie areálu.  

Kolky na tehlách s označeniami X. légie GPF a I. kohorty Aelia sagittariorum nasvedčujú, 

že areál bol vybudovaný počas 2. storočia, pravdepodobne deštruovaný v Markomanských 

vojnách, a neskôr neobnovený111. Nie je potvrdené, že 1. fáza (2. storočie) Oberleisenbergu 

a stavby v Niederleisi boli súčasné, ale je to pravdepodobné.  Povrchové zbery v rokoch 1987-8 

sa potvrdili neskorolaténsku ako aj germánsku šedú keramiku112.   

Nechránená stavba v rovine mohla len ťažko mať vojenskú funkciu. Objekty A a C majú 

údajne kultové určenie113, pre ktoré by mohli existovať paralely v tzv. stavbe C v korutánskom 

                                                 

111 Genser 1986, 696 
112 Siegmeth 1989 
113 Hošek 1975, 125 
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Lendorfe. Vzhľadom na mimoriadne zlý stav dochovania stavieb nie je možné jednoznačne 

usúdiť, aký charakter mal Niederleis počas obdobia svojej existencie. V miestach stavby A 

vyrástol neskôr gotický kostol sv. Márie v Poliach.  
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4.3 Mušov 

4.3.1 Mušov-Hradisko114 

Obr. 9: Drevozemná 
stavba na polohe Mušov-
Neurissen. Podľa: 
Komoróczy 2006, 169, 
Obr. 11 
  

 
 
 

 
 
 
 

Obr. 8: Severná časť Hradiska pri Mušove s dvoma stavbami a opevnením. Podľa: Tejral 1986, 402, Abb.3 
 
 Obec Mušov oficiálne zanikla 1.1.1980 zatopením v Novomlýnskej nádrži. Archeologické 

nálezisko ktorému dala meno sa nachádza na sever bývalej obce, na dominantnej polohe 

pleistocénovej terasy vo výške 222 m.n.m pri sútoku rieky Jihlava a potoku Svratka, ktoré sa 

zakrátko vlievajú do Dyje. Hradisko je vzdialené zhruba 80 km severne od Vindobony, na 

dôležitej križovatke obchodných ciest. Na blízkych úsekoch údolia Dyje a Svratky je doložená 

hustá sieť germánskeho osídlenia.  

 Kopec Hradiska má tvar nepravidelného päťuholníka a rozlohu 12 ha. Od 19. storočia bol 

známy nálezmi rímskej keramiky a lámp. Sondy J. Matzuru v polovici 20. rokov minulého 

storočia narazili na murované zvyšky architektúry, ako aj kolkované tehly X. légie GPF. Prvý 

systematický výskum viedol A. Gnirs v rokoch 1926-8, počas ktorého odkryl obe stavby 

v severnej časti terasy. Revízny výskum podnikol G. Hejzlar v roku 1949, a od 70. rokov prebieha 

systematický výskum Archeologického ústavu AVČR115.  

 Areál na Hradisku obsahuje dve stavby navzájom v pravouhlom vzťahu. Stavba I má 

rozmery 21 x 6 m so štyrmi štvorcovými miestnosťami orientovanými na osi západ-východ. 

Múry sú z lomového kameňa, štrku a malty hrubé od 80-100 cm. Prvá fáza pozostávala z dvoch 
                                                 

114 nem. Burgstall. Anglická aj staršia česká odborná literatúra označuje lokalitu týmto názvom.  
115 Genser 1986, 704; Tejral 1986; Ibid 1990; Komoróczy 2006; Komoróczy 2008 
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východných miestností (I a II), ku ktorým boli neskôr pristavané dve západné (III a IV). 

Miestnosti I a II boli vyhrievané odspodu kanálom z tubuli napojených na externé praefurnium. 

V druhej fáze bolo pôvodné praefurnium zničené a postavené nové, hlbšie umiestnené. 

Miestnosť IV bola vykurovaná hypocaustom a obsahovala maľované omietky v štýle stucco-

lustro. V iných miestnostiach sa našli zlomky maltoviny z parapetov okien.  

 Stavba II má pôdorys charakteristický pre rímske kúpele (balnea). Pod východnou 

časťou najsevernejšej miestnosti V sa nachádzalo hypocaustum, prepojené dvojmetrovým 

murovaným kanálom s praefurniom popri východnej stene. Miestnosť VI je spojená 

s hypocaustom najjužnejšej miestnosti VIII, ktorá má sama apsidálne zakončenie typické pre 

caldaria. Budova kúpeľov bola narušená, a preto sa nedajú s istotou interpretovať prípadné 

ďalšie miestnosti. Podlaha miestností je vyhotovená ako opus signinum typické pre vodné 

stavby. Za miestnosťami V a VI je doložený murovaný splaškový kanál.  

 Dve stavby boli ohradené obvodovým múrom zachyteným v severnej časti areálu. Mal 

dĺžku strán od 60-63 m, ale šírku až 210 cm, a je dochovaný len v negatíve. Nezvyčajné vonkajšie 

opevnenie terasy s vrchnou vrstvou nepálených tehál má paralely v táboroch v Británii a južnom 

Rumunsku116. 

 Početné nálezy militárií – bronzových kovaní, súčastí konského postroja, a najmä reliéfne 

zdobenej platne zo šupinového panciera – dosvedčujú prítomnosť jazdeckej jednotky rímskej 

armády na Mušove. Kolky tehál sú až na jedinú výnimku z X. légie GPF.  

Otázka interpretácie je úzko spojená s datáciou stanice. R. Hošek dávnejšie interpretoval 

Hradisko aj ako obchodnú stanicu. a určil jej vznik v 1. tretine 2. storočia so zánikom v roku 

180117. Dnes B. Komoróczy presvedčivo argumentuje, že „dosud není možné v archeologickém 

materiálu a odkrytých objektech v celém prostoru Mušova rozeznat jinou časovou fázi římské 

vojenské přítomnosti, než jsou markomanské války“118, a datuje existenciu tábora presne na 

roky 172-180119. Hradisko bolo sídlom vysokého komandanta rímskej jazdeckej jednotky X. 

légie120, a jeho posádke bol poskytovaný rímsky civilizačný komfort na vysokej úrovni (napr. 

balneum). Terra sigillata zo stanice je produkcia dielne v Lezoux v rozmedzí 15-20 rokov, stanica 

preto nemala dlhšie trvanie121. Celkový areál Mušova tvoril vojenskú pevnosť obklopený 

táborovým osídlením závislým na armáde (vicus), ktorého centrálnou súčasťou bola stavba na 

polohe Mušov-Neurissen.  

                                                 

116 Bouzek 1994, 175 cit. N. Gudea (bez upresnenia) 
117 Hošek 1975, 125 
118 Komoróczy 2006, 183 
119 Komoróczy 2008, 415n. 
120 Bouzek 1994, 175 
121 Genser 1986, 710 
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4.3.2 Mušov-Neurissen 

 
Obr. 10: Poloha Mušov-Neurissen, 
s opevnením a drevozemnou 
stavbou. Podľa: Komoróczy 2006, 
158, Obr. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stavba bola objavená pri záchrannom výskume na diaľnici v rokoch 1993-4122. Nachádza 

sa na menšej terase na kóte o 8 m nižšej ako Hradisko, iba s 15 m prevýšením nad inundačným 

územím Jihlavy.  Neďaleko bolo drevozemné opevnenie s piatimi kolovými konštrukciami, ktoré 

pravdepodobne tvorili strážne veže a bránu tzv. IV typu podľa Manninga a Scotta, 

charakteristické pre 2 storočie123 (Obr. 10).  

Drevozemná stavba s peristylom (Obr. 9) má rozmery 44 x 20 m, základy hlboké 35-130 

cm, a múry široké 60-70 cm, respektíve 45-50 cm. Miestnosť č.2 obsahovala polkruhovú apsidu 

v strede kratšej steny. Peristylový dvor (č.6) má 3x3 stĺpy a poukazuje na vysoký sociálny status 

majiteľa stavby. Nasledovali dve obdĺžnikovité miestnosti 3 a 4. Pôvodný vchod bol cez 

miestnosť č.8; neskôr získala stavba obvodovú chodbu na západnej strane (č.5) s portikom typu 

„winged corridor“ ktorý tvoril hlavný vstup do budovy. Okolo objektu sa našlo množstvo 

mazanice s odtlačkami drevených trámov a množstvo železných klincov, čo nasvedčuje tomu, že 

stavba mala drevenú hrazdenú konštrukciu omazanú hlinou bez pálenej strešnej krytiny.  

Na základe peristylového dvoru a severnej apsidy interpretuje B. Komoróczy objekt ako 

villovú stavbu, ktorá mohla slúžiť náčelníkovi civilnej osady prislúchajúcej k táboru na Hradisku, 

alebo samotnému praefectovi castrorum124. Apsida miestnosti č.2 ktorá tak tvorí 

reprezentatívne triclinium, vychádzajúce z provinciálnej villovej architektúry. Jedna z možných 

analógii pre objekt je villa v britskom Gorhambury z 3. tretiny 2. storočia. Stavba bola datovaná 

podľa nepravidelného opevnenia a drevozemnej konštrukcie do augustovskej doby125, alebo 

                                                 

122 Bálek-Šedo 1994, 167n.; Komoróczy 2009, 537n.  
123 Tejral 2009, 152 
124 Komoróczy 2009, 547 
125 Bálek-Šedo 1994, 169 
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podľa nálezov do obdobia svébskeho ťaženia Domitiána126, ale B. Komoróczy znovu opakuje, že 

objekt nemohol existovať ani krátko pred Markomanskými vojnami, a udáva terminus ante quem 

stupeň doby rímskej C1127 podobne ako pre Hradisko. Napriek tomu spony typu Aucissa 

naznačujú rímsku prítomnosť na Mušove minimálne od čias Augusta128, aj keď nie stavebnú, 

a pravdepodobne iba chvíľkovú.  

Rímska stanica na Mušove sa tak vymyká bežným predstavám o vojenskom tábore 

v barbariku svojou dispozíciou aj domnelým civilným osídlením. Praesidium na Hradisku 

poskytovalo bázu „okupačnej“ vojenskej správe v nepodrobenej Marcomanii, kým Neurissen 

zastrešoval civilnú osadu s obyvateľstvom hospodársky závislým na armáde, a ktorej 

dominovala drevozemná villová stavba129.  

                                                 

126 Bouzek 1994, 174 
127 Komoróczy 2009, 546 
128 Tejral 2009, 155 
129 Komoróczy 2008, 426-427 
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4.4 Bratislava-Devín 

 
Obr. 11: Devínsky hradný vrch a rímske stavby I-VIII a opevnením IX a X. Podľa: Plachá-Pieta 1986, 340, 
Abb.1 
 

Hrad Devín stojí na masívnej vápencovej skale vo výške 212 m.n.m. pri sútoku Moravy 

a Dunaja, a otvára tak Bratislavskú bránu. Severne od neho sú kopce Devínskej kobyly, a južne 

cez rieku pokračuje hainburský Braunsberg. Prvé archeologické výskumy na lokalite viedol v 20. 

rokoch minulého storočia I.L.Červinka130, v polovici 30. rokov J. Eisner, a v rokoch 1950-5 J. 

Dekan. Od roku 1966 prebieha s prestávkami systematický výskum Múzea mesta Bratislavy131. 

Situácia je komplikovaná nespočetnými stredovekými zásahmi ako aj faktom, že na Devíne mali 

cvičisko sapéri c. k. armády, ktorí často kopali priekopy.  

Hradný vrch bol miestom keltského oppida v stupňoch Lt D1 a D2 s nálezmi početných 

importov z augustovskej a tibériovskej doby. Zaniká až po prelome letopočtov vrstvami 

s germánskymi sponami typu A 18a. Ešte predtým poslúžil Devín ako predsunutý bod 

v Tibériovom vojenskom ťažení proti Marobudovi v roku 6 po Kr.  

Na Devíne bolo odkrytých celkovo 8 stavieb z doby rímskej (I-VIII, Obr. 11). Pôvodná 

stavba I (dnes mimo počtu), spočiatku interpretovaná ako rímska, je dnes známa ako 

                                                 

130 Pichlerová-Tomčíková 2000 
131 Plachá 1972; Plachá-Pieta 1986; Kraskovská 1993 
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veľkomoravská bazilika z 9. storočia so sekundárne užitými tehlami. Stavba I (pred r. 1986 

stavba II, atď.) s rozmermi 13 x 8.5 m sa nachádza v tzv. strednom hrade (Obr. 12). Má múry 

široké len 48 cm z lomového kameňa zachovaného do výšky jednej kladenej rady. Jej interiér je 

členený do 4-5 miestností, z toho južná mala apsidu a podlahu z dláždených kameňov. Vchod do 

stavby mal predhalu ktorej múry obsahovali kolové jamy; stena bola teda stĺpovito zosilnená. 

Stavba obsahovala tehly kolkované cohors XIIX. Voluntariorum a LEG X GPF, ktoré nasvedčujú 

vzniku v 2. storočí, ako aj kolky skupiny OFARN (BONOMAG), ktoré sú dokladom prestavby 

v polovici 4. storočia132. Vo výplni sa našla terra sigillata z dielne Lezoux.  

 

 
Obr. 12: Stavba I na Devíne     Obr. 13: Stavba II na Devíne 
Oba podľa: Plachá-Pieta 1986, 341, Abb.2 
 

Stavba II (Obr. 13) je blízko západnej brány, s rozmermi 7.6 x 5.4 m. Má deštruovanú 

vápennú podlahu a múry hrubé 60 cm. Steny objektu boli z kombinovanej dreveno-kamennej 

hrazdenej konštrukcie, a tri dochované rohy stavby z opracovaných kamenných blokov vykazujú 

stopy po vertikálnych drevených trámoch. Steny sú murované z lomového kameňa s prímesou 

tehál spájaných maltou. Ruiny stavby II boli ešte v časoch sťahovania národov využívané ako 

jednoduché príbytky. Pod jej podlahou boli objavené zvyšky rovnako orientovanej predošlej 

stavby s veľkosťou 4 x 2 m ktorej múry boli 30 cm hrubé a z lomového kameňa. Asi 450 cm od 

západnej strany bol odkrytý zhruba 11-metrový úsek kanála vykladaného lomovým kameňom 

bez malty, ktorý viedol pod stredoveké opevnenie západnej brány. Pod hradbou existoval 3.5 m 

dlhý kus muriva z opracovaných kameňov o šírke 90 cm datovaný do doby rímskej. Nevedno, 

v akej stavbe mal pôvodné pokračovanie. Nenašli sa žiadne kolkované tehly; jedine terra sigillata 

z Westerndorfu a provinciálne glazované mortáriá v deštrukcii datujú stavbu do 4. storočia133.  

                                                 

132 Kolkník et al. 1993, 247 
133 Kraskovská 1993, 37 
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Obr. 14: Stavby IV a III na Devíne. Podľa: 
Plachá-Pieta 1986, 343, Abb.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Objekty III-V stáli blízko seba na severnom výbežku hradného vrchu (Obr. 14 a 15).  

Stavba III je jednopriestorová, ľahko asymetrická s veľkosťou 2.5 x 3 (3.3) m, a zo severu na ňu 

prilieha 2 m dlhý dromos široký 80 cm. Steny stavby sú hrubé 80-90 cm, a pozostávajú 

z pravidelných riadkovo murovaných pravouhlých kvádrov. Vnútrajšok dromu a južná stena 

opäť vykazuje stopy vertikálnej drevenej konštrukcie. Podlaha pozostávala z jemnej vápennej 

malty a priamo nadväzovala na omietku. Východný múr podpierali dve nasucho-kladené murivá 

ktoré stužovali terasovitý svah.  

Výplň objektu obsahovala kusy maľovanej omietky, tehly s kolkami XIV. légie, škridle 

skupiny OFARN, železné klince, a železný rovnoramenný kríž. Na základe posledného nálezu, 

ako aj nezvyčajnej vstupnej chodby, sa priestor interpretuje ako kresťanská svätyňa typu cella 

memoriae, ktoré sa v noricko-panónskom priestore vyskytovali do 2. polovice 4. storočia134. V. 

Plachá datuje stavbu III do obdobia vlády Valentiniána (364-375). 

Stavba IV je 180 cm od západnej steny stavby III na rovnakej nivelete. Jej podlaha 

pozostávala zo starostlivo pripravenej vrstvy lomového kameňa, úlomkov tehál a škridiel a 

vrstvy vápennej malty o hrúbke 7-8 s jemnou povrchovou úpravou, a má rozmery 430 x 440 cm.  

Rovnaký druh podlahy sa taktiež vyskytuje v stavbách V-VIII. Dve dochované nárožia obsahovali 

stopy po vertikálnych nosných koloch.  

Stavba V sa nachádza 15 m západne od predošlých dvoch budov, na tej istej terase pri 

nohe severného svahu hradného vrchu. Je poškodená eróziou, takže sa najlepšie zachovali tie 

časti, ktoré boli zapustené do svahu. Podlaha šírku 440 cm a pokračuje 320 cm na dĺžku kým nie 

je odrezaná. V juhovýchodnom rohu stavby sa nachádzal krb murovaný omietnutými 

kamennými kvádrami s maltovým pojivom. Na podlahe stavby sa nachádzali tehly s kolkami XIV. 

légie. 

 

                                                 

134 Plachá-Pieta 1986, 349 
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Obr. 15: Stavba V na Devíne. Podľa: Plachá-Pieta 1986, 343, 
Abb.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objekty VI a VII sú na úpätí juhovýchodného svahu tzv. dolného hradu vrchu. Majú veľmi 

podobnú konštrukciu aj stav dochovania - tvorí ich podobná podlaha ako v objekte VI. Zásyp 

obsahuje zuholnatelé drevené trámy z dubového dreva ktoré zanechali odtlačky na krajoch 

podlahy; konštrukcia stien bola teda zrubová. Juhozápadný roh prvého z objektov obsahuje krb 

oddelený opracovanými kamennými kvádrami a tehlami spájanými maltou. Tieto tehly majú 

kolky LEG XIIII G ANT. Posledný objekt VIII obsahuje rovnaký typ podlahy ako stavby VI a VII. 

V podlahe je zachytený 10 cm široký kanál v 200 cm dĺžke. Zásyp obsahoval tehly bez kolkov, ale 

žiadne datovateľné nálezy.  

Objekt I, ako aj predošlé stavby z ktorých pochádza materiál vo veľkomoravskej bazilike, 

mohol vzniknúť už vo flávijovsko-trajánovskom období135, ale prisudzovanie pred-antonínskej 

datácie kamenným stavbám na sever od Dunaja by malo prebiehať s otáznikom136, keďže len po 

Markomanských vojnách vznikla kamenná fáza kastela v Iži-Leányvári.  

Objekty II a IV-VIII kombinujú kamenné a drevené konštrukčné prvky, a majú niekoľko 

spoločných rysov, o ktorých bude pojednané bližšie v kapitole 5.3. J. Dekan datoval tieto objekty 

do 1. polovice 3. storočia ako interpretoval ich ako obydlia foederátov v službách rímskej 

armády137; T. Kolník posúva túto datáciu do 3. štvrtiny 4. storočia138. Ľ. Kraskovská argumentuje, 

že nezvyčajný pôdorys devínskej baziliky (bývalá rímska stavba I) nasvedčuje, vychádzal 

z predošlej rímskej fázy budovy. Poloha tejto stavby zodpovedala výšinným umiestneniam 

rímskych vojenských staníc z 2. storočia139.  

                                                 

135 Dobiáš 1964, 175 
136 Kuzmová-Rajtár 1986 
137 Kraskovská 1993, 36 
138 Kolník et al. 1993, 250 
139 Kraskovská 1993, 38 
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4.5 Bratislava-Dúbravka 

 
Obr. 16: Kúpele v Bratislave-Dubrávke. 
V smere hodinových ručičiek: 
caldarium, frigidarium, tepidarium. 
Podľa: Kolník 1986, 472, Taf. VI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lokalitu na polohe Veľká Lúka objavil v roku 1976 istý literárny kritik, keď na pooranom 

poli pozbieral zlomky rímskych tehál. Predbežné prieskumy v roku 1981140 nasledoval 

systematický výskum v rokoch 1982-4141. Veľká Lúka sa rozprestiera na mierne svahovitej 

terase. Tvorí dolinu otvorenú na severo-severo-východ, ktorá je zo všetkých strán chránená 

kopcami, a má dobrý výhľad na protiľahlú stanicu v Stupave o 10 km ďalej.  Zo strategického 

hľadiska je poloha neveľmi výhodná, zato má blízko k lesu a zdroju vody vo Veľkolúckom 

potoku.  

Plošný odkryv odhalil stavbu s troma polkruhovitými apsidami (Obr. 16), ktorá 

predstavuje kúpele kruhového typu142 so štyrmi miestnosťami. Má rozmery 13.2 x 12.2 m 

a hrúbku stien od 52-61 cm. Základy sú zapustené 90-150 cm pod podlahou, podľa prevýšenia 

terénu. V najnižšej severovýchodnej strane stavbu podopierajú dva základové stĺpy z kameňa. 

Múry stavby sú z lomového bridlicového kameňa kladeného do nepravidelných rád s náznakom 

techniky opus spicatum. Vnútorné strany apsíd pokrýva hladená maltovina. Miestnosti 

obsahovali zásyp s početnými tegulae a imbrices, ktorých fragmentárnosť svedčí o intenzívnej 

exploatácii stavby.  

V apsidách a niektorých miestnostiach bola odkrytá podlaha z troch alternujúcich vrstiev 

lomového kameňa po 30 cm a vápennej malty po 7 cm. Na základoch s touto technikou malo 

nasledovať ešte hypocaustum; prekvapivo sa nepodarilo objaviť po ňom žiadne stopy. Na 

juhozápadnej strane budovy sa našli teplovzdušné kanály, ktoré by za normálnych okolností 

viedli do praefurnia; to však tiež absentovalo. Napriek tomu „hypocaustum“ pod caldariom 

a tepidariom obsahovalo zvyšky popola143.  

                                                 

140 Bárta-Kolník 1981 
141 Kolník-Kulichová 1983; Ibid 1984 
142 Kolník 1986, 421 
143 Kolník-Kulichová 1984, 127 
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Zhruba 100m juhozápadne od stavby I sa v terénnej depresii nachádzal výdatný zdroj 

vody so zvyškami laténskej keramiky v zásype, adekvátny na chod kúpeľov. Na severovýchodnej 

strane, smerom po svahu, bol odkrytý splaškový kanál s rímskou stavebnou deštrukciou.   

Podľa autorov výskumu predstavuje juhozápadná apsida s priľahlou miestnosťou 

caldarium, juhovýchodná tepidarium, a severozápadná frigidarium. Interpretácia stavby ako 

kúpeľov je sťažená totálnou absenciou praefurnia alebo hypocausta. Lokalita leží na piesčitej 

pôde so zdrojom podzemnej vody, a bola v minulosti intenzívne poľnohospodársky využívaná; je 

možné, že praefurnium s tenšími stenami ako aj pilieriky hypocausta boli jednoducho odmyté a 

vyorané144. Tiež je možné, že stavba bola síce budovaná ako kúpele, ale bola konvertovaná na iné 

účely145.  

Západne od stavby I sa nachádzal úsek nasucho kladeného muriva o šírke 60 cm ktorý 

rešpektuje orientáciu kúpeľov; pravdepodobne išlo o obvodný múr areálu. Asi 65 m 

severozápadne od kúpeľov bola odkrytá druhá kamenná stavba II dochovaná v negatíve, 

s nálezmi fragmentov tegulae a imbrices. Ide o ľahšiu hospodársku konštrukciu zničenú hlbokou 

orbou. V okolí areálu je doložené nepretržité germánske osídlenie od začiatku 1. až po začiatok 

5. storočia146.  

Na tisícoch fragmentov tehál a škridiel sa vyskytli len dva kolky súkromných dielní, 

SEP[TIMII] VIT[ALIS] a CENT KARVS. Na podobný počet fragmentov škridiel by na inej lokalite 

údajne pripadalo 10-15 kolkov; škridle sú tiež nižšej kvality. Deštrukcia stavby obsahovala 

mince Alexandra Severa (224), Traiana Decia (248-251), a Herennia Etrusca (251). Nablízku sa 

pri zbere našiel antioninianus Galliena (253-268). Datovať stavbu môže črep terry sigillaty 

zamurovaný do steny tepidária; jedná sa o výrobok dielní v Rheinzaberne alebo Westerndorfe.  

Lokalita bola vyklčovaná a osídlená v neskorej dobe laténskej, až ju prebrali Kvádi. 

Hospodársky areál s predpokladanou stavbou villového typu mohol na Veľkej Lúke stáť v 

prvých dvoch tretinách 3. storočia147, v období panónskej prosperity a priaznivej politickej 

situácie148, a kúpele mohli byť jeho súčasťou. Otázne ostáva, v akej súvislosti bola hypotetická 

villa ku okolitému obyvateľstvu. Germánske osídlenie trvalo až do sťahovania národov, čoho 

dôkazom sú početné nálezy derivátov spôn s podviazanou nôžkou149.  

                                                 

144 Kolník 1986, 422 
145 Elschek–Minaroviech-Ratimorská 2007, 111 
146 Elschek 1995, 39 
147 Elschek 1995, 40 
148 Kolník 1986, 255 
149 Kolník 1986, 424 



 

  

39 

4.6 Stupava 

Obr. 17: Rímska stanica v Stupave, stav 
v roku 1982 po revíznych výskumoch. 
Podľa: Hečková 1986, 393, Abb.2, 
značky: RF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areál stanice sa nachádza 7 km severne od Dunaja, v obci Stupava na jednom z výbežkov 

západného terasovitého svahu Malých Karpát. Má dobrý výhľad na tri smery – južne cez 

Lamačskú bránu, západne od Devínskej kobyly na Viedeň, a severne na rovinu Záhoria a povodie 

Moravy. Kopec sa nachádza na severnom okraji Bratislavskej brány, križovatky dunajskej 

a jantárovej cesty.  

V stredoveku boli použité kamenné časti stanice na stavbu stupavského kostola. Už 

v roku 1738 uvádza Matej Bel Stupavu ako nálezisko rímskych pamiatok. Veľká časť materiálu 

bola použitá pri výstavbe domov v Novej ulici. Koncom 19. storočia sa množili nálezy rímskych 

tehál, lámp, a mincí. Prvý systematický výskum podnikol J. Eisner, na ktorý v roku 1925 

nadviazal A. Gnirs. Areál bol celoplošne odkrytý V. Ondrouchom v rokoch 1940-1150. Od roku 

1974 prebiehali viaceré revízne výskumy151, ktoré upravili existujúce poznatky do štyroch fáz 

polohy Kopec.  

Kopec bol prvýkrát osídlený v dobe laténskej, a na vyklčovanú polohu nadviazalo 

kvádske osídlenie z prelomu 1. a 2. storočia. Vznik prvej fázy rímskej stanice určuje V. Turčan po 

polovici 2. storočia152, keď na strategickej polohe vznikol štvorcový areál o veľkosti 33 x 33 m 

s jednoduchou stavbou. Súčasťou komplexu boli aj drevozemné baraky. Nález krúžkového 

                                                 

150 Ondrouch 1941; Ibid 1946b 
151 Bujna 1976; Kraskovská 1979; Ibid 1982; Hečková 1986, Turčan 2008 
152 Turčan 2008, 31 
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brnenia (lorica hamata) nasvedčuje tomu, že tu bola umiestnená vojenská posádka ktorá 

kontrolovala dôležitý komunikačný uzol.  

Počas 2. polovice 2. storočia sa stavba rozšírila, čím vznikla druhá fáza pozostávajúca 

z budov zoskupených do trojkrídlového štvorcového dvoru s jednou vežovitou prístavbou 

a vstupom cez severozápadný roh areálu. Areál sa stále držal vojenskej funkcie, keď bol 

predsunutým rímskym vojenským a informačným bodom na dôležitej obchodnej ceste.  

Na prelome 2. a 3. storočia, teda po Markomanských vojnách, bola pôvodná stavba 

zbúraná a znovu vybudovaná podľa nového pôdorysu do opäť štvorcového areálu s budovou 

pozdĺž jednej strany so stredovým koridorom, dvoma miestnosťami, a dvorom na východ (jadro 

časti A na Obr. 17). Múry stavby mali hrúbku 60-80 cm a obsahovali malokarpatskú žulu ako aj 

opracované bloky ľahkého pieskovca spájaného maltou.  

Krátko po dokončení bola stavba podstatne rozšírená, a táto posledná, štvrtá fáza 

predstavuje areál zachytený V. Ondrouchom v pôvodnom výskume. Do časti A pribudlo severné 

krídlo a chodba okolo dvora, taktiež boli rozšírené obvodové múry v miestach až na 160 cm. 

Bola pristavená časť B, ktorá mala miestnosti na severe a východe. Časť A plnila obytnú funkciu, 

kým v časti B sa sústredili hospodárske činnosti, ktoré sú doložené napríklad aj keramickou 

pecou na chlieb. Časti boli oddelené aj v rámci dvoru; severo-južný múr delil vonkajší priestor na 

dva korešpondujúce úseky. Obe časti hlavnej stavby mali vlastné praefurniá, ktoré rozvádzali 

teplý vzduch vykurovacími kanálmi.  

V juhozápadnom nároží areálu boli odkryté kúpele s dochovaným hypocaustom in situ v 

miestach caldaria. Obsahovali vstupnú apsidovú miestnosť s necentricky umiestnenými stĺpmi 

ktoré držali strop.  Podlaha pod caldariom pozostávala z vrstvy lomového kameňa, cementového 

piesku, a  maltovej vrstvy hrubej 35 cm. Prívod vody zabezpečovali kanály z troch cisterien alebo 

rezervoárov, z toho najväčšia sa nachádzala v juhovýchodnom rohu. Ich podlaha bola 

vyhotovená technikou opus signinum. V odtokovom kanáli sa našiel dámsky zlatý prívesok 

z prelomu 3. a 4. storočia, ktorý pravdepodobne datuje opustenie stanice poslednými 

obyvateľmi.  

Južne od obvodového opevnenia sa nachádza stavba interpretovaná ako sýpka alebo 

sklad (horreum), ktorá obsahovala hypocaustum na sušenie. Kolky na tehlách patria X., XIII, XIV. 

a XV. légiám, a tak datujú areál už do 2. storočia, ako aj súkromným dielňam z tretieho storočia 

(napr. Gaia Valeria Constanta, Flavia Sexta, a dielne Iulii).  

Stupavská stanica je špecifická uzavretým pôdorysom hlavnej budovy, ktorá je opevnená 

sama o sebe, v rámci vonkajšieho štvorcového obvodového múru. „V poslednej, najvýstavnejšej 

fáze komplexu [...] tu stála typická villa rustica.“153 Jej obyvatelia boli prisťahovaní provinciáli, a 

chránila ich susedná vojenská posádka ubikovaná v oddelenej časti B, ktorá naďalej plnila svoju 

                                                 

153 Turčan 2008, 34 
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vojenskú funkciu. Silným dôkazom civilnej prítomnosti môže byť unikátna detská kresba, vyrytá 

v parapete jedného z okien do dvora v časti A154.  

                                                 

154 Turčan 2008, 34 
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4.7 Cífer-Pác 

Obr. 18: Areál rímskej 
stanice v Cíferi-Páci 
s kamennými stavbami 
I a II. Podľa: Kolník 1986, 
417, Abb.3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalita Cífer-Pác sa nachádza zhruba 40 km severne od dnešného toku Dunaja, 

uprostred úrodnej Trnavskej sprašovej tabule, na vyvýšenine uprostred germánskeho sídliska 

blízko miestnej riečky. Pri orbe sa v okolí našli kolkované tegulae. Plošný výskum prebiehal 

v rokoch 1969-1980 pod vedením T. Kolníka155, sťažený intenzívnym osídlením lokality vo 

všetkých historických obdobiach. Odkryv preto prebiehal po vrstvách tenkých len 2-5 cm, aby sa 

podarilo nálezovú situáciu správne zachytiť.   

Hlavnú pozornosť si zaslúži tzv. stavba I (Obr. 18), ktorá má pravouhlú dispozíciu 

o veľkosti 25 x 16.5 m. Má tri fázy – štvorcovú časť A, obdĺžnikovú prístavbu B s piatimi 

miestnosťami, a koridorovú prístavbu C s dvoma miestnosťami. Originálne murivo sa zachovalo 

len na 2.9 m úseku v časti A. Pozostávalo z nasucho kladeného lomového kameňa vyplneného 

pieskom v základoch, a spájaného kvalitnou vápennou maltou v stenách. Po niekoľkých radoch 

kameňov nasledoval rad tehál. Základy obvodových stien boli o 10-15 cm hlbšie ako základy 

priečok. Časti A a B mali podlahu z hrubšieho terazza aj jemného maltového pavimenta. 

Súčasťou stavby bolo praefurnium v juhovýchodnom rohu časti B.  

V areáli stavby I bolo odkrytých až 13 pravouhlých drevozemných stavieb s kolovými 

jamami, ktorých súvis s hlavnou stavbou nie je jasný. Vykazujú však efektívnu kombináciu 

barbarských a rímskych stavebných techník (portikus, stĺporadie)156. Niektoré stavby sa 

prekrývajú, čo nasvedčuje viacerým fázam organickej prestavby areálu. Jeho vnútorná plocha 

                                                 

155 Kolník 1972; Ibid 1975; Ibid 1986 
156 Kolník 1975, 7 
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bola opevnená drevenou palisádou zachytenou na juhozápadnej strane v dvoch fázach. 

Fungovala skôr ako oplotenie než na praktickú obranu.  

Mimo oploteného areálu sa nachádza kamenná stavba II s rozmermi 11 x 8.5 m, ktorá má 

pridanú malú vežovitú prístavbu. Jej základy sú kladené nasucho z lomového kameňa. Poter 

podlahy nesie stopy vykurovania. Neďaleko stavby II sa nachádzali dve šesťkolové zahĺbené 

chaty s tkáčškymi a keramickými pecami. Fragmenty škridiel v ich deštrukcii dokladajú, že mali 

strechu z rímskej pálenej strešnej krytiny.  

Na ploche stanice absentuje deštrukcia predošlých objektov; stanica evidentne plynule 

nadviazala na predošlé germánske osídlenie157. Väčšina kolkov pochádza z druhej polovice 4. 

storočia (skupina OFARN, súkromné dielne ARRIANIS a FEARCRIAN), pričom raz sa vyskytuje 

kolok X. légie. Takisto v mincových nálezoch je najpočetnejšie zastúpené práve 4. storočie 

(mince Constanta a Constantia II.). Strieborná neskorocisárska spona typická pre hroby 

v Krakovanoch-Strážiach, bronzové náramky a zlatý pečatný prsteň s čiernobielym ónyxom 

s nápisom INNOCI svedčia o sociálne vysokopostavenom domácom etniku158. Objekt mohol 

predstavovať sídlo kvádskeho vládcu ritu Romano constructa, s príslušným hospodárskym 

areálom na východe a okolitou germánskou osadou. Kolkovaný stavebný materiál a spona 

s cibuľovitou hlavičkou ukazujú, že stanica sa stavala za priamej účasti rímskej armády, a taktiež 

mohla byť rozdelená na rímsky vnútorný areál a priliehajúci vicus pod správou germánskeho 

náčelníka so sídlom v stavbe II.  

                                                 

157 Kolník 1986, 418 
158 Kolník 1986, 420 
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4.8 Veľký Kýr 
 
Obr. 19: Areál rímskej 
stanice vo Veľkom Kýri. 
Podľa: Kolník 1986, 413, 
Abb.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rímska stanica vo Veľkom Kýre sa nachádza na juhu obce, na jednej zo svahovitých terás 

pri hlavnej ceste údolím rieky Nitra. Výskum na lokalite v rokoch 1956-7159 bol jeden z prvých 

systematických výskumov Archeologického ústavu SAV.  

Pri výskume boli odkryté negatívy pravouhlej stavby (Obr. 19) veľkej 21 x 30 m, ktorej 

múry mali hrúbku 100-125 cm a boli dôkladne exploatované. Jej základy boli na juhu objektu 

takmer o meter hlbšie než na severe, čo zhruba zodpovedá dnešnému terénu. Na štyroch 

miestach je v objekte dochovaná nekvalitné pavimentum hrubé 1-3 cm, typické pre 

neskororímske vojenské stavby160. Všetky tehly boli nájdené v sekundárnej polohe; iné nálezy, 

ako napríklad keramika alebo spony, prekvapivo totálne absentujú. T. Kolník tento fakt 

vysvetľuje tým, že výskum prebiehal z väčšej časti pod úrovňou základov, a vrch bol poznačený 

dlhoročnou hlbokou orbou. Vnútorné priečky boli z dreva. Pod samotnou stavbou boli odkryté 

náznaky predošlej drevozemnej fázy stavby, a pod ňou 5 kolových konštrukcií s rovnakou 

orientáciou. V juhovýchodnom rohu stavby prekrývala základy objektu slovanská sídelná 

keramika z 9. storočia.   

Tri metre západne od objektu bola objavená deštrukcia obvodového múru areálu hrubá 

70-100 cm s obsahom malty a tegulae. Pozostával z kombinácie drevených pilastrov, hrazdiva, 

a hliny. Jeho dĺžka na jednej strane bola pravdepodobne 100 m.  

Tehly obsahovali reprezentatívny výber kolkov légií (LEG I AD, LEG X GPF, LEG XIIII G, 

LEG XV APO), Valentiniánskych tribúnov (Lupicinus, Terentianus), aj súkromných dielní (G. 

Valerius Constans a Flavius Sextus). T. Kolník na ich základe určuje dve fázy, v ktorých stanica vo 

                                                 

159 Kolník 1957; Kolník 1959 
160 Kolník 1986, 411 
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Veľkom Kýre stála. Prvá v 2. storočí ohraničená odchodom XV. légie z Vindobony v roku 118/9, 

kým druhá spadá do valentiniánskej vojenskej výstavby v 3. štvrtine 4. storočia.  

Spočiatku bola stavba interpretovaná ako Valentiniánove praesidiaria castra161, neskôr 

bola prehodnotená na civilnú stavbu s viacerými funkciami162. Prvá fáza mohla potenciálne 

vzniknúť už za Trajána, ale aj neskôr počas Markomanských vojen so sekundárnym použitím 

tehál XV. légie, ktorá v tom čase už vyše 60 rokov pobývala v Satale. Druhá fáza, ktorú 

reprezentujú kolky vojenských tribúnov, vznikla nepochybne za bezprostrednej účasti rímskej 

armády. Nedostatočné opevnenie vojenského areálu mohla vynahradiť výhodná poloha, 

nachádzajúca sa na vyvýšenom riečnom ostrovčeku. Na interpretáciu stavby ako sídlo villového 

typu chýbajú nálezy ktoré by bližšie osvetlili pôvod jej obyvateľov; je však ale ešte menej 

pravdepodobné, že by stavba predstavovala vojenský areál, a to aj pre nedostatok militárií, ako 

aj nedostatočné opevnenie.  

                                                 

161 Kolník 1959, 45 
162 Kolník 1986, 415 
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4.9 Hypotetické lokality 

4.9.1 Komjatice 
 

Na lokalite sú preskúmané keltsko-dácke aj germánske sídliská, medzi ktorými je vyše 

storočný hiatus163. V dobe rímskej boli osídlené terasy pri riekach Stará aj Nová Nitra na dunách 

pri inundácii. V polohe Tomášove sa našli v odpadových jamách germánskeho sídliska rímske 

tehly a škridle, ako aj rotundovité základy neznámej stavby. „Rímske tehly zrejme pochádzajú zo 

stavby [v okolí], ktorá bola opustená a deštruovaná v Markomanských vojnách.“164. Je možné, že 

tento sekundárny materiál je z prvej fázy areálu vo Veľkom Kýre, len pár kilometrov na sever.  

 
Obr. 20: Nálezy 
v historickom jadre 
Bratislavy. Podľa: 
Súpis pamiatok na 
Slovensku SÚPSaOP 
1967, s.149, značky: 
RF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.9.2 Bratislava-Staré Mesto 
 

Hypotéza o existencii tábora pod Starým Mestom stojí na správe prešporského kronikára 

T. Ortvaya, ktorý uvádza, že pri stavbe domu na Laurinskej ulici v 80. rokoch 18. storočia boli 

objavené zvyšky „silného a pevného múru“ ako aj „fúry kameňa a rímskej tehly“ s kolkami LEG X 

a ATILIAE FIRMAE165. Taktiež údajne zo základov Primacionálneho paláca (1777) pochádzajú 

tehly s kolkom LEG XIIII (XIV. légie z Carnunta). Pod Starým Mestom sa mohlo nachádzať rímske 

opevnenie, ktoré malo kontrolovať cestu od Devína po ľavom brehu Dunaja smerom hlbšie do 

Kvádskeho vnútrozemia166.  

 
4.9.3 Bratislava-Vydrica 
 

Počas asanácie mestskej časti Vydrica bolo pod bývalou Vodnou vežou objavené 

mohutné kvádrové murivo so zvyškami klenby či brány. Ide o dvojpodlažný fortifikačný objekt 

                                                 

163 Točík 1981, 141 
164 Točík 1981, 145 
165 cit. v Kolník et al. 1993, 236 
166 Pichlerová 1984, 97, 101 
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s rozmermi 15.5 x 9.5 m, s múrmi hrubými až 1.9 m. Interiér bol jednopriestorový. Časové 

určenie objektu neumožňuje ani jeden nález keramiky, mincí, alebo tehál; stratigrafia jedine 

vykazuje, že vznikol pred 13. storočím. Vodná veža bola možným miestom vhodného brodu cez 

Dunaj. Z orientácie brány v smere východ-západ ako aj z nedostatku nadväzujúcich fortifikácií 

však vyplýva záver, že „hypotéza o rímskom pôvode architektúry pod Vodnou vežou je 

neprijateľná.“167 

 
4.9.4 Bratislava-Hrad 
 

V rokoch 1965-6 bola odkrytá veľkomoravská bazilika a kostol sv. Salvátora na 

východnom výbežku hradného vrchu. Obe stavby obsahovali početný rímsky materiál 

v sekundárnom použití s kolkami LEG XV APO a LEG XIIII CAN, datovaných do obdobia vlády 

Caracallu (211-217) alebo Heliogabala (218-222). Taktiež stavby zahŕňali kamenné pamiatky; 

torzo postavy s dedikáciou vojaka I. légie Adiutrix, a náhrobný kameň z 3. storočia s dedikáciou 

IOM a bohyni Ops168. Nemožno vylúčiť, že materiál bol prenesený z opačnej strany rieky, ale 

„sotva možno pripustiť, že by toto miesto, z hľadiska strategického tak výnimočné, bolo zostalo 

Rimanmi nekontrolované.“169 

 
4.9.5 Bratislava-Devínska Nová Ves 
 

V roku 1993 vznikol Roman Countryside Project Univerzity v Ljubljane, ktorý sa venuje 

systematickej prospekcii dolného toku Moravy. Zbery v Devínskej Novej Vsi severne od hradu 

Devín a západne od Lamačskej brány preukázali 20% zastúpenie rímsko-provinciálnej keramiky 

a 10% zastúpenie terry sigillaty. Okrem toho sa našlo vyše 60 fragmentov škridiel (tegulae aj 

imbrices) spolu s masívnymi klincami so štvorcovým prierezom, ktoré sa inak v germánskom 

prostredí kolových chát nevyskytujú170. K. Elschek postuluje, že v oblasti ľavého brehu Moravy 

mohlo existovať v prvých dvoch tretinách 3. storočia viacero stavieb typu villa rustica 

podriadených rímskej kontrole zo Stupavy; pre takéto tvrdenie ale zatiaľ neexistujú presvedčivé 

dôkazy.  

 
4.9.6 Stillfried 

Obec Stillfried sa nachádza pod úpätím kopca Kirchberg, na pravom brehu Moravy, asi 30 

km severne od jej sútoku s Dunajom. Na Kirchbergu sa od konca 19. storočia nachádzali rímske 

tehly a škridle, čo viedlo k prvým organizovaným výkopom v rokoch 1914-6. Sporadické 

výskumy vystriedali systematické, ktoré od roku 1969 pokračujú až dodnes; lokalita je 

dôležitým náleziskom z kultúry popolnicových polí a chráni brod, po ktorom prechádzala 

                                                 

167 Kolník et al. 1993, 239 
168 Štefanovičová 1993, 298n. 
169 Kolník et al. 1993, 238 
170 Elschek 1997, 227 
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z ľavého na pravý breh jedna z vetiev Jantárovej cesty. Jej antické meno mohlo byť 

Eburodunum171.  

 
Obr. 21: Rezy uskutočnené na Stillfriede – kopce C 
a D s rímskymi nálezmi. Podľa: Genser 1986, 721, 
Abb. 185 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rímsky areál sa doteraz nepodarilo na 20-hektárovej vyvýšenine Kirchbergu presne 

lokalizovať. V severnej časti, na kopcoch označených Hügel C a D (Obr. 21), bolo odkryté 

drevozemné opevnenie ktoré obsahovalo kusy malty a množstvo rímskych škridiel bez 

kolkov172. Naopak, tehly vykazujú kolky X. légie GPF a skupiny OFARN s menami Maxentia, 

Ursicina a „Maximia“, ktoré by datovali vznik prípadnej stanice do polovice 4. storočia. Na 

základe dvoch nálezov mincí M. Aurélia a militárií z 2. storočia je možná aj rímska prítomnosť 

počas Markomanských vojen.173 

 
4.9.7 Mikulčice 
 

Hradisko Valy pri Mikulčiciach z 9. storočia patrilo k najvýznamnejším strediskám Veľkej 

Moravy. Z 1557 fragmentov rímskych tegulae z celej plochy hradiska sú kolkované len tri 

výrobky XIV. légie Geminy z Carnunta, a len 34 exemplárov pochádza z deštrukcií sakrálnych 

stavieb, tzv. VIII a XII. kostolov174. Tieto obsahovali aj maltu. Pre datáciu pozri 4.9.8.  

 
4.9.8 Staré Město 
 

Staré Město leží na severnom toku Moravy naproti Uherskému Hradišti. Vyše tisíc 

fragmentov sekundárne užitých tegulae pochádza z kostolov sv. Michala a kostola Na špitálkách, 

z priľahlej budovy tzv. paláca, z hrobov pohrebiska Na valách, a z výskumu sídliska pri STS. 

Súbor obsahuje jeden kolok XV. légie Apollinaris datovaný do vlády Trajána, dva kolky 

súkromnej tehelne z Carnunta (C VAL CONST KAR) z obdobia Markomanských vojen, a dva kolky 

                                                 

171 Genser 1986, 719 
172 Stiglitz 1973, 109 
173 Kandler-Vetters 1989, 244 
174 Musil 2000, 90 
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XIV. légie (LEG XIIII GAN..., ...XIIII ANT) datované do vlády Caracallu (211-217) a Heliogabala 

(218-222)175.  

Kolky z Mikulčíc a Starého Města sa líšia od kolkov z Mušova, ktoré pochádzajú od X. 

légie vo Vindobone, a teda majú pôvod z úplne inej lokality. Ak v týchto miestach stála akási 

forma rímskej architektúry, nie je známa jej vojenská či civilná funkciu. Naopak, vzhľadom na 

inundačnú polohu Starého Města, nálezy balkánskeho porfyritu, a na to, že sa v Mikulčiciach 

nepodarilo objaviť žiadne rímske kamenné deštrukcie ani novodobou leteckou prospekciou 

v okolitej krajine, nie je možné vylúčiť transport materiálu z väčšej vzdialenosti176.  

                                                 

175 Musil 2000, 90 
176 Musil 2000, 93 
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5. ANALÝZA 

5.1 Zhodnotenie materiálu, dva druhy civilných stavieb 

 Za civilné sa budú považovať také stavby, ktoré nie sú vysvetliteľné len z hľadiska 

rímskej vojenskej prítomnosti v nadlimitnej zóne. Na základe materiálu predloženého v 4. 

kapitole možno konštatovať, že prvým dvom fázam stanice v Stupave ako aj bývalej, 

nedochovanej stavbe I na Devíne177 a predošlej fáze vo Veľkom Kýre, stavbách na Mušove-

Hradisku,  a možno aj areálu zo 4. storočia vo Veľkom Kýre možno prisúdiť funkciu vojenských 

oporných bodov z obdobia hadriánsko-antonínskeho, Markomanských vojen, 

respektíve valentiniánskej vojenskej výstavby. Sú dokladom vojenského záujmu o predpolie 

limitu, kde fungovali ako informačné body či náčelnícke štáby spojené s kontrolou 

naddunajských Germánov.  

 Kolky na tehlách zo stavieb villového typu v nadlimitnej zóne patria pannónskym 

súkromným a vojenským dielňam, a preto môžeme predpokladať, že budovy zhotovili ritu 

Romano práve pannónski stavitelia vychádzajúc zo známych typov, ale prispôsobených 

nadlimitným podmienkam. Niektorí bádatelia upozorňujú na fakt, že tehly s vojenskými kolkami 

mohli byť znovupoužité, a preto nemôžu byť určujúce pre datovanie stavby178; toto riziko je ale 

menšie pre skupinu OFARN a vôbec kolky z 2. polovice 4. storočia, medzi ktorých vznikom 

a odchodom Kvádov z Podunajska je len necelé polstoročie.   

 Jedná sa teda o dva druhy civilných stavieb, ktorých funkcia bude opísaná v tejto 

kapitole. Jedná sa o stavby villového typu, a menšie stavby dvoch typov.  

 

5.2 Stavby villového typu:  

Stavby tzv. villového typu vychádzajú z provinciálnej obytnej architektúry. Vznikali 

v dvoch etapách: prvou boli hospodárske usadlosti typu villa rustica (Bratislava-Dúbravka, 

Stupava) z 1. polovice 3. storočia, a druhou boli sídla významných osobností (Oberleisenberg, 

Cífer-Pác, Veľký Kýr(?)) z 2. polovice 4. storočia. Špeciálnym prípadom je civilná budova vo 

vojenskom kontexte na polohe Mušov-Neurissen z obdobia Markomanských vojen. Predošlé 

stavby sú ale dokladom etáp mierovej koexistencie medzi Kvádmi a rímskou správou spoza 

rieky Dunaj. Ich výskyt možno nazvať rímskou ekonomickou a kultúrnou infiltráciou, a svedčia 

o špeciálnom postavení „tretej zóny“, ktorá nebola až tak barbarikom, ale zároveň nepatrila do 

hraníc ríše. Pri hodnotení týchto stavieb možno vychádzať nielen z najbližších provinciálnych 

paralel, teda zo stavieb v Noricu a Pannónii, ale aj z provinciálnych stavieb po celej ríši.  

                                                 

177 Kraskovská 1993, 38 
178 Hečková 1986, 490 
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5.2.1 Umiestnenie 

 Vidiecke villy v Pannónii boli umiestnené pri hlavných cestách, poblíž miest a limitných 

táborov, a neskôr aj na odľahlejších miestach vo vnútrozemí s tromi dôležitými zdrojmi: vody, 

dreva, a najmä poľnohospodárskej pôdy179. Takéto vhodné polohy boli aj na severných brehoch 

jazier s výhľadom na juh (Balatón, Fertő, Neziderské jazero), alebo na miestach s jemným 

sklonom terénu ktorý napomáhal odtoku splaškov. Väčšina víll bola založená v priebehu 2. 

storočia s postupujúcou romanizáciou spoločnosti aj ekonomiky180.  

 Villové stavby v nadlimitnej zóne sa taktiež nachádzajú na dôležitých komunikáciách 

(Stupava, Mušov-Neurissen), križovatkách obchodných ciest, ale aj na strategicky neveľmi 

výhodných polohách s dostatkom prírodných zdrojov, ako je to v prípade Cífera-Páca 

a Bratislavy-Dúbravky. Príznačne sa vyskytujú aj na vyvýšených miestach (Oberleisenberg, 

Stupava), kde im predchádzala rímska vojenská fáza. Takéto polohy boli pre germánsku 

stratégiu neobvyklé181. Mušov-Neurissen tvorí ojedinelý prípad villovej stavby v strede domnelej 

opevnenej táborovej osady, ktorá prislúchala táboru na Hradisku.  

 
5.2.2 „Pars urbana“ 

 
Obr. 22: Stavba I v Cíferi-Páci počas 
výskumu. Podľa: Kolník 1986, 468, Taf. II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konvenčne sa hlavná obytná budova villy nazýva pars urbana. Zabezpečovala rímsky 

civilizačný komfort, a bola symbolom romanizovaného spoločenského statusu u provinciálneho 

obyvateľstva. Typológia ich pôdorysov pre Pannóniu podľa E. Thomas182 je v užívaní dodnes, 

doplnená o neskoršie zmeny dispozícií podľa L. Mulvin183.   

 Paralelou pre drevozemnú villovú stavbu na polohe Mušov-Neurissen môže byť práve 

villa v britskom Gorhambury184, ktorá vznikla okolo roku 100 po Kr. (Obr. 23) Jej stav z 3. 

                                                 

179 Mulvin 2002, 21-23 
180 Mulvin 2002, 29 
181 Turčan 2001 
182 Thomas 1964, 355-366 
183 Mulvin 2002, 26n.  
184 Komoróczy 2006, 174 
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štvrtiny 2. storočia vykazuje podobný pôdorys so severnou apsidou a južným peristylovým 

dvorom. Východný portikus radí villu k typom tzv. „winged corridor“ so vstupnou chodbou 

chránenou stĺporadím, podobne ako je villa v Csucshégy zo začiatku 3. storočia185.  

 
Obr. 23: Drevozemná stavba na polohe Mušov-Neurissen 
(vľavo) a villa v Gorhambury, UK (vpravo). Podľa: 
Komoróczy 2006, 169, Obr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špecifikum dispozície stupavskej stanice je fakt, že vyrástla z pôvodnej vojensko-

obchodnej stanice z polovice 2. storočia. Zdá sa, že si túto funkciu sčasti ponechala, keď vo svojej 

4. fáze obsahovala časti A a B oddelené zvnútra aj vo vonkajšom dvore, pravdepodobne pre 

vojenskú posádku a civilnú zložku. Obe časti majú pôdorys viacerých miestností okolo 

centrálneho dvora, ktorý pripomína pôdorysný typ s uzavretým dvorom rozšírený od 2. do 4. 

storočia186. Tieto sú spravidla jednoduché a nevykazujú apsidálne jedálne alebo vyčnievajúce 

reprezentatívne priestory, podobne ako Stupava. Podobný typ civilnej stavby by predstavoval aj 

areál vo Veľkom Kýre.  

 V Bratislave-Dúbravke zastupovala pars urbana práve budova kúpeľov, ktorá zrejme 

nebola nikdy využívaná vo svojom pôvodnom zameraní187. Kúpalo sa iba v miestach caldaria, 

s vodou predhrievanou v kotloch. To by vysvetľovalo absenciu hypocausta a praefurnia, ako aj 

absenciu inej hlavnej budovy. Spolu so stupavskými kúpeľmi boli symbolom rímskeho 

civilizačného komfortu a hygieny, aj s malými rozmermi. Podobnú kúpeľnú stavbu kruhového 

typu s troma apsidami mala villa v Balatónfürede188.  

 Villová fáza v Oberleiserbergu bola postavená na základe predošlej vojenskej stanice z 2. 

storočia. V rámci novej výstavby okolo polovice 4. storočia stratila obvodový múr, a získala 

miestnosti 1-5 (Obr. 6), ktorých nepriliehavé pôdorysy a štruktúra z opracovaných kameňov 

môžu naznačovať aspoň jednu vežovitú prístavbu na spôsob nárožných rizalitov. Hlavné 

miestnosti 6-8 sú silne zasiahnuté vyhliadkovou vežou, ale asi tvorili hlavné obytné 

a reprezentatívne miestnosti.  

                                                 

185 Thomas 1964, 216-224 
186 Mulvin 2002, 31 
187 Elschek--Minaroviech-Ratimorská 2007, 111 
188 Thomas 1964, 23-24 
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Postupne sa rozrastajúca Stavba I v Cíferi-Páci (Obr. 22) pripomína tzv. kompaktný plán, 

ktorý má mnoho variácií, ale jeho hlavnou charakteristikou je, že priechodnosť nezabezpečuje 

dvor alebo koridor, ale miestnosti samotné189.  

 

5.2.3 Opevnenie 

 Rané pannónske villy boli obklopené často len obvodovým múrom, ktorý mal skôr 

delineačnú funkciu. V 3. tretine 3. storočia pribúdajú nárožné rizalitové veže, a od 4. storočia 

vznikajú veľké opevnené areály s viacerými villami pod ochranou silných strážnych hradieb190.  

 Villové stavby v Oberleisenbergu a Mušove-Neurissen sa nachádzali na vojensky 

opevnených vyvýšeninách, a preto obvodový múr nemali. V prípade Oberleisenbergu dokonca 

tento existujúci múr z predošlej fázy nebol obnovený. Stanica v Stupave mala štvorcový areál 

ktorý obsahoval kúpele, vodné cisterny, aj obytnú časť. Mimo neho sa nachádzalo horreum 

a hospodárska časť villy, ktorá mohla byť obklopená drevenou palisádou191. Obvodový múr 

z lomového kameňa mohol byť bez pojiva (Bratislava-Dúbravka), s maltou (Stupava), alebo 

z drevených pilastrov a hrazdiva (Veľký Kýr). Areál v Cíferi-Páci bol chránený len palisádou. 

Podobne ako pri pannónskych villách, tieto opevnenia len vymedzovali hlavnú časť areálu, a pri 

vojenskej obrane by neobstáli.  

 
5.2.4 Obyvatelia a ich svet 

Stupavská stanica vznikla okolo polovice 2. storočia ako vojenská stanica s funkciou 

kontroly na dôležitej Jantárovej ceste na mieste, kde opúšťala Bratislavskú bránu. „Villová“ fáza 

zo začiatku 3. storočia mohla byť aj správnym či redistribučným centrom192, ktorú obývala 

skupina civilných obyvateľov pod ochranou malej posádky. Kúpeľnú budovu v Bratislave-

Dúbravke si mohol dať pôvodne stavať provinciálny usadlík alebo veterán germánskeho 

pôvodu, ktorý sa ich dokončenia nedožil, a preto boli konvertované na obytnú budovu využitú 

niekým iným193. Stavba na polohe Mušov-Neurissen mohla patriť správcovi príslušnej civilnej 

osady.  

Rímski usadlíci mohli byť majiteľmi villových stavieb len s dobrovoľným (alebo 

vojenskou silou vynúteným) súhlasom kvádskeho obyvateľstva v ich okolí (Stupava, Bratislava-

Dúbravka). Na svojich usadlostiach vyžadovali rímsky štandard kúpeľov, aké sú známe z 3. 

storočia z víll v Balatongyörku alebo Donnerskirchene194. Možno si predstaviť, že „villy“ 

fungovali za kľudných časov Severovcov v prvej polovici 3. storočia195, ako dôsledok obdobia 

                                                 

189 Mulvin 2002, 31 
190 Mulvin 2002, 27, 33., napr. Keszthely-Fénekpuszta 
191 Turčan 2008, 31 
192 Elschek 1997, 225 
193 Kolník 1986, 255 
194 Thomas 1964, 25, 131-132 
195 Kolník 1990, 783-784 
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najväčšej prosperity Pannónie ktoré presahovalo aj Limes Romanus. Objem rímskych importov 

taktiež kulminuje v 1. polovici 3. storočia, pôvodom z obchodných centier v Carnunte a 

Brigetiu196. Povedané odvážnejšie, „po Markomanských vojnách, na začiatku 3. storočia 

a pravdepodobne aj počas jeho prvej polovice, bolo predpolie limitu […] pod kontrolou Ríma.“197  

 Podobnými prípadmi sú stavby v Cíferi-Páci a Oberleisenbergu, pravdepodobné sídla 

germánskej aristokracie, ktorej členovia podstúpili istú mieru romanizácie službou v armáde 

alebo aktívnou diplomaciou s Rímom. Absolútna prevaha germánskych neskorocisárskych spôn 

v areáli stavby v Cíferi-Páci oproti jedinej rímskej s cibuľovitými hlavičkami svedči o tom, že 

lokalitu obývala vysokopostavená skupina Kvádov198. Kolky na tehlách patriace skupine OFARN, 

ako aj kolky súkromných dielní FEARCRIAN a ARIN[IS] vznikli v 3. štvrtine 4. storočia199.  

Je možné, že funkciu podobné raným fázam stupavskej stanice plnili stavby z 2. storočia 

na Oberleisenbergu a vo Veľkom Kýre. Ich nová výstavba v polovici 4. storočia mohla ritu 

Romano vzniknúť ako odmena za klientské vzťahy alebo službu v armáde, ktorá čoraz viac v 4. 

storočí závisela od nájomnej germánskej zložky; identifikácia Veľkého Kýra ako civilného sídla je 

však otázna. Oberleisenberg mohol byť sídlom tribúna gentiis Marcomannorum spomínaného 

v Notitia Dignitatum200.  

 Kvádska elita bola dedične po Marobudovi podobná elite keltskej201 v nosení spôn 

a používaní luxusných bronzových nádob, a do veľkej miery nakupovala provinciálny úžitkový 

tovar202, ktorý bol v pohraničných oblastiach nadlimitnej zóny aj v širšom užívaní u obyčajných 

ľudí203. Družiny stáli pri svojom vodcovi na základe dobrovoľnej prísahy vernosti, spečatenej 

spoločným pitím pri hostine. Strieborné picie nádoby zo ženských hrobov v Krakovanoch-

Strážiach ale naznačujú, že v 4. storočí mohla u Kvádov existovať dynastická kráľovská vláda, 

ktorá nahradila vojenskú demokraciu s voleným lídrom, akým bol ešte Marobud204. Latinské 

zdroje však nikdy nepoužívali na označenie vzťahu Ríma s naddunajskými Kvádmi slovo 

clientela, ktoré implikuje formálnu dohodu, ale amiticia alebo fides, teda priateľstvo a dôvera205. 

Jedným z pozostatkov týchto neupresnených politických vzťahov naviazaných na ekonomický 

import je náhrobok obchodníka a tlmočníka XV. légie Q. Atilia Prima z 1. storočia v okolí 

Boldogu206. 

 
 

                                                 

196 Wilkes 2005, 171; Kuzmová 1997, 239 
197 Elschek–Minaroviech-Ratimorská 2007, 115 
198 Kolník 1997, 418 
199 Lörincz 1989, cit v. Kolník 1997, 418 
200 Notitia Dignitatum Occ. XXXIV, 24; Genser 1986, 772, 779 
201 Bouzek-Musil 2009, 76 
202 Hečková 1982 
203 Pitts 1989, 55 
204 Bouzek-Ondřejová 1990, 29 
205 Pitts 1989, 46 
206 Kolník 1977; Pichlerová-Neumann 1979 
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5.3 Menšie stavby: Oberleiserberg, Cífer-Pác, Devín  

Okrem stavieb villového typu sa vyskytujú dva druhy menších kamenných stavieb – 

objekty mimo hlavných villových areálov, a komplex stavieb s kombinovanou rímsko-

barbarskou stavebnou technikou. 

 
5.3.1 „Stavby II“ 

 Stavby II na Oberleisenbergu a v Cíferi-Páci sa zhodne nachádzajú bezprostredne mimo 

pars urbana a sú v oboch prípadoch s ňou súčasné. Majú po dvoch miestnostiach, a ich pravouhlý 

pôdorys meria 10 x 9.5 m (Obr. 5), respektíve 11 x 8.5 m (Obr. 18). Ich múry sú z lomového 

kameňa spájaného maltou, a ich podlaha je jednoduchý hlinený poter. Interiér mohol byť ďalej 

členený drevenými priečkami. Stavba II v Cíferi-Páci má naviac stopy po malej vežovitej 

prístavbe a pridanom praefurniu.  

 Ak hlavné villové časti obývali germánski panovníci v oddelenej pars urbana, tieto 

sekundárne stavby mohli plniť funkciu v rámci správy villového hospodárstva ako správne, 

distribučné, či riadiace centrá, prípadne ako obytná budova pre náčelníka priľahlého 

germánskeho osídlenia. Ich podobná konštrukcia a zhodný výskyt popri domnelých kvádskych 

rezidenciách môžu podporovať túto interpretáciu areálov v Oberleisenbergu a Cíferi-Páci.  

 
5.3.2 Stavby s kombinovanou technikou 

 Kamenné stavby II a IV-VIII na Devíne vykazujú niekoľko spoločných prvkov. Jedná sa 

o jednopriestorové stavby štvorcového pôdorysu so stranami priemernej dĺžky 5 m, 

s kamennými základmi, a so stenami s hrázdeného dreva (IV-VIII) alebo kameňa spevneného 

vertikálnymi drevenými stĺpmi (II). Podlahu tvorila vrstva vápenného kameňa s prímesou tehál, 

pokrytá hladenou vápennou maltou. Stavby tak kombinujú rímske (kameň, malta, tehly) 

a barbarské (hrazdy, vertikálne stĺpy v stenách) stavebné techniky. Stavby V a VI obsahovali 

murované krby z tehál alebo opracovaných kamenných blokov. Kým stavba II sa datuje do 

polovice 3. storočia, zvyšné vznikli v 4. storočí, súčasne s obnovou apsidálnej stavby I na 

strednom hrade207.  

 V 3. štvrtine 4. storočia bol hradný vrch Devína teda pomerne husto zastavaný 

jednopriestorovými stavbami s kombinovanou technikou, ktorých súčasťou bola veľká 

apsidálna stavba na strednom hrade, ako aj ranokresťanská svätyňa, a dve priekopy opevnenia 

(objekty IX a X, Obr. 13). Obyvatelia tohto pevnostného sídliska mohli byť Kvádi, ktorí vo 

foederátnom vzťahu k Rímu kontrolovali vstup do Bratislavskej brány pri križovatke 

obchodných ciest.  

 
 

                                                 

207 Plachá-Pieta 1986a, 346n.  
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5.4 Sakrálne stavby 

Medzi civilné stavby patria aj sakrálne, ktorých príkladom je objekt III na Devíne, 

zbudovaný vo valentiniánskom období ako typ panónskej svätyne cella memoriae, ktorá 

uchovávala pozostatky alebo relikvie svätca alebo náboženskej osobnosti. Je to prvá kresťanská 

svätyňa na území Slovenska, a slúžila potrebám romanizovaným foederátov na hradnom vrchu.  

Fragmentárne stavby v Niederleisi mohli mať tiež sakrálne určenie208; v tomto prípade 

by išlo o kultový okrsok súčasný s predpokladanou vojenskou fázou na Oberleisenbergu z 2. 

storočia, ktorý by slúžil rímskej posádke. Nezodpovedaná je však jeho neopevnená a vzdialená 

poloha. 

                                                 

208 Hošek 1975, 125 
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6. STAVEBNÉ TECHNIKY 

6.1 Laténske a germánske sídliská 
 
 Na prelome letopočtov doznieva v Podunajskej nížine zmiešané keltsko-dácke osídlenie, 

ktoré vzniklo spojením domáceho Bójskeho obyvateľstva s dáckou zložkou po invázii dáckeho 

kráľa Burebistu v roku 41/40209. Na toku Moravy a v juhozápadnom Slovensku žili obyvatelia v 

nížinných sídliskách spravidla pri vodných zdrojoch. Obzvlášť husto pokryté boli povodia 

väčších riek (Morava, Dyje), úrodná Trnavská tabuľa (Cífer-Pác-Nad mlynom), Považie (Ostrov), 

Ponitrie (Branč), a Pohronie (Kalná nad Hronom)210. V rovnakom pomere boli zastúpené 

zemnice (zahĺbené v priemere 80 cm) a polozemnice (zahĺbené do 50 cm, v priemere 38 cm), 

súhrnne obdĺžnikovité objekty so zaoblenými rohmi a s dvojkolovou konštrukciou211. Steny boli 

z prútia vymazaného hlinou. Obytný charakter stavieb ilustrujú hlinené lavice pozdĺž dlhších 

strán. Osady boli otvorené a neopevnené, situované na miernych vyvýšeninách, štruktúrované 

do tzv. dvorcov212. Aj keď sa niektoré ich výrobky (hlavne kováčske) vyvážali za hranice osád, 

ich obyvatelia neprestávali byť v prvom rade roľníci a chovatelia dobytka bez úzkej 

špecializácie.  

 T. Kolník rozdeľuje germánske chaty do 5 typov213; najčastejšie sú prvé tri, teda a) chaty 

bez kolových jám, b) chaty s dvoma kolovými jamami v strede kratších strán, a c) chaty so 

šesťuholníkovým rozmiestnením kolov. Pre dobu rímsku sú typické práve polozemnice tretieho 

typu s pravidelným obdĺžnikovitým pôdorysom, s kolmi v tvare pravidelného alebo mierne 

pretiahnutého šesťuholníka, s priemernou veľkosťou 3 x 4 m214. Podobne ako laténske chyže, aj 

tieto mali steny vypletené prútím a obojstranne omazané hlinou. Kužeľovitá alebo kopulovitá 

strecha pozostávala z rákosia alebo slamy. Podlaha bola starostlivo vymazaná hlinou. Kvádi 

poznali však aj hrazdené murivo z drevených trámov. Najlepšie preskúmané osady 

juhozápadného Slovenska sú z Bratislavy-Dúbravky, Bratislavy-Trnávky, a Vlčkoviec215. 

V prípade osady v Cíferi-Páci sa našlo až 11 druhov listnatých drevín a jedna ihličnatá (tis), 

z ktorých mohli pozostávať drevené časti konštrukcie216. Sídliská boli na terasách pri brehoch 

riek a potokov, a v aspoň troch prípadoch (Stupava, Devín, Branč) priamo prekrývali laténske 

osídlenie. Germánske a laténske chaty bez pravého uhla neboli v ničom predlohou pre 

provinciálnu villovú architektúru217. 

                                                 

209 pozri kapitolu 3.1 
210 Kuzmová 1980, 314 
211 Kuzmová 1980, 316-320 
212 u Caesara vicus alebo aedificium 
213 cit. vo Vladár 1963, 94, bez upresnenia 
214 Cambal et al. 1986, 56 
215 Varsík 2009 
216 Hajnalová 1982, 217 
217 Thomas 1964, 356 
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6.2 Rímska zložka v architektúre nadlimitnej zóny Podunajskej nížiny 

6.2.1 Základy 

Základy stavieb sú zapustené v závislosti od terénu od 50-150 cm pod úrovňou stien. 

Najväčšiu hĺbku môže ilustrovať príklad severovýchodnej strany budovy kúpeľov v Bratislave-

Dúbravke, kde okrem základov držia murivo aj dva podperné stĺpy. Obvykle bývajú základy 

obvodových stien hlbšie než základy kamenných priečok, ako je tomu v Stupave. 

Tri možné zloženia základov zasa dobre ilustrujú prvé tri fázy stanice v Stupave. Prvá 

fáza pozostávala z troch vrstiev nasucho kladených kameňov. Druhá fáza mala základy z voľne 

pohádzaného riečneho a lomového kameňa, spájaného maltou. Základy tretej fázy boli 

z opracovaných žulových blokov kladených do riadkov a opäť spájaných maltou.  

 
6.2.2 Podlahy 

Podlahy stavieb záviseli od dôstojnosti priestorov v ktorých mali byť použité. 

Jednoduchšie interiéry mohli byť dláždené plochými kameňmi (Devín, stavba I) alebo vymazané 

hlineným poterom (Oberleisenberg, stavba II). Bežným typom podlahy pre stavby oboch typov 

je pavimentum z vyhladenej vápennej malty (Devín, stavby IV-VIII, Stupava, fáza 3) s možnými 

prímesami keramiky, štrku, alebo tehál (Devín, objekty VI-VIII) pod ktorou mohla byť základová 

vrstva lomového kameňa (Devín, objekty VI a VII). Viacero vrstiev lomového kameňa a malty sa 

používalo pri podlahách kúpeľov pod hypocaustom; táto technika sa nazýva opus signinum. 

Najreprezentatívnejšie miestnosti v stavbách villového typu mohli mať podlahu z terazza 

(Oberleisenberg), teda z brúseného povrchu z malty a drobných kamienkov zapustených do 

maltového alebo cementového pojiva, ktorý imituje mramor218.  

 
6.2.3 Steny 

 Steny objektov mohli byť z kamenných aj organických materiálov, prípadne ich 

kombinácie. Prvá a druhá fáza budovy v Stupave mali steny z vypletenej drevenej alebo prútenej 

kostry, omazanej hlinou, ktorá bola na povrchu vyhladená. Za mokra boli do tohto povrchu 

prstami urobené drážky, na ktoré sa naniesla tenká vrstva piesčitej vápennej omietky. Táto 

technika bola využitá aj pre poschodie stavby I v Cíferi-Páci219.  

 Zrubové steny z drevených trámov boli využité v niektorých stavbách s kombinovanou 

technikou na Devíne (V-VIII), ako aj pre steny drevozemnej villovej stavby na polohe Mušov-

Neurissen220. Opäť mohli byť omazané hlinou. 

 Lomový kameň sa vyskytuje v stenách s kvalitným maltovým pojivom, ako je tomu 

v Bratislave-Dúbravke. V murive sa objavujú náznaky techniky opus spicatum, kde alternujú 

                                                 

218 Škabrada 2007, 144 
219 Kolník 1975, 6 
220 Komoróczy 2006, 176 
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šikmé rady nad sebou. Na prízemí v hlavnej stavbe v Cíferi-Páci, ako aj v murive devínskej stavby 

III alternuje lomový kameň s rímskymi tehlami. Najlepšie kombinuje všetky techniky stavba II na 

Devíne, ktorá v nárožiach používa nasucho kladené opracované kvádre so stopami vertikálnych 

spevňujúcich stĺpov, a jej múry sú z lomového kameňa s úlomkami tehál spájaných vápennou 

maltou. Malta mohla obsahovať rôzne prímesi; najdôležitejšou bolo vápno, ktoré pojivo 

spevňovalo, ale pridával sa aj riečny štrk a tehlová drť (Devín stavba III) alebo keramické črepy 

(Bratislava-Dúbravka).  

Opracované kamenné bloky môžu byť kladené nasucho, ako je to v prípade Niederleisu. 

Naopak, prvá fáza stavby v Oberleisenbergu pozostávala z blokov tufu a vápenca spájaných 

maltou. Podobne bola skonštruovaná 3. fáza stavby v Stupave, ktorá využívala miestny 

pieskovec ťaženého z okolia Devína a Braunsbergu. Kamenné bloky sú použité aj v nárožiach 

stavby (Devín, stavba II), aj pre celé steny (Devín, stavba III). Stojí za zmienku, že do 12. storočia, 

v čase rozvoja románskej architektúry v Čechách, bolo slovné spojenie „římský způsob“221 

synonymom pre riadkové murivo z tesaného kameňa.  

 
6.2.4 Interiér  

 Farebné omietky pochádzajú z Bratislavy-Dúbravky222 (žltá, červená, biela), Stupavy223 

(červená, žltá, hnedá, modrá, zelená), a stavby III na Devíne224. V prípade poslednej fázy 

v Stupave mohla byť usporiadaná do geometrických alebo symbolických vzorov – kvetín. 

O zariadení interiéru môžu existovať len domnienky. Je možné predpokladať, že villová stavba 

v Mušove-Neurissen s apsidálnym tricliniom obsahovala rímske ležadlá na stolovanie. Pri iných 

stavbách by nábytok závisel do rozhodnej miery od jeho obyvateľov a ich miery romanizácie; 

takýto nábytok by sa dal teda očakávať viac v Stupave alebo Bratislave-Dúbravke, ako v sídlach 

kvádskych vládcov v Cíferi-Páci alebo na Oberleisenbergu.  

 
6.2.5 Okná a dvere 

 O dverách máme len strohé informácie ktoré sú nám schopné poskytnúť nálezy 

železných kovaní zo zárubní, ako napríklad zo stavby I v Cíferi-Páci. Nie je známe, či išlo aj 

o dvere medzi miestnosťami.  

 Unikátne dochovaná časť kolapsovaného muriva z poslednej fázy stanice v Stupave 

obsahuje časti dvoch okien225. Mali navrchu preklad z lomového kameňa, po stranách 

a naspodku zárubne z hladenej vápennej malty. Fragmenty podobných zárubní sa našli aj 

v deštrukcii stavby I v Oberleisenbergu.  

                                                 

221 Škabrada 2007, 16 
222 Elschek–Minaroviech-Ratimorská 2007 
223 Turčan 2008, 113 
224 Plachá-Pieta 1986, 342 
225 Turčan 2008, 34 
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6.2.6 Strecha 

U väčšiny objektov sa dá predpokladať sedlová strecha s krovom z drevených trámov 

a dosák, ako aj pultová strecha (s jednou stranou zošikmenou) pre prístavby. Pre Bratislavu-

Dúbravku bol dokonca vypočítaný sklon strechy 20°226. Menšie vežovité prístavby alebo stavby 

s kombinovanou technikou mohli mať valbovú strechu (so štyrmi trojuholníkovitými stranami 

spojenými v jednom bode). Apsidy na stavbách mohli mať okrúhle polovalbovité konštrukcie 

(Obr. 24).  

 Pálená strešná krytina pozostávala z tegulae (škridiel) a imbrices (vrchných častí). Bola 

spravidla kladená na strešné dosky pokryté vrstvou hliny či piesku, ktoré škridle zachytávali. 

Takéto strechy sa dajú predpokladať na všetkých stavbách, kde boli nájdené škridlové 

deštrukcie (Bratislava-Dúbravka, Oberleisenberg, Cífer-Pác), ako aj na miestach, kde boli 

nájdené ich fragmenty v sekundárnom použití (Bratislava-Hrad, Mikulčice, Staré Město). Je 

dôležité pripomenúť, že aj germánske kolové konštrukcie, či už nadzemné (Oberleisenberg) 

alebo zahĺbené (Cífer-Pác), mohli mať strechu z pálených škridiel. Taktiež absencia fragmentov 

škridiel na strechách stavieb s kombinovanou technikou na Devíne môže súvisieť viac s 

dokonalou mierou ich spóliácie než s faktom, že by mali strechu zo slamy, rákosia, alebo šindľov.  

                                                 

226 Elschek–Minaroviech-Ratimorská 2007, 112 
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7. ZÁVER 

7.1 Zánikové horizonty stavieb a otázka ich spóliácie 

Rímske civilné stavby v predpolí limitu mali rôzne osudy. Často sa stali obeťou spóliácie, 

teda dôkladného vyťaženia kameňa a využitia pálených škridiel na stavebné účely najmä 

v slovanskom období, ale aj v novoveku, ako je to v prípade stanice v Stupave. Bola opustená na 

prelome 3. a 4. storočia, a po odchode jej majiteľov sa miestne germánske obyvateľstvo 

prekvapivo neusadilo v samotnej stavbe, ale v jej severnom predpolí227. Okolo polovice 4. 

storočia postihlo Pannóniu a Noricum silné zemetrasenie, ktoré uštedrilo stupavskému areálu 

posledný úder; vďaka nemu sa podarilo zrekonštruovať jednu spadnutú stenu s omietkami 

a dvoma oknami.  

Villa v Bratislave-Dúbravke zanikla ešte o čosi skôr, v 3. tretine 3. storočia. Nevedno aké 

príčiny mohli viesť k opusteniu projektu kúpeľov a ich konverzii na obytné priestory. Po ich 

opustení boli stavby vyrabované germánskym obyvateľstvom z okolitých osád.  

 V rokoch 406-408 prešli Rýn svébske kmene (medzi nimi aj Kvádi) na ceste, ktorá mala 

končiť až v severozápadnom rohu Pyrenejského polostrova228. Po exode Kvádov a stiahnutí 

zvyšného obyvateľstva do hôr sa v rámci sťahovania národov prehnali územím naddunajskej 

časti Podunajskej nížiny Huni, Góti, Rugiovia, Langobardi, aj Herulovia. Ich kočovný pobyt 

zanechal len málo archeologických stôp okrem osamotených hrobov229. Možno predpokladať, že 

v tejto dobe spustli stavby villového typu, a boli deštruované vpádmi kočovných kmeňov. 

Podobne v stavbách s kombinovanou technikou na Devíne nachádzame keramiku z konca 4. 

a začiatku 5. storočia, ktorú zanechali ich krátkodobí návštevníci na dolnom nádvorí230.  

 Symbolickou bodkou za tým, čo prežilo vpády kočovných národov, bolo opäť veľké 

zemetrasenie v roku 456231. Ešte koncom 5. storočia nás život sv. Severína informuje, že na 

norickej hranici ostávali izolované zvyšky limitanei a foederati, ktorí bránili už neexistujúcu 

hranicu pred lúpežnými vpádmi spoza rieky232.  

 Po príchode Slovanov na územie juhozápadného Slovenska najneskôr začiatkom 6. 

storočia233 ešte aj oni natriafali na rímsku keramiku, šperky234, ale aj bronzové nádoby a náradie, 

ako tomu dosvedčujú nálezy v chatách slovanského sídliska na Veľkej Lúke pri Dúbravke235. 

Spóliácia rímskych stavieb na kamennú architektúru začala byť aktuálna až v 9. storočí, keď 

vznikli na Devíne a bratislavskom hradnom vrchu veľkomoravské baziliky so znovupoužitím 

                                                 

227 Turčan 2001, 109 
228 Mitchell 2007, 93-110 
229 Cambal et al. 1986, 59; o.i. Šarovce, Levice, Kalná n/Hronom, Dvory n/Žitavou, Čataj, Abrahám 
230 Kolník et al. 1993, 263 
231 Kolník et al. 1993, 215 
232 Mitchell 2007, 362 
233 Cambel et al. 1986, 63 
234 Kolník-Rejholcová 1986 
235 Štefanovičová 1993, 276 
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pálenej strešnej krytiny, zvyškov kolkovaných tehál236, aj kamenných reliéfnych tabulí237. 

Podobné situácie v Mikulčiciach a Starom Měste nasvedčuje tomu, že v blízkostí týchto lokalít 

rímske stavby stáli, a boli vo veľkomoravskej dobe vhodným zdrojom stavebného materiálu. 

Dedičstvo rímskej architektúry v nadlimitnej zóne Podunajskej nížiny sa tak nestratilo, ale sa 

premietlo do románskej architektúry raného stredoveku.  

 
7.2 Súčasná verejná prezentácia, zhrnutie 
 

V súčasnej dobe sú stavby v areáloch Oberleisenbergu a Cífera-Páca zasypané a ich 

pôdorys vyznačený bielou kriedou.  Situácia na Oberleisenbergu je naviac sťažená tým, že nad 

veľkou časťou hlavnej budovy stojí vyhliadková veža prírodného parku Leiser Berge z roku 

1969. Naopak, pôdorysy niektorých iných stavieb, pri ktorých je zachovaná časť muriva, boli po 

odkrytí zakonzervované a sú dnes vystavené pod holým nebom, ako je to v prípade kúpeľov 

v Dúbravke.  

Rekonštrukcie stavieb sú limitované našimi poznatkami o stavebných materiáloch, 

poschodiach, tvare strechy, umiestnení okien, a v neposlednom rade aj o zariadení interiéru. 

Fyzická rekonštrukcia stavby, nech je akokoľvek lákavá z hľadiska verejnej prezentácie, je 

nákladný a nutne deštrukčný zásah, ktorý v prípade niektorých civilných stavieb v nadlimitnej 

zóne stavia na domnienkach. Naproti rekonštrukciám víll v provinciálnom prostredí s početnými 

paralelami, aké napríklad vyrástli v posledných rokoch v civilnom meste Carnunta, nie je zatiaľ 

pre fyzickú rekonštrukciu niektorých stavieb v nadlimitnej zóne ani zhoda o ich funkcii. 

S adventom digitálnych rekonštrukcií je ale možné urobiť si obraz o štruktúre niektorých dobre 

preskúmaných stavieb, napríklad stanica v Stupave podľa V. Turčana a realizácie P. 

Horanského238. J. Minaroviech-Ratimorská vo svojej dizertácii navrhla rekonštrukciu kúpeľnej 

stavby v Bratislave-Dúbravke239 (Obr. 24). 

 
Obr. 24: 3D rekonštrukcia stavby kúpeľov v Bratislave-
Dúbravke. Kombinácia sedlovej strechy, pultovej strechy 
naľavo, a kužeľovitých polovalbových striech na apsidách. 
Podľa: Elschek–Minaroviech-Ratimorská 2007, 115, Abb. 17
  
 
 
 
 

 Rímske civilné stavby v nadlimitnej zóne Podunajskej nížiny vyrástli v troch hlavných 

kontextoch. Stavba na polohe Mušov-Neurissen vznikla v rámci Markomanských vojen ako sídlo 

správcu civilnej osady pri tábore na Hradisku. Villové stavby v Stupave a Bratislave-Dúbravke 

                                                 

236 Pichlerová-Tomčíková 2000, 106 
237 Pichlerová 1992, 95 
238 Turčan 2007; obr. 2-4. v Turčan 2008 
239 Elschek–Minaroviech-Ratimorská 2007, 111n. 
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vznikli v prvej polovici 3. storočia dôsledkom presahu ekonomickej prosperity Pannónie, a ich 

majitelia boli pravdepodobne rímski prisťahovalci. Napokon z polovice 4. storočia pochádzajú 

sídla na Oberleisenbergu a v Cíferi-Páci, budované pre významných Germánov, ktorí si mohli 

dovoliť mieru romanizovaného luxusu. Do tejto etapy spadajú aj stavby s kombinovanou 

technikou na Devíne, ktoré tvorili civilné osídlenie na samom okraji limitu. Je preto 

opodstatnené hovoriť o domicilia cuncta ritu Romano constructa, ktoré Ammianus Marcellinus 

uvádzal u Svébov medzi Neckarom a Mohanom v čase Juliánovho ťaženia, aj v tzv. tretej zóne pri 

noricko-pannónskom limite. Ich výskyt nám nasvedčuje, že prvé štyri storočia po Kr. sa neniesli 

len v duchu „stretu civilizácií“ Ríma a barbarika, ale boli pretkané zaujímavými obdobiami 

ekonomickej a spoločenskej komunikácie.  
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