
 
 

Obsah 
 

 

 

Úvod ............................................................................................................................................ 3 

1 Typy miest a ich administratíva .......................................................................................... 5 

1.1 Colonia ......................................................................................................................... 5 

1.2 Municipium .................................................................................................................. 7 

1.3 centrá civitas ................................................................................................................. 8 

1.4 Vici ............................................................................................................................. 10 

2 Mestské opevnenia ............................................................................................................ 11 

2.1 Počiatky opevňovania  miest v prvom storočí ........................................................... 11 

2.2 Opevnenia v druhom storočí ...................................................................................... 13 

2.3 Opevnenia v treťom storočí........................................................................................ 16 

2.4 Zmeny v opevneniach v štvrtom storočí .................................................................... 18 

3 Verejné stavby ................................................................................................................... 20 

3.1 Fórum a bazilika ......................................................................................................... 20 

3.2 Macellum .................................................................................................................... 24 

3.3 Amfiteátre .................................................................................................................. 24 

3.4 Divadlá ....................................................................................................................... 26 

3.5 Verejné kúpele ........................................................................................................... 27 

3.6 Mansio ........................................................................................................................ 31 

3.7 Zásobovanie vodou .................................................................................................... 31 

3.8 Kanalizácia ................................................................................................................. 32 

3.9 Monumentálne oblúky ............................................................................................... 33 

4 Súkromné domy a obchody ............................................................................................... 34 

 



 
 

 

5 Kultové stavby ................................................................................................................... 40 

5.1 Chrámy klasického typu ............................................................................................. 40 

5.2 Chrámy rímsko-keltského typu .................................................................................. 42 

5.3 Mithraea ..................................................................................................................... 43 

5.4 Kresťanské kostoly ..................................................................................................... 44 

Záver ......................................................................................................................................... 46 

Zoznam pouţitej literatúry ........................................................................................................ 48 

Obrazová príloha ................................................................ Chyba! Záložka nie je definovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Úvod 

 

 

     Pred rímskou inváziou neexistovala v Británii usadlosť, ktorú by Rimania pokladali za 

mesto, i keď na juhovýchode sa nachádzalo niekoľko veľkých opevnených osád, ktoré 

Strabón a Caesar spomínajú ako poleis alebo oppida.
1
 Na rozdiel od domácich miest v Galii, 

ktoré pred rímskou inváziou existovali uţ dlhšiu dobu a boli aj dôkladnejšie opevnené, boli 

osady v Británii opevnené slabo a ich populácia bola menšia, takţe väčšina padla pri prvom 

útoku.
2
  

     Mestá mali v systéme rímskej správy mimoriadne dôleţitú úlohu a ich výstavba bola 

dôkazom úspešnej politiky romanizácie spoločnosti. V Británii ale nebola idea ţivota v meste 

rozšírená tak ako v Galii. Proces ich výstavby tu bol viac umelý a tieţ pomalší.
3
 Podobne ako 

v Galii, aj v Británii boli jednotlivé kmene vyuţité ako samostatné správne jednotky v rámci 

impéria ustanovením romanizovaného centra. V niektorých prípadoch bola opevnená usadlosť 

na kopci vysťahovaná a nové mesto bolo zaloţené pod ňou. Príkladom je Prae wood 

nahradený Verulamiom, Maiden Castle Dorchestrom alebo Llanmelin Caerwentom. Inokedy, 

ako v Silchestri, Chichestri alebo Canterbury, bolo vhodné miesto uţ osídlené a v tom prípade 

bolo potrebné premeniť domorodé osídlenie na mesto v rímskom štýle.  

     Okrem administratívnej funkcie, mali mestá ako strediská obchodu tieţ funkciu 

ekonomickú. Ďalej zabezpečovali ochranu obyvateľstva, ak uţ nie hradbami, tak 

koncentráciou ľudí, a tieţ poskytovali verejné zariadenia, ako administratívne budovy, 

verejné kúpele, divadlá, či zásobovanie vodou. 
4
 

     Charakteristické rysy miest v západných provinciách, podobne ako u mnohých na 

východe, pozostávali v prvom rade z geometrického šachovnicového plánu. Vţdy, keď to 

bolo moţné, snaţili sa vytvoriť dokonale pravouhlý plán ulíc vyrovnávaním terénu 

a terasovaním na svahoch. Takáto dokonalá sieť je ale vzácnosťou aj v  mnohých kolóniách.
5
 

     Rímske mestá v Británii sa navzájom líšili vo veľkosti a často aj v tvare, ale v základných 

rysoch si boli podobné. Vţdy boli situované pri cestách, bola tu jasná snaha o symetriu 

a rovné línie, a to u jednotlivých štruktúr i v celom mestskom pláne. Napriek tomu, ţe sa 
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objavujú nepravidelnosti vo väčšine prípadov boli ulice plánované v pravých uhloch, 

vytvárajúc bloky, insuly. Tieţ tu bol zjavný vojenský charakter plánovania. Typické 

umiestnenie fora a baziliky v strede a ich pôdorys boli zjavne odvodené od budov veliteľstva 

v rímskych táboroch, podobne ako aj dve na seba kolmé ulice cardo maximus a decumanus 

maximus, v prekríţení ktorých sa nachádzali. V prípade miest boli tieto ulice lemované 

obchodmi, ktoré sa obyčajne nachádzali v prednej časti obytných domov. Časom boli stavané 

vedľajšie ulice pre prístup k jednotlivým budovám a tak boli insuly delené na menšie časti. 

Príklady sú známe z Canterbury a  Leicestru.
6
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1 Typy miest a ich administratíva 

 

 

 

1.1 Colonia 

  

    Coloniae boli zakladané ako usadlosti pre vyslúţilých legionárov, ktorým bola po ukončení 

sluţby garantovaná pôda (praemia militae). Ich obyvateľmi tak boli prevaţne rímski občania, 

aj kde niekedy mohli byť prítomní aj obyvatelia bez rímskeho občianstva, nazývaní incolae.
7
 

Kaţdému z legionárov bol pridelený pozemok v meste a tieţ určitá časť pôdy, primeraná jeho 

hodnosti v území obklopujúcom kolóniu. Toto územie, nazývané territorium bolo povaţované 

za časť mesta, bolo z neho spravované a mohlo dosahovať rozmery aţ štyristo štvorcových 

kilometrov.
8
  

     V Británii boli  takto zaloţené tri kolónie veteránov.
9
 Prvá z nich v dnešnom Colchestri, 

staroveké Camulodunum, ako Colonia Claudia Victricensis v roku 49 na mieste bývalej 

pevnosti dvadsiatej légie po tom, ako sa  táto presunula na miesto dnešného Glouchestera. 

Ďalšia bola ustanovená v meste Lincoln, staroveké Lindum, roku 92 a o päť rokov neskôr aj v 

Glouchestri, staroveké Glevum, ako Colonia Nervia Glevensium, obe opäť na miestach 

opustených vojenských táborov, tentoraz deviatej légie a légie II Augusta.
10

  

     Kolónie mali dve praktické funkcie. Slúţili ako strategická rezerva profesionálnych 

vojakov pre prípad vojenskej pohotovosti, čomu zodpovedalo aj ich umiestnenie: Colchester 

chránil sídlo správy provincie, Gloucester sa  nachádzal na okraji nepokojného Walesu a 

Lincoln v blízkosti severnej vojenskej zóny. Zároveň bola kolónia, zaloţená podľa rímskeho 

modelu aj príkladom rímskeho mesta pre domáce obyvateľstvo.
11

 

     V neskoršom období sa stalo zvykom povyšovať uţ existujúce osídlenia na vyšší stupeň. 

Vicus tak býval povýšený na municipium, z ktorého sa mohla stať colonia. Začiatkom tretieho 

storočia tak získalo status colonia aj civilné osídlenie v pri pevnosti Yorku. Je tieţ 

pravdepodobné, ţe v ranom štvrtom storočí bol na kolóni povýšený aj Londýn, staroveké 

Londinium, ktorý v tomto čase získal aj čestný titul Augusta.
12
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     Kolónia obdrţala pri zaloţení listinu potvrdzujúcu jej status. Tieto listiny boli vydávané  

pre kaţdú kolóniu samostatne a v detailoch sa mohli navzájom odlišovať. Na ich základe  

mali okrem iných práv aj právo kaţdoročne voliť úradníkov a do určitej miery boli aj 

nezávislé od vplyvu provinciálneho guvernéra.
13

 

     Správa kolónie sa uskutočňovala podľa rímskeho modelu a bola zaloţená na jej právnom 

poriadku lex coloniae. Najvyššou autoritou v kolónii bola rada - ordo, ktorú tvorilo sto členov 

označovaných ako decuriones. Boli to bývalí úradníci, vyslúţilí centurioni alebo zvolení 

občania s dostatočným majetkom a vekom aspoň tridsať rokov. Pôvodne bola ich voľba 

starosťou mestského zhromaţdenia, ale v druhom storočí si decurioni začali vyberať svojich 

nástupcov sami. Je tieţ pravdepodobné, ţe člen rady musel sídliť v určitej vzdialenosti od 

mesta.
14

 Kaţdých päť rokov sa rada dopĺňala dvoma staršími výkonnými úradníkmi, ktorí pre 

túto príleţitosť prijali titul quinquennales.
15

 

      Úradníci boli volení v pároch a teoreticky ich volila comitia, zhromaţdenie ľudu ale v 

praxi si úradníci vyberali svojich nástupcov sami so schválením rady. Okrem voľby úradníkov 

nemali občania mesta v podstate ţiadny vplyv na verejné záleţitosti, tieto boli kontrolované 

radou. (Collingwood) 

Kaţdý rok boli volené dva páry úradníkov. Dvaja starší, duoviri iuridicundo mali na starosti 

súdnictvo, v kolóniách zaloţené čisto na rímskom práve. V ich kompetencii boli drobné 

zločiny a občianske spory. Váţne trestné činy a občianske spory zahŕňajúce väčšie sumy 

peňazí mal na starosti guvernérov dvor, conventus alebo jeho právny zástupca, legatus 

iuridicus.
16

 Taktieţ sa striedali aj vo funkcii predsedu rady. Mladší pár úradníkov, známy ako 

duoviri aediles mal na starosti predovšetkým údrţbu ciest a verejných zariadení. Od všetkých 

štyroch sa taktieţ očakávalo zriaďovanie hier a dary mestu v podobe verejných stavieb, čo 

museli hradiť z vlastných prostriedkov. Okrem týchto existovala v kolóniách aj dvojica 

quaestorov, ktorí mali na starosti financie. Členovia rady boli tieţ zodpovední za výber daní, 

prípadne museli sami zaplatiť dane za kolóniu ak tá toho nebola z nejakého dôvodu 

schopná.
17

 

V kolóniách a municipiách sa tieţ povinne nachádzal chrám štátneho kultu, , ktorý spravovalo 

kolégium kňazov. Seviri Augustales boli zrejme ročne volenými úradníkmi a teda 

náboţenskými predstaviteľmi komunity.  
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1.2 Municipium 

 

     Ďalším typom osídlení bolo municipium. Status municipia bol niţší neţ status kolónie 

a mohli existovať v dvoch typoch. V Taliansku a okolitých provinciách, kde bola väčšina 

obyvateľov tvorená rímskymi občanmi boli zakladajúcou listinou mestu udelené rímske 

práva, municipium sa riadilo rímskymi zákonmi a od coloniae sa teda líšilo iba niţšou 

hodnosťou. V zvyšných provinciách, kde väčšinu tvorilo domáce obyvateľstvo bez rímskeho 

občianstva boli mestu pridelené len latinské práva a rímske občianstvo získali iba jeho 

úradníci a ich rodinní príslušníci.
18

 Administratíva v tomto type municipia bola zaloţená na 

administratíve kolónie, neriadila sa však čisto rímskym právom, ale mestu bolo dovolené 

ponechať si niektoré z miestnych kmeňových zákonov a zvykov, ak priamo neodporovali 

rímskym zákonom.
19

 K municipiu ,rovnako ako tomu bolo u kolónie, patrila aj časť okolitého 

územia -territorium. 

     Jediným potvrdeným príkladom municipia v Británii bolo Verulamium, blízko moderného 

St. Albans. Je pravdepodobné, ţe sa municipiom stalo uţ v prvom storočí. Na základe čoho, 

získalo mesto tento status ,nie je jasné. Mohlo ísť o mimoriadne úspešný rozvoj, alebo zohralo 

dôleţitú úlohu počas krízy v provincii -  moţno v Boudiicinej vzbure.
20

 Dôkazy o existencii 

ďalších miest so statusom municipia v Británii sú chabé. Je moţné sa domnievať, ţe ho 

niekedy koncom prvého storočia získal Londýn a neskôr pravdepodobne aj osídlenie v Yorku, 

pred svojim povýšením na kolóniu.
21

 

Municipiami mohli byť aj Canterbury, Dorchester, Leicester, Wroxeter, moţno Cirencester
22
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1.3 centrá civitas 

      

     Výraz civitas v latinčine znamená občianstvo, alebo komunitu občanov. Komunity 

s domácim, nerímskym obyvateľstvom boli označované ako civitas peregrinae. V západných 

provinciách Galii a Británii bol tento výraz pouţívaný pre celé kmeňové spoločenstvá. V 

podstate šlo o celé územia týchto kmeňov.
23

 Po oslobodení spod vojenskej kontroly, bola 

týmto územiam daná autonómia a stali základnými jednotkami v systéme lokálnej správy, 

v rámci ktorého mali presne vymedzené práva a povinnosti. V niektorých prípadoch, ak boli 

územia príliš malé, boli spájané do jedného, alebo naopak príliš veľké celky boli delené.
24

 

     Kaţdé civitas v súlade s rímskou praxou potrebovalo administratívne centrum. Boli preto 

zakladané hlavné mestá podľa rímskeho modelu, väčšinou pod dohľadom štátu. Neboli však 

osídľované rímskymi občanmi, ale boli ponechané v správe domáceho obyvateľstva. Pôvodná 

hierarchia v spoločenstve tak naďalej pokračovala ale uţ v novej, ľahšie spravovateľnej 

štruktúre. Naďalej tu platili domáce zákony a obyvateľom neboli, okrem výnimočných 

prípadov, udeľované latinské práva či dokonca rímske občianstvo.
25

 Od predošlých dvoch 

typov sa centrá civitas odlišovali aj tým, ţe kým kolónia a municipium spravovali okolité 

territorium, tieto boli právne v podstate súčasťou kmeňového územia, na ktorom sa 

nachádzali.
26

 

Umiestnené bývali často pri opustených pevnostiach alebo na miestach, či v blízkosti, uţ 

existujúcich kmeňových centier.  

     Centrá civitas mali svoju vlastnú správu zaloţenú na administratívnom modeli kolónie 

a municipia. Kaţdé civitas malo ordo, tvorenú miestnou aristokraciou, z ktorej boli 

kaţdoročne volené dva páry úradníkov, duoviri a aediles. Úradníkom bolo po zvolení do 

funkcie pravdepodobne udelené rímske občianstvo.
27

      

     Civitas ako správne centrum určitého kmeňa bolo z ostatných sídlisk vyčlenené pridaním 

kmeňového názvu k názvu mesta: Venta -Silurum, Venta- Dubunnorum. 

     Počas rímskej nadvlády bola Británia rozdelená na dvadsaťtri kmeňových území.
28

 Z toho 

aspoň šestnásť bolo oslobodených spod vojenskej kontroly a stali sa samosprávnymi 

jednotkami civitas peregrinae. Kmene na juhovýchode v Kente boli zdruţené v jednu 

jednotku s hlavným mestom v dnešnom Canterbury, Durovernum Canticorum. Centrom 
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civitas susedného kmeňa Regni bol Noviomagus Regensium, dnešný Chichester. Územie 

kmeňa Atrebatov malo svoje centrum, Calleva Atrebatum, v Silchestri. Vo východnej časti 

Anglicka sa nachádzalo civitas kmeňa Iceni, jeho centrom bola Venta Icenorum, dnes Caistor- 

by- Norwich. Centrom územia kmeňa Duboni bolo Corinium Dubonnorum, moderný 

Cirencester. Juţnejšie bola ustanovená jednotka civitas Belgarum s hlavným mestom Venta 

Belgarum na území dnešného Winchestra. Susedné územie kmeňa Durotrigov malo svoje 

centrum Durnovaria v dnešnom Dorchestri, blízko prehistorickej pevnosti Maiden Castle. 

Celú plochu polostrova na juhozápade Británie zaberalo územie kmeňa Dumoni. Ich centrum 

Isca Dumnoniorum sa nachádzalo na mieste dnešného Exetera.  Severnejšie sa nachádzajúce 

civitas kmeňa Silurov, malo centrum Venta Silurum v dnešnom Caerwente. Ratae 

Coritanorum, dnešný Leicester bolo centrom územia Coritaniov  a kmeň Cornovii mal hlavné 

mesto s názvom Virconium Cornoviorum na území dnešného Wroxetera. Na severe sa 

nachádzalo civitas, centrom ktorého bolo Isurium Brigantum, dnešný Aldborough. Veľká časť 

územia Brigantov ale zostávala pod vojenskou kontrolou. Ďalšími dvoma takýmito centrami 

boli pravdepodobne Petuaria ,dnes Brough-on-Humber a Moridunum, dnešný Carmarthen.  

Zvyšné dve administratívne jednotky, územie kmeňa Catuvellauni bolo zrejme spravované 

z Verulamia a centrom kmeňa Trinovantov bol moţno spočiatku Caesaromagus, neskôr sa ale 

správa presunula do kolónie Camulodunum.
29

 

     Niektoré územia civitates boli neskôr rozdelené na viacero častí, zrejme povýšením pagi 

na civitas ako sa dialo aj v Galii. Napríklad v severnej časti územia Brigantov sa vyčlenilo 

civitas Carvetiorum s centrom v Carlisle, ďalšími novovzniknutými boli aj civitas 

Corielsoliliorum, ktorého centrom bol zrejme Water Newton, alebo Durotrages Lindinienses 

s centrom v Ilchestri.
30
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1.4 Vici 

 

     Aj tie najmenšie osídlenia, ktoré mohli byť povaţované za mesto, do istej miery 

nasledovali rovnaký vzor správy. Hneď ako usadlosť získala určitý význam, bola povaţovaná 

za res publica a dostala označenie vicus.
31

 

Bola buď povaţovaná za časť predmestia alebo samostatnú osadu s vlastnou radou, ktorú 

tvorili vicani a mohla voliť vlastných úradníkov, dvoch nazývaných magistri alebo 

vicomagistri a dvoch aediles.
32

 

     Išlo o menšie osídlenia, takto označované v rímskom práve. Pravdepodobne tieţ usilovali 

o správu podľa rímskeho modelu, ale zrejme ju dosahovali len výnimočne. Často ide len o 

osady, alebo osídlenia priľahlé k táborom legionárov, napríklad vo Vindolane, Housesteads či 

Carriden. Iné sú vačšie, veľkosťou rovnaké alebo aţ presahujúce menšie hlavné mestá 

civitates, napríklad Abona dnešné Sea Mills, či   Durobrivae, moderné Water Newton. 

     Tieto osídlenia nemali na rozdiel od predošlých typov vlastnú autonómiu, mohli mať 

vlastný snem, ale boli súčasťou väčšieho celku, či podliehali civitas. Tie vici priľahlé k 

vojenským táborom spadali pravdepodobne pod kontrolu prefekta légie. Na týchto miestach 

sa často usádzali vyslúţilí veteráni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 COLLINGWOOD, R.G. - MYRES, J. N. L. Roman Britain and the English settlements, s. 166 
32

 COLLINGWOOD, R.G. - MYRES, J. N. L. Roman Britain and the English settlements, s. 167 



 
 

2 Mestské opevnenia 

 

 

 

     Mestské opevnenia mali nielen obrannú funkciu, boli aj vyjadrením určitého statusu mesta. 

Hradby so vstupnými bránami umoţňovali tieţ kontrolu prichádzajúcich obchodníkov a iných 

osôb a slúţili i ako vhodné miesta pre výber ciel za dováţaný tovar.
33

 

     Tak ako prevaţná väčšina osídlení v západných provinciách, aj mestá v Británii boli 

spočiatku neopevnené. Keďţe hlavnou snahou Rimanov bolo udrţať domáce obyvateľstvo 

pod kontrolou, snaţili sa ponechať ho bez vlastnej obrany. Opevnené hradiská na kopcoch 

bývali ničené a ich obyvateľstvo presúvané na prístupnejšie a ľahšie kontrolovateľné miesta.
34

  

        Stavba mestských opevnení v ranom impériu bola zrejme všeobecne zakázaná, 

s výnimkou tých miest, ktoré získali oficiálne povolenie. Ochrana miest mala byť 

zabezpečovaná rímskou armádou na hraniciach.
35 

 

2.1 Počiatky opevňovania  miest v prvom storočí 

  

    Väčšina miest v rímskej Británii tak bola bez opevnení  aţ do druhého storočia. Existovalo 

ale niekoľko výnimiek. Krátko po zaloţení mesta roku 49 bolo opevnené Verulamium
36

 

a niekedy v štyridsiatych rokoch prvého storočia aj pred- rímska usadlosť v Silchestri.
37

 Tu 

hlinený val uzatváral plochu asi osemdesiatich akrov a bol obklopený priekopou širokou 13 

aţ 15 metrov a hlbokou 3 aţ 5 metrov. 
38

Vo Verulamiu obklopoval hlinený val s dreveným 

obloţením a priekopou mesto z troch strán, zo štvrtej bolo chránené močiarmi. Na mieste sa 

tieţ našli stopy po drevených stráţnych veţiach spolu s materiálom z Claudiovej a Nerovej 

doby.
39

 

     Dôvodom k budovaniu hradieb v tomto prípade mohlo byť umiestnenie oboch miest blízko 

novej hraničnej zóny, za ktorou stále operoval Caratacus. Obe mestá sa ale čoskoro rozrástli  

mimo limit hradieb.  
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     Podnetom pre ďalšiu výstavbu opevnení bolo zrejme občianska vojna v rokoch 69 aţ 70. 

V tomto období Vespasián prenechal správu časti provincie rímskemu spojencovi 

Gogidubnovi. Ten pravdepodobne v rámci obrany svojho kráľovstva a s povolením Ríma, 

vybudoval nové opevnenie v Silchestri, opevnil tieţ Winchester a zrejme i Chichester, aj keď 

o poslednom nie sú priame dôkazy.
40

 Nové opevnenie v Silchestri uzatváralo plochu 230 

akrov a bolo značných rozmerov. Priekopa bola 12 metrov široká a 3 metre hlboká a val mal 

výšku okolo 9 metrov, na vrchu pravdepodobne s palisádou. V neskorej flaviovskej dobe bola 

vybudovaná nová línia opevnenia aj vo Verulamiu, uzatvárajúca plochu asi 140 akrov.
41

 

     Tieto rané opevnenia sa len málo líšili od súdobých vojenských. Pozostávali z hlineného 

valu, často spredu obloţeného blokmi rašeliny. Sklon valu bol asi sedemdesiat percent, 

v mnohých prípadoch stál na kamennom základe a niekedy bol spevnený aj trámovou 

konštrukciou. Na hrebeni valu sa mohla nachádzať drevená ochodza so zábradlím s dreva 

alebo pletiva. Pred valom sa nachádzala hlboká priekopa s prierezom tvaru V. Brány boli 

drevené, obvykle s dvoma priechodmi.
42

 

     Ďalšími mestami opevnenými uţ v prvom storočí boli kolónie v Colchestri, Lincolne 

a Gloucestri. Pôvodné opevnenie legionárskej pevnosti v Colchestri bolo po zaloţení mesta 

odstránené a  kolónia tak bola v čase Boudiccinej vzbury roku 60 neopevnená.
43

 Opevnenie 

pozostávajúce z priekopy a podľa všetkého tieţ hlineného valu, bolo vybudované krátko po 

povstaní. Asi roku 75 bolo rozšírené smerom na západ a na mieste pôvodnej západnej línie 

opevnenia bol postavený monumentálny oblúk.
44

  

     Kolónie  v Lincolne a Gloucestri si ponechali pôvodné vojenské opevnenia. Tie v Lincolne 

boli postavené v dvoch fázach. V prvej fáze pozostávalo opevnenie z hlineného valu 

lemovaného drevom na základoch z lámaného kameňa a 15 stôp širokej priekopy. Krátko nato 

boli k hradbe pridané veţe, ohňovzdorná fasáda a tieţ ďalšie priekopy.
45

 

     Opevnenia pôvodnej pevnosti si aţ do neskorého druhého storočia ponechal i Exeter. 
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2.2 Opevnenia v druhom storočí 

 

     Uţ na samom začiatku druhého storočia boli prebudované do kameňa opevnenia 

v Lincolne a Gloucestri. Nová hradba kolónie v Lincolne kopírovala líniu pôvodného 

opevnenia. Starší hlinený val bol vyuţitý ako jadro násypu, pred ktorý bola postavená rovná 

kamenná stena. Tá bola široká 1 aţ 2 metre a stála na mieste prvej priekopy legionárskej 

pevnosti. Podobne stála nad staršou priekopou aj kamenná hradba v Gloucestri, v základoch 

široká 1 meter. Na rozdiel od Lincolnu tu bola v tomto čase kompletne prestavaná do kameňa 

aj severná a východná brána.
46

 

     Tretia kolónia v Colchestri bola opevnená samostatne stojacou kamennou hradbou 

pravdepodobne za Hadriánovej vlády, v rokoch 120 aţ 130. Neskôr asi roku 150 bol k zadnej 

strane hradby pridaný násyp.
47

 Hradba bola široká 2,67 metra, postavená na základoch 

širokých takmer 3 metre. Súčasťou hradby boli veţe o rozmeroch 5,192 x 5,043 metra. 

Súčasťou opevnenia bolo šesť brán, u troch z nich je známe len ich umiestnenie. Severná 

a severovýchodná brána pozostávali z jediného portálu, východná mala ústredný portál a dva 

menšie priechody po stranách.
48

 Na západnej strane sa nachádzala Balkerne Gate (Obr.6), 

najzachovalejšia z rímskych brán v Británii. Brána merala 32,6 metra na dĺţku a 11,9 metra 

na šírku a pozostávala zo štyroch portálov, dvoch ústredných prejazdov a dvoch menších pre 

peších po stranách. Prostredná dvojica portálov bola pôvodne samostatne stojacim 

monumentálnym oblúkom postaveným roku 75, ktorý bol do brány začlenený pri stavbe 

hradieb. Brána bola v neskoršej dobe zničená a znova obnovená, pričom šírka prejazdov bola 

zredukovaná z pôvodných viac neţ piatich metrov na tri metre.
49

 

      Fakt, ţe tieto mestá získali povolenie na mestské opevnenia v tejto rannej dobe svedčí 

o ich významnom postavení v rámci provincie.      

     Ďalšia fáza opevňovania miest nastala koncom druhého storočia. Jej príčinou bol 

pravdepodobne neúspešný pokus britského guvernéra Clodia Albina o uzurpovanie vlády 

v rokoch 193 aţ 197. Ten mal v pláne odsunúť z Británie väčšinu vojenskej sily, čo by 

znamenalo, ţe provincia zostane nechránená. Preto dostala v tomto čase väčšina väčších miest 

i menšie osídlenia povolenia k výstavbe mestských hradieb.
50

 V niektorých prípadoch, ako 
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napríklad v Silchestri sa so stavbou opevnení začalo uţ skôr, čo mohlo byť reakciou na 

nepokoje v šesťdesiatych a osemdesiatych rokoch druhého storočia.
51

    

    Opevnené boli aj niektoré menšie osídlenia ako Kenchester, Bath alebo Irchester 

a Dorchester. Koncom druhého storočia tak bolo v Británii opevnené uţ veľké mnoţstvo 

miest,  čo bola situácia bez paralely v inej časti impéria. Opevnené mestá sa nachádzali 

prevaţne na juhu a západnej časti Anglicka s jedným alebo dvoma na východnom pobreţí.
52

 

(Obr. 5) 

     Nové opevnenia sa ,aspoň vo väčších centrách, začali stavať z kameňa. Z tohto obdobia 

pochádzajú kamenné brány v Cirencestri, Exeteri, Verulamiu, Caerwente a Silchestri, 

v Dorchestri boli vybudované základy časti kamennej hradby. Išlo o rozsiahly projekt, ktorý 

nemohol byť dokončený načas. Nakoniec boli práce zrejme dokončované narýchlo a kamenné 

brány boli dopĺňané hlinenými násypmi a priekopami podľa staršieho modelu. Taktieţ bolo 

minimalizované opevňované územie a niektoré domy na okraji boli  z neho vyčlenené. 

Zvyčajne boli mimo hradieb ponechávané amfiteátre, ktoré zaberali veľkú plochu.
53

 

     Väčšina valov druhého storočia je typu glacis a zatiaľ neboli nájdené ţiadne dôkazy 

o drevených obkladoch, či uţ z prednej alebo zadnej strany valu. Niekedy je jadro spevnené 

rašelinou alebo hlinou ako v prípade Cirencestru, prípadne sú celé postavené z rašeliny, napr. 

v Brought-on-Humber. Jadro často pozostávalo z trosiek, hliny a rašeliny. V zriedkavých 

prípadoch bol val viazaný drevenými trámami na miestach s nestabilnou pôdou, napr. 

Dorchester-on-Thames. O konštrukciách brán spojených s týmito hradbami je známe málo.
54

  

     V Silchestri hlinené opevnenie z konca druhého storočia obklopovalo plochu o rozlohe asi 

100 akrov. Sledovalo pribliţne líniu staršieho opevnenia zo štyridsiatych rokov prvého 

storočia, okrem západnej časti, kde bol do opevnenia zahrnutý aj chrámový okrsok.
55

 Val bol 

široký 13,7 metra  a nachádzala sa pred ním priekopa široká 6,7 metra a 2,1 metra hlboká.
56

 

Nie sú dôkazy o tom, ţe by boli súčasťou valu aj drevené konštrukcie.  

Z tohto obdobia pochádzajú aj štyri hlavné kamenné brány a aspoň jedna z menších brán, na 

juhovýchodnej strane. Západná a východná brána mali obe dva portály široké 3,96 metra a po 

oboch ich stranách sa nachádzali veţe so stráţnicami. Línia hradieb sa pred bránami po oboch 
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stranách zahýbala smerom dovnútra, hlbšie umiestnené boli brány na severnej a juţnej strane 

s jednoduchým portálom.
57

  

     Koncom druhého storočia boli vybudované aj opevnenia v Cirencestri. Pozostávali 

z hlineného valu a štvorcových kamenných veţí. Taktieţ boli z kameňa vybudované aj 

niektoré z brán.
58

 Verulamská brána mala štyri portály, dva prejazdy a dva priechody pre 

peších. Po stranách sa nachádzali dve menšie, z prednej strany zaoblené veţe. 

     Opevnenia v Dorchestri obklopovali plochu asi 70 aţ 80 akrov. Hlineným valom tu boli 

zrejme v neskorom druhom storočí dokončené práce, ktoré začali v kameni.
59

 

  Hlinený násyp široký 12,2 metra bol vybudovaný po roku 130, pravdepodobne tieţ koncom 

druhého storočia. Zrejme súčasne s týmto opevnením bola vybudovaná východná brána 

s dvoma portálmi lemovaná veţami. Rovnakú dispozíciu mala aj západná brána. Na juţnej 

a východnej strane sa nachádzali brány s jediným priechodom. Uţ niekedy pred rokom 300 

bola pred hlinený násyp pristavená aj kamenná hradba.
60

 

      Do neskorého druhého storočia patrí ďalšia fáza opevnení vo Verulamiu. Mesto bolo 

obohnané hlineným valom s priekopou, ktorého jediná zachovaná časť, známa ako Fosse, sa 

nachádza severne a západne od neskoršej kamennej mestskej hradby. Táto fáza opevnení ale 

pravdepodobne nebola dokončená.
61

 Priekopa bola široká 15,2 metra a 5,5 metra hlboká 

a celé opevnenie pravdepodobne obklopovalo plochu 240 akrov, čo bol najväčší rozsah aký 

Verulamium dosiahlo. V tejto dobe boli vybudované aj monumentálne kamenné brány, 

Londýnska a Chesterská. Brány boli široké 30 metrov, mali štyri portály, dva prejazdy a dva 

priechody pre peších s polkruhovými veţami po stranách.
62

 

     Opevnenia Londýna boli uţ koncom druhého storočia vybudované z kameňa. Kamenný 

múr 1,2 aţ 1,5 metra hrubý bol zo zadnej strany podopretý hlineným násypom širokým 3,35 

metra. Jadro hradby bolo tvorené z lámaného kameňa a malty, na povrchu obloţené menšími 

opracovanými kameňmi, prerušovanými v intervaloch asi 0,9 metra radmi tehál, ktoré 

prechádzali celou stenou.
63

  Hradba stála na základoch z kameňov a mazanice zahĺbených 0,9 

aţ 1,2 metra pod povrch. Jej výška bola 4,6 aţ 6,1 metra. Do hradieb bola začlenená aj 

severná a západná stena pevnosti zo začiatku druhého storočia, ktorá mala hrúbku iba 1,2 
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metra a musela byť preto rozširovaná, aby sa vyrovnala hrúbke zvyšku opevnenia.
64

 Tieto 

opevnenia obklopovali mesto z východu, severu a západu., z juţnej strany bolo chránené 

riekou. 
65

 

     Na konci druhého storočia bola po prvý raz opevnená spodná časť kolónie v Lincolne. 

Kamenná stena tu bola hrubá iba 1,5 metra.
66

 Na prelome druhého a tretieho storočia bolo tieţ 

prebudované opevnenie horného mesta. Nová hradba mala hrúbku 1,8 aţ 2,4 metra a stála 

pôvodne do výšky asi 6 metrov. Jadro zo štrku a malty bolo obloţené opracovanými 

kameňmi. Severná brána, Newport Arch mala tri priechody, jeden veľký portál lemovaný 

dvoma menšími po stranách, s dvoma okrúhlymi veţami. Juţná a východná brána mali obe po 

dvoch priechodoch, ale juţná mala okrúhle veţe, kým veţe východnej brány mali polkruhovú 

prednú a štvorcovú zadnú časť. Západná brána mala jediný prejazd.
67

 

 

 

2.3 Opevnenia v treťom storočí 

 

     S výstavbou kamenných opevnení sa pokračovalo od prvého desaťročia aţ  po neskoré 

tretie storočie. Do tohto obdobia boli obohnané hradbami aj niektoré dosiaľ neopevnené 

mestá ako Leicester a Canterbury, či niektoré menšie mestečká.  

     Vo všeobecnosti pozostávali hradby z kamennej steny, zo zadnej strany podopretej 

hlineným valom. Pred hradbou sa nachádzala jedna alebo častejšie dve priekopy.  Niekedy 

býval v neskorších okruhoch vynechaný hlinený násyp.
68

  

     Opevnenia z druhého storočia boli prerábané zrezaním prednej časti hlineného valu 

a pridaním lícneho kamenného múru. Prestavba týchto opevnení nemusela byť reakciou na 

momentálnu hrozbu, ale jednoduchším riešením namáhavej údrţby starších hlinených 

opevnení, ktoré v tomto čase uţ pravdepodobne chátrali, a tieţ odrazom snahy jednotlivých 

miest o prestíţ, ktorú mestské hradby symbolizovali. To by vysvetľovalo aj rozdielne časy 

prestavieb v jednotlivých mestách. Prioritu mohli mať tie, ktorých opevnenia sa nachádzali 

v horšom stave.
69

  

     Kamenné konštrukcie nenesú ţiadne známky unáhlenej výstavby. Pri ich budovaní neboli 

v Británii takmer nikdy pouţité časti starších stavieb na rozdiel od Galie, kde bolo hradbami 
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s takýmto opätovne pouţitým materiálom opevnených asi osemdesiat miest. Medzi zriedkavé 

výnimky patria neskoré hradby dolnej colonie v Lincolne a časť opevnenia v Londýne.
70

 

     Od galských sa britské opevnenia v tejto dobe líšia aj tým, ţe uzatvárajú celú plochu mesta 

a nie len jeho jadro a tieţ neprítomnosťou vysunutých bastionov. Múry mali obvykle šírku 

maximálne 1,2 metra  a výšku od 6,1 do 7,6 metra. Niekedy boli v pravidelných 

vzdialenostiach opatrené veţami vyčnievajúcimi nad ochodzu hradieb a veţe sa tieţ 

nachádzali nad bránami.
71

 Tie boli na rozdiel od monumentálnych brán budovaných v druhom 

storočí oveľa skromnejších rozmerov, často s jednoduchým portálom.
72

  

     Najskôr v roku 220 bol pridaný kamenný múr k opevneniu v Cirencestri. Jeho šírka sa 

rôznila od 1,2 metra po 2,1 aţ 2,7 metra na iných úsekoch.
73

 

     Kamenné hradby v Silchestri boli vybudované niekedy po polovici tretieho storočia.
74

 

Kamenný múr stál na podnoţi z veľkých kameňov, bol asi 3 metre hrubý pri základoch a 2,3 

metra vo vrchnej časti. V zadnej časti hradby sa vo vzdialenostiach asi 60 metrov od seba 

nachádzali oporné piliere, ktoré niesli stenu do plnej výšky bez zuţovania. Pravdepodobne 

tvorili podklad pre drevené schodiská vedúce z ochodze na hlinenom vale na ochodzu na 

kamennej stene. Podobné stavby sa nachádzali v Caerwente a Cirencestri.
75

 Pôvodná výška 

hradby bola okolo 6 metrov s cimburím vysokým asi 1,8 metra. Jadro z betónu a lámaného 

kameňa bolo obloţené opracovanými kamennými blokmi.
76

 

     V Exeteri bola kamenná stena pristavená pred starší hlinený val začiatkom tretieho 

storočia. Jej šírka pri základni sa pohybovala od 3,2 do 3,4 metra, pôvodne dosahovala výšku 

asi 6 metrov s ochodzou na vrchu.
77

 

     Asi v rokoch 270 aţ 290 bolo po prvý raz opevnené Canterbury.
78

 Kamenná stena 

s hrúbkou 2,1 metra bola doplnená  7,6 metra širokým násypom. Boli tu identifikované dve 

brány, Riding gate, po stranách ktorej sa nachádzali dve veţe so stráţnicami a Londýnska 

brána, obe s jednoduchým portálom. 
79

 

     Vo Verulamiu kamenné hradby obklopovali o niečo menšie územie, neţ opevnenie 

z druhého storočia. Z opevnenej plochy bola vyčlenená oblasť na severozápade ohraničená 

valom Fosse. Múr bol 2,1 metra široký a jeho pôvodná výška bola pravdepodobne okolo 6 
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metrov.
80

 Spolu s kamennými opevneniami bola vybudovaná Silchesterská brána 

s pravouhlými veţami po stranách a podľa nálezu mince v jej veţi ju moţno datovať do roku 

273 alebo pár rokov neskoršie.
81

 

     V treťom storočí bola po prvý krát opevnená aj kolónia v Yorku a tieţ boli upravované 

opevnenia v Gloucestri a Colchestri, kde bola po polovici storočia zvyšovaná hradba 

a rozširovaná priekopa.
82

 

 

 

2.4 Zmeny v opevneniach v štvrtom storočí 

  

     Od polovice štvrtého storočia silnel tlak barbarských skupín na severozápadnom pohraničí 

a táto hrozba vyvrcholila roku 367 ničivým nájazdom Piktov a Sasov. Theodosius následne 

uskutočnil v provincii masívnu rekonštrukciu a zaviedol aj zmeny v systéme mestských 

opevnení, na základe ktorých bolo moţné aktívne sa brániť proti nepriateľským útokom.
83

  

     K opevneniam boli pridávané bastiony, veţe predsunuté pred líniu opevnení. Boli dvoch 

typov, duté alebo plné, pričom častejšie sa vyskytovali duté konštrukcie. Rôznili sa 

i v pôdoryse, ten mohol byť polkruhový, pravouhlý alebo polygonálny.
84

 Na týchto veţiach 

bola pravdepodobne umiestnené vrhacie zbrane a taktieţ na hradbách, ktoré boli zosilňované 

aby odolali strelám a baranidlám.
85

  

     V niektorých prípadoch boli bastiony súčasťou opevnení uţ pred polovicou štvrtého 

storočia ako napríklad v Caerwente, Verulamiu alebo Caistor-by-Norwich. Opevnenia 

niektorých miest zas bastiony nemali, napríklad Cambridge a Catterick a nie sú známe ani zo 

Silchestra.
86

 Na rozdiel od Galie, bastiony sa v prípade britských miest nenachádzali po celej 

dĺţke hradieb.
87

  

     Staré mestské priekopy tvaru písmena V umiestnené pôvodne blízko hradieb boli zasypané 

a vybudované nové vo väčšej vzdialenosti. Tieto boli plytké a aţ sto stôp široké s rovným 

dnom, tak aby neposkytovali útočníkom úkryt.
88
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     Bastiony v Caerwente vybudované okolo roku 348
89

 sa nachádzali iba na severnej a juţnej 

strane hradby. Samotné kamenné opevnenie mesta pochádza z obdobia po roku 330.
90

 

Kamenná stena bola pri základoch široká asi 3 metre a 2 metre vo vrchnej časti. Rovnako ako 

v Silchestri aj tu boli intervaloch asi 60 metrov z vnútornej strany steny vybudované oporné 

piliere.
91

 

     Okolo roku 360
92

 bolo opevnenie Londýna doplnené masívnou hradbou postavenou pozdĺţ 

brehu rieky, pravdepodobne so stráţnymi veţami. Jej východná časť, z ktorej sa zachovalo 

málo bola zrejme vybudovaná klasickým spôsobom z nového materiálu s drevenými 

podperami. Na stavbu jej západnej časti bol ale pouţitý materiál zo stavieb z druhého 

a tretieho storočia, ničených zrejme narýchlo pre tento účel.
93

 

Bastiony boli k hradbám pridané v neskorom štvrtom storočí. Lemovali východnú a západnú 

stranu hradby. Na severnej strane sa nachádzali iba dva, vo vzdialenosti viac ako 730 metrov 

od seba. Bastiony na východnej strane boli plné, konštrukcie západnej skupiny boli duté a je 

moţné ţe uţ nepochádzali z rímskej doby.
94
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3 Verejné stavby 

 

 

3.1 Fórum a bazilika 

 

     Najdôleţitejšiu úlohu medzi verejnými stavbami v rímskych mestách malo fórum 

s bazilikou. V britských mestách sa zvyčajne nachádzali v centre, pri kriţovatke hlavných 

ulíc. Mestá, ktoré mali fórum s bazilikou boli väčšinou kolónie alebo hlavné mestá 

kmeňových území, civitas.  Prítomnosť fóra a baziliky v sídlisku znamenala, ţe osídlenie 

získalo úroveň samosprávy potrebnú pre mesto.
95

 

     Baziliku tvorila dlhá centrálna hala s dvoma postrannými loďami, od ktorých bývala 

oddelená arkádami, aj keď v niektorých prípadoch, ako v Caerwente a Caistor by Norvich 

mala bazilika iba jednu postrannú loď.
96

 Hlavná loď bola na jednej alebo oboch stranách 

ukončená aspidou s vyvýšenou podlahou, kde sedávali členovia mestskej rady. K zadnej stene 

baziliky bol pripojený rad miestností, ktoré zrejme slúţili ako kancelárie úradníkov. V jednej 

takejto miestnosti vo Wroxeteri bola nájdená drevená truhlica s dokumentmi.
97

 V prostrednej 

z miestností sa pravdepodobne nachádzala svätyňa so sochami cisárov alebo boţstiev.  

Budova baziliky slúţila ako súdna sieň a tieţ ako miesto pre verejné zhromaţdenia.  

     Bazilika bola vţdy budovaná v spojení s fórom. Fórum bolo otvorené priestranstvo so 

štvorcovým alebo obdĺţnym pôdorysom, obklopené z troch strán krytými  portikami, za 

ktorými sa nachádzali rady miestností slúţiace prevaţne ako obchody, prípadne kancelárie. V 

niektorých prípadoch, napríklad v Silchestri, obklopoval rad miestností, alebo jeho časť aj 

externý portikus.
98

 (Obr. 7) Štvrtú stranu fóra tvorila bazilika. Samotné priestranstvo bolo 

vyuţívané ako trţnica a tieţ ako miesto pre verejné zhromaţdenia. Počas trhov boli na fóre 

postavené stánky obchodníkov. Dôkazy o nich sa zachovali na fóre vo Wroxeteri, kde boli 

takéto trhové stánky patriace hrnčiarom a ţeleziarom zničené pri poţiari roku 175.
99

 Na fórum 

sa vstupovalo monumentálnym klenutým priechodom, ktorý sa väčšinou nachádzal v strede 

radu obchodov oproti bazilike, ale niektoré fóra mali tieţ bočné vstupy.
100
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     Jednou z charakteristických odlišností rímsko- britského fóra je jeho pôdorys. V Británii 

pripomínalo väčšinou fórum s bazilikou principie, veliteľské budovy vojenských táborov Je 

moţné ţe architektmi boli hlavne v rannom období bývalí vojaci alebo armádni stavitelia, 

prípadne sa mohli architekti inšpirovať stavbami z neďalekých pevností.
101

 Najlepšie 

dochovanými príkladmi tohto britského typu, so vstupom oproti bazilike a pripojeným 

portikom, sú fóra v Silchestri, Caerwente, Caistor by Norwich a v Londýne. Existovali aj 

výnimky, ako fórum vo Verulamiu, ktoré malo vstupy po stranách a oproti bazilike sa 

nachádzala budova slúţiaca zrejme na stretnutia municipiálnej rady.
102

  

       Typické rímsko- britské fórum sa ale od talianskych a galských líši hlavne absenciou 

chrámu, ktorý bol dominantným prvkom klasického fóra. Vínimkou je opäť Verulamium, na 

fóre ktorého stáli tri chrámy. Chrám bol  pristavený v neskoršom období aj na fórum 

v Caerwente  a Cirencestri a londýnske fórum, vybudované vo flavijovskej dobe malo 

samostatne stojaci chrám v pripojenom okrsku.
103

 

     Väčšina administratívnych centier miest bola budovaná v dvoch fázach. Prvá bola vo 

Flaviovskej dobe. Budovy boli stavané v skromnejšom meradle aţ do druhého desaťročia 

druhého storočia, keď mestá začali s náročnejšími projektmi. Mnohé budovy boli prestavané 

do kameňa aţ v tomto čase.
104

 

V mnohých mestách bol priestor pre fórum z bazilikou vyhradený uţ v rannej dobe. 

Napríklad v Londýne a Silchestri slúţili uţ pred Boudiccinou vzburou ako fóra štrkom 

vysypané plochy, na miestach ktorých boli aj neskôr vybudované.  

     Fórum vo Verulamiu bolo postavené z tehál a kmeňa uţ roku 79. V Exeteri a Silchestri 

boli asi v rokoch 80 - 90  vybudované drevené stavby. Fóru a bazilike v Silchestri 

predchádzali dokonca ešte staršie drevené stavby, vybudované okolo roku 60.
105

 V tomto čase 

bolo postavené aj prvé fórum v Londýne.
106

 

Z kameňa bolo silchesterské fórum postavené aţ v druhom storočí. Podobne tomu bolo aj na 

iných miestach, ako v Leicestri a Caerwente.  Kamenné fórum vo Wroxeteri bolo dokončené 

okolo roku 130 -131. Je pravdepodobné ţe aj v týchto mestách boli staršie  doteraz 

neobjavené drevené stavby. 
107

      

     Fórum bolo tieţ miestom, kde boli vystavené sochy cisárov a miestnych osobností a tieţ 
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dedikácie boţstvám. Ţiadne sa nedochovali v celku ale boli objavené fragmenty 

monumentálnych figúr. Najznámejšia je busta Hadriána nájdená v Temţi v Londýne (Obr.8), 

ktorá takmer určite pochádzala z tamojšieho fóra a bronzová plastika orla z baziliky 

v Silchestri. V iných mestách boli nájdené menšie fragmenty, napríklad kúsok bronzovej 

konskej hrivy na fóre v Gloucestri, ktorý bol pôvodne pravdepodobne súčasťou jazdeckej 

sochy rímskeho cisára. V Londýne a Yorku stáli sochy cisárov v nadţivotnej veľkosti.
108

 

     Baziliky boli zdobené kamenárskymi prácami, nástennými maľbami a mramorovými 

obkladmi. Aj jednoduchá bazilika v Caerwente mala ozdobné stĺpové hlavice a podobné boli 

objavené i v Silchestri a Cirencestri.
109

 

     Druhé londýnske fórum s bazilikou bolo vybudované v polovici Flaviovskej doby. 

S rozlohou 5500 metrov štvorcových bolo menšie neţ iné stavby z tej doby v kantonálnych 

hlavných mestách, napríklad v Silchestri. Po poţiari, ktorý zrejme zničil staršie budovy bolo 

na tom istom mieste vybudované nové. To uţ bolo podstatne väčšie, pokrývalo plochu takmer 

30 000 metrov štvorcových. Podľa mince nájdenej v malte sa stavba budov spája 

s Hadriánovou vládou, ale nie je jasný ani začiatok ani koniec výstavby.
110

 

     Z Londýnskej baziliky bola odkrytá iba časť ale bola podľa nej zostavená pravdepodobná 

rekonštrukcia celej stavby. Budova bola dlhá asi 150 metrov a jej šírka vrátane radu 

miestností na severnej strane bola viac neţ 45 metrov. Podľa paralel s doteraz stojacimi 

podobnými kostolmi môţeme výšku určiť na priemer šírky lode a jednej postrannej lode, teda 

asi 27 metrov. Vybudovaná bola z tehál spájaných maltou a steny, ktoré nemali mramorové 

obklady boli pokryté omietkou a maľované. Orientovaná bola zhruba z východu na západ 

paralelne s riekou.  Hala bola rozdelená na hlavnú loď a bočné lode, ktoré boli od hlavnej 

oddelené dvoma radami tehlových stĺpov, ktoré pravdepodobne podopierali oblúky. Takmer 

do polovice juţnej strany sa tiahla dvojitá stena. Je moţné, ţe juţná loď bola otvorená na 

fórum a mala podobu otvorenej arkády.
111

 To by znamenalo, ţe bazilika, alebo aspoň jej časť 

bola len rozšírením fóra. Je ale pravdepodobné, ţe časť baziliky bola kompletne uzavretá 

stenami. Na východnej strane hlavnej lode sa nachádzala apsida s vyvýšenou podlahou. 

Koniec baziliky je nejasný.  Múry neboli začlenené do ţiadnej stredovekej stavby. Jedným 

z dôvodov bol moţno fakt, ţe budova bola postavená na zle pripravených základoch. 
112
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     Bazilika sa nachádzala na severnej strane fóra. Na jeho juhozápadnej a východnej strane 

boli rady obchodov za portikami, v strede juţnej strany fóra sa nachádzal monumentálny 

vstup a v centre bola pravdepodobne rostra, alebo oltár obklopený sochami na podstavcoch.
113

  

     Takmer všetky britské baziliky boli podobné londýnskej, aj keď menšie. Základy 

niektorých boli vykopané v celistvosti, napríklad baziliky v Silchestri. Kamenná budova 

z druhého storočia bola v pláne podobná staršej drevenej stavbe. Bola zničená a nanovo 

postavená asi roku 300.
114

 Nová bazilika bola oveľa horšej kvality a bol na ňu pouţitý aj 

materiál zo staršej stavby. Budova bola 82 metrov dlhá a 17,5 metra široká. Mala dve apsidy 

ale iba jednu postrannú loď oddelenú od hlavnej jedným radom stĺpov s výškou asi 8,6 

metra.
115

 

     Fórum v Silchestri (Obr. 9) malo dĺţku 43,2 metra  a šírku 39,6 metra. Monumentálny 

vstup sa nachádzal na východnej strane oproti bazilike a z troch strán bol obklopený 

portikom.
116

  

     Londýnsku baziliku pripomína ešte menšia bazilika v Caerwente.(Obr.10) Bola dlhá 50 

metrov a široká 20 metrov. Bazilika mala korintské stĺpy a bola zdobená freskami.
117

 Predná 

strana bailiky smerujúca na fórum bola otvorená a prístupná trojstupňovým schodiskom.
118

 

Medzi rad miestností na západnej strane Caerwentského fóra (Obr.11) bol neskôr vsunutý 

menší chrám.
119

 

     Fórum vo Verulamiu (Obr.12) bolo netradičné, pretoţe sa na ňom nachádzali tri chrámy 

pozdĺţ juhovýchodnej a severozápadnej strany.  Rozkladali sa naprieč 7,9 metra širokej 

galérii z druhého storočia. Bazilika sa nachádzala na severovýchodnej strane  a vstup na 

fórum na východe. Z druhého storočia pochádzala budova s pyramídovou strechou. Strechu 

niesla klenba s výškou aspoň 6 metrov. Vnútri boli do kríţa postavené podporné steny. Bočné 

steny s hrúbkou 2,4 metra mali vonkajšie štvorcové výčnelky, na ktorých sa mohli nachádzať 

voľne stojace stĺpy. Pôdorys tejto budovy bol štvorcový so štvorcovou apsidou na severnom 

konci.
120

 

     Fórum vo Wroxeteri malo dĺţku 120 metrov a šírku 80 metrov a kríţnou stenou predelené 

na prednú a zadnú časť.  Obklopené bolo z vnútornej strany kolonádou a na jeho zadnej strane 

sa nachádzala bazilika. Po poţiari v druhej polovici druhého storočia bola predná časť fóra 
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oproti bazilike premenená na veľkú polkruhovú exedru.
121

 Okolo roku 300 bolo fórum opäť 

zničené poţiarom a tentoraz uţ nebolo opravované.
122

 

     Bazilika v Cirencestri s rozmermi 97,5 a 27,3 metra bola rozdelená na tri lode a celá jej 

západná strana bola tvorená apsidou. Vybudovaná bola vo flaviovskej dobe a prestavaná 

v druhom storočí.
123

 

 

 

3.2 Macellum 

 

     Fórum často nebolo dostatočne veľké pre všetky trhové aktivity v meste. Bolo tak 

dopĺňané samostatnou trţnicou, macellum, kde si mohli obchodníci prenajať jednotlivé 

miestnosti. Podobne ako fórum, aj trţnice sa stavali v centre mesta.
124

 V mestách existovali aj 

samostatné obchody, ale trţnice slúţili prevaţne pre ľudí, ktorí ţili mimo mesta ako farmárom 

a kupcom. Macellum sa v Británii zrejme nevyskytovalo často. Tieto stavby boli objavené vo 

Verulamiu, Leicesteri a Wroxeteri a Cirencestri.      

     Macellum vo Verulamiu sa nachádzalo v centre oproti divadlu. Pôvodne bolo vybudované 

v prvom storočí a pozostávalo z dvoch radov po deviatich miestnostiach umiestnených oproti 

sebe. Medzi nimi sa nachádzalo uzavreté nádvorie. Neskôr bolo skrátené a vo štvrtom storočí 

bolo prestavané s monumentálnou fasádou.(Obr. 13) Podobne aj trţnicu vo Wroxeteri tvorili 

rady miestností okolo centrálneho dvora. 
125

 

      V Cirencestri pozostávalo macellum z jediného radu obchodov za otvorenou verandou.
126

  

 

 

3.3 Amfiteátre 

 

     Väčšina Britských amfiteátrov mala sedadlá umiestnené na hlinených stupňoch drţaných 

drevenými alebo murovanými stenami, ktoré obklopovali centrálnu arénu. Prístup do arény 

bol na oboch koncoch dlhšej osi stavby. Mestské amfiteátre boli jednoduchšie, neţ tie pri 
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legionárskych táboroch. Zvyčajne boli situované mimo mestských hradieb.
127

 Výnimkou bol 

Caerwent, vnútri hradieb ktorého bol objavený jednoduchý amfiteáter. Ten bol ale 

vybudovaný aţ po polovici tretieho storočia na mieste zničených domov.
128

 

 Najznámejší dochovaný amfiteáter sa nachádzal v Dorchestri, ďalšie boli objavené 

v Cirencestri, Silchestri, Chichestri a Richboroughu.
129

  

     V Dorchestri bol koncom prvého storočia na amfiteáter upravený neolitický monument, 

Mambury rings. Takéto monumenty tvorili kruhové alebo oválne valy s vnútornou priekopou. 

Vnútorný priestor bol vyhĺbený a zvyšná zem pouţitá na navýšenie násypu aţ do výšky 

pribliţne 9 metrov. Aréna mala rozmery 60 x 53,6 metra.
130

 Násypy boli spevnené drevenými 

trámami a drevené boli aj sedadlá. Stavba bola pouţívaná relatívne krátko, do neskorého 

druhého storočia.
131

 

     Amfiteáter v Silchestri bol postavený v tretej štvrtine prvého storočia. Takisto pozostával 

z hlinených násypov obloţených drevom. Počas druhého storočia bol opravovaný a v treťom 

storočí boli drevené obklady nahradené kamennými a aréna bola zväčšená.
132

 Plán stavby bol 

pravdepodobne klasický. Amfiteáter mal dva vstupy oproti sebe na koncoch dlhšej osi stavby. 

V stenách arény sa nachádzali dve niky pravdepodobne so sochami bohov. Amfiteáter sa 

nachádzal mimo mestských hradieb, pri ich severovýchodnom rohu a vstupovalo sa k nemu 

postrannou bránkou. Mal eliptický pôdorys s dĺţkou 46 metrov a šírkou takmer 17 metrov.  

     Rovnako amfiteáter v Cirencestri, s rozmermi arény 48,8 x 41 metra, bol umiestnený 

mimo mesta. Bol postavený z hliny na konci prvého storočia, ale v prvej polovici druhého 

storočia bol prestavaný do kameňa. Pouţívaný bol aţ do piateho storočia.
133

 

     Londýnsky amfiteáter stál vnútri mestských hradieb, v blízkosti Londýnskej pevnosti 

a pravdepodobne začínal ako vojenský ludus. Vybudovaný bol zrejme začiatkom druhého 

storočia a predchádzala mu drevená stavba.
134

 Amfiteátre sa nachádzali aj v menších 

sídliskách ako v Chasterhouse.  

     Kapacita miest v amfiteátroch postačila pre obyvateľstvo mesta aj návštevníkov z vidieka. 

Pre významných divákov boli vyhradené samostatné lóţe a pri vstupoch do amfiteátra boli 

umiestnené oltáre zvyčajne zasvätené Nemesis.
135
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3.4 Divadlá 

 

     Divadlá sa, na rozdiel od amfiteátrov, vţdy nachádzali vnútri mestských hradieb. 

Najznámejšie príklady týchto stavieb pochádzajú z Canterbury, Colchestra, Gosbecks a z 

Verulamia. Takmer určite existovali aj v ďalších dôleţitých mestách, hlavne v Londýne, 

Yorku, Cirencestri a Glouchestri. Londýnska divadlo sa pravdepodobne nachádzalo 

v juhozápadnom rohu mesta a jeho zadná stena javiska bola začlenená do mestských hradieb. 

Je moţné, ţe tu stála ešte jedna stavba slúţiaca ako odeion. Z písomných prameňov vieme, ţe 

divadlo bolo aj v malom meste Brought on Humber. Nebolo ale objavené a je moţné, ţe išlo 

iba o dočasnú drevnú stavbu.
136

 

     Divadlo vo Verulamiu je jediné rímske v Británii, ktorého plán sa kompletne dochoval. 

Vybudované bolo asi v roku 155, krátko nato, ako bola väčšina mesta zničená poţiarom. Na 

jeho mieste sa nenašli ţiadne stopy po predchádzajúcich stavbách. Moţno sa tu ale boli 

stavané dočasné drevené stavby. Toto divadlo sa nachádzalo v centre mesta, v jednej osi 

s rímsko- keltským chrámom s ktorým bolo spojené. V prvej fáze sa podobalo skôr amfiteátru 

s orchestrou s pôdorysom kruhovej arény.(Obr.14) Javisko bolo malé a jeho prehnutá predná 

stena bola viazaná stenou arény. Za javiskom sa nachádzala malá šatňa.  Tento typ divadiel, 

označených ako kokpitové, sa často vyskytoval v Galii, hlavne na severe. Vonkajšia stena 

stavby bola vysoká 7,62 metra a bola podopretá piliermi. Medzi nimi a stenou arény  bola 

stupne zo štrku, na ktorých sa nachádzali drevené sedadlá prístupné vnútornými a vonkajšími 

drevenými schodmi. Na orchestru sa vstupovalo troma klenutými tunelmi pod caveou.
137

  

     Okolo roku 160 bolo divadlo prestavané na budovu podobnú klasickému typu rímskeho 

divadla. Stena javiska bola vyrovnaná, tak ţe zasahovala do orchestri, ktorej polovica bola 

zakrytá dreveným lešením podporeným masívnymi drevenými stojanmi. Javisko bolo 

vyzdobené radom devätnástich korintských stĺpov.  Asi roku 200 bol predchádzajúci 

mechanizmus nahradený dvojitou murovanou stenou pozdĺţ prednej časti scény a v dráţke 

medzi nimi bol ukrytý záves. Na oboch koncoch dráţky boli umiestnené závaţia na jej 

zdvíhanie a spúšťanie. Divadlo fungovalo do polovice tretieho storočia. Znovu bolo 

sprevádzkované po obnovení centrálnej autority Konštantínom roku 296. Bolo opäť 

prestavané a rozšírené stavbou masívnych vonkajších múrov hľadiska.  Vonkajšie schodiská 

                                                           
136

 DE LA BÉDOYÈRE, G. The buildings of Roman Britain, s. 102 
137

 DE LA BÉDOYÈRE, G. The buildings of Roman Britain, s. 106 



 
 

boli odstránené, plocha so sedadlami rozšírená a bol zmenený aj tvar orchestri. (Obr.15)  

Definitívne opustené bolo po roku 380.
138

 

     Divadlá klasického pôdorysu boli objavené v Colchestri a Canterbury. Najväčším známym 

príkladom mestského divadla bolo divadlo v Canterbury. (Obr.16) Aj to mohlo mať prvej fáze 

okolo rokov 80 – 90 oválnu arénu. Bolo drevené, so sedadlami na hlinených stupňoch. Počas 

rekonštrukcie v druhom desaťročí tretieho storočia bolo prestavané do klasickejšej podoby 

z kameňa s dvoma masívnymi koncentrickými múrmi po vonkajšej strane, ktoré tvorili 

pravdepodobne galériu s klenbami. Pri vnútornom múre sa nachádzali podporné polkruhové 

steny a v hľadisku lúčovité podporné steny.
139

 

     V Gosbecks pri Canterbury bolo vybudované malé divadlo asi v rokoch 80 aţ 90. (Obr.17) 

Malo klasický tvar písmena D a drevené sedadlá na hlinených násypoch.
140

 

     Divadlá hrali tieţ dôleţitú úlohu pri náboţenských rituáloch a často boli budované 

v blízkosti chrámov. Vo Verulamiu bolo divadlo spojené s rímsko- keltským chrámom 

a divadlo v Gosbecks tvorilo súčasť náboţenského komplexu pri Colchestri.  V Colchestri 

leţalo divadlo z druhého storočia vedľa okrsku Claudiovho chrámu. Budova divadla stála na 

tomto mieste uţ v období Boudiccinho povstania. Divadlo v Canterbury tieţ stálo vedľa 

chrámového okrsku. Takmer určite stálo divadlo aj pri chráme v Bath, aj keď o tom nie sú 

jednoznačné dôkazy.
141

  

 

 

3.5 Verejné kúpele 

 

     Ďalšou dôleţitou budovou boli  verejné kúpele, ktoré sa pravdepodobne nachádzali 

v kaţdom z rímsko-britských miest V niektorých prípadoch, napríklad vo Wroxeteri boli 

začlenené do centrálneho komplexu budov, inokedy sa nachádzali tesne vedľa fóra, napríklad 

v Caerwente.
142

 Ich kvalita a veľkosť záviseli na finančných moţnostiach mesta. Vici priľahlé 

k pevnostiam zrejme vyuţívali vojenské kúpele v táboroch.
143

 

     Mestské kúpele pozostávali z rady miestností s rozdielnou teplotou. Prvá v poradí bola 

šatňa, apodyterium, nasledovalo frigidarium, tepidarium a caldarium. V niektorých kúpeľoch 
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sa tieţ nachádzalo laconicum, miestnosť s intenzívnou teplotou podobnou modernej saune. 

Verejné kúpele mávali tieţ palaestru, alebo cvičisko. Komplex bol vyhrievaný hypocaustom. 

Podlaha bola podopretá piliermi nad kanálmi, v ktorých prúdil horúci vzduch. Ten sa šíril 

dutinami v stenách a udrţiaval sa vďaka špeciálnej omietke a vďaka komorovej konštrukcii 

obvykle klenutých stropov.  Nad kúreniskami sa nachádzali veľké kovové boilery dodávajúce 

horúcu vodu.
144

 

     Najjednoduchší typ kúpeľov, častý v menších táboroch pozostával z jednej miestnosti, 

ktorá slúţila ako apoditerium i frigidarium a nachádzal sa v nej bazén so studenou vodou, za 

ňou nasledovalo tepidarium a caldarium, za ktorým sa nachádzala vyhrievacia pec. Tento 

vojenský štýl bol často pouţitý pri stavbe kúpeľov v mestách, keďţe boli zrejme stavané 

vojenskými architektmi.
145

  

     Väčšie mestá ako Leicester mali v kúpeľoch dve série miestností, z ktorých polovica sa 

vyuţívala iba v lete. 
146

 

     Jednou z ranných modifikácií kúpeľných komplexov v Británii bolo nahradenie 

otvoreného dvora zastrešenou halou podobnou bazilike. Niektoré z ranných verejných 

kúpeľov v Británii mali ešte otvorenú palaestru so stĺporadím, napríklad kúpele v prvom 

storočí vo Wroxeteri a Silchestri. V oboch prípadoch boli kúpeľné priestory s cvičiskom 

v jednej línii a nie zoskupené okolo neho. Prvými príkladmi takýchto komplexov so 

zastrešenými palaestrami boli vojenské kúpele  v Carleone a Chestri a v druhom storočí ich 

nasledovali kúpele vo Wroxeteri a Leicestri (Obr. 22) a Caerwente.
147

 

Kvôli prítomnosti horúceho a vlhkého vzduchu v kúpeľoch boli tieto budovy budované 

z kameňa. Vojenské kúpele v Exeteri boli jedinou kamennou budovou v pevnosti a podobne 

boli aj kúpele v Silchestri kamenné uţ v čase, keď boli fórum s bazilikou ešte drevenými 

stavbami.     

     Strechy vo väčšine väčších kúpeľných komplexov boli podporené klenbami. Ich zvyšky sa 

našli na podlahe dvoch miestností v Beauport Park a tieţ vo veľkých kúpeľoch v Bath. V 

menších kúpeľoch a kúpeľných častiach súkromných domov mohli byť pouţívané drevené 

trámy. Klenby boli pravdepodobne chránené drevenými nadstavbami podopierajúcimi 

škridlovú strechu.
148
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     Kúpele aj keď boli často budované v rannej dobe, neboli tak dôleţité ako iné verejné 

stavby. Kúpele v Silchestri boli vybudované v rannej fáze mesta. Ich porticus bol zničený pri 

budovaní nového systému ulíc na konci prvého storočia. Vo Wroxeteri boli kúpele z konca 

prvého storočia (Obr.18) zničené aby uvoľnili priestor pre fórum. V druhej polovici druhého 

storočia potom boli vybudované nové kúpele v susednej insule. Tieţ kamenná budova 

kúpeľov v pevnosti v Exeteri vybudovaná v rokoch 60-65 bola po roku 85 zničená a na jej 

mieste postavené fórum s bazilikou.
149

 

     Veľký kúpeľný komplex bol odkrytý v Londýne na Hugan Hill. Kúpele v Londýne boli 

zrejme stavané v tradičnejšom pláne aj po veľkej rekonštrukcii počas Hadriánovej vlády. 

Budova takmer určite slúţila iba pre členov provinciálnej správy.
150

 

     Verejné kúpele v Silchestri (Obr.19) mali v prednej časti portikus, za ktorým sa 

nachádzalo nádvorie s kolonádami a vstupom k latríne v rohu. Za nádvorím sa nachádzalo 

apodyterium, frigidariu, tepidarium a caldarium s apsidou. Neskôr bol portikus odstránený 

a celý komplex zväčšený. K frigidariu bolo pripojené laconicum.
151

 

     Verejné kúpele vo Wroxeteri postavené v druhej polovici druhého storočia
152

 zaberali 

plochu celej insuly v centre mesta. (Obr.20,Obr.21) Od fóra a baziliky boli oddelené jednou 

z hlavných ulíc. V severnej časti insuly sa nachádzala hala bazilikálneho typu. Budova moţno 

bola pôvodne plánovaná ako bazilika, ale keď bola okolo dostavaná, jej účel bol zmenený. 

Stala sa z nej palaestra kúpeľov. Dokonca mohla ešte skôr slúţiť ako časť oficiálnej 

rezidencie. Táto budova, začlenená do komplexu kúpeľov je príkladom raného pouţitia 

zastrešenej palaestry. Vstup do kúpeľov viedol z ulice západne od komplexu pomedzi malý 

trh so stĺpovými halami a obchodmi na troch stranách a rad budov do otvoreného priestoru 

obklopeného portikom s ornamentálnym bazénom, piscinou. Hlavný vstup pre verejnosť sa 

nachádzal v západnej stene palaestri. Vo východnej časti haly boli umiestnené šatne.  Teplota 

bola zabezpečovaná horúcim vzduchom prúdiacim trubicami v stenách a cirkulujúcim pod 

podlahou.  Voda bola vedená do boilera nad ohniskom, ktorý sa nachádzal pod caldariom. 

Bola privádzaná akvaduktom, ktorý vstupoval do mesta severovýchodne od kúpeľov. Krátko 

potom, čo bol komplex vybudovaný došlo, aj napriek jej masívnym základom, k poklesu 

budovy do hĺbky 3.6 metra pod povrch. Z tohto dôvodu boli vybudované podporné múry 
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z troch strán stavby. Tieto boli postavené len do výšky 1,8 metra nad povrchom a zakončené 

hlavicou z malty.
153

 

     Okrem tohto veľkého kúpeľného komplexu tu bol okolo roku 210 postavený menší, 

v pravom uhle k prvému. Pri jeho stavbe došlo k odrezaniu nádvoria s piscinou od vstupu do 

palaestry. Porticus a bazén boli neskôr rozobraté a z miesta sa stala skládka odpadu. Kúpele 

boli v prevádzke asi do roku 300. V štvrtom storočí sa z nich zrejme stala nájomná budova. 

Palaestra bola zničená okolo roku 350 a na jej mieste boli objavené pozostatky niekoľkých 

drevených stavieb.
154

.  

     V mestách Bath a Buxton boli kúpele vďaka svojmu výnimočnému charakteru hlavnými 

budovami v meste. Nachádzali sa tu prírodné liečivé pramene, ktoré v Bath zásobovali vodou 

časť kúpeľov.  

     Kúpeľný komplex v Bath bol z počiatku zrejme zastrešený škridlami a podopretý drevenou 

konštrukciou podobnou klasickej bazilike s niţšími postrannými loďami.
155

 

Napravo od hlavnej haly prvých kúpeľov, ktorá bola frigidariom, sa nachádzala veľká 

kúpeľová hala s dvoma bazénmi na východnej strane. Na opačnej strane bol komplex kúpeľov 

klasického rímskeho typu. Pravdepodobne začiatkom druhého storočia bolo k nemu pridané 

kruhové laconicum a do pôvodného frigidaria bol vstavaný veľký kruhový bazén. Takisto 

miestnosti vo východnej časti veľkej kúpeľovej haly boli prestavané na ďalšiu sériu  

klasického typu.
156

 Tieto dve klasické oddelenia boli zásobované vodou z akvaduktu. 

V ďalšej fáze prestavby boli kúpele zastrešené masívnymi kamennými klenbami a všetky 

steny a podporné stĺpy boli zosilnené, aby uniesli ich váhu.
157

 (Obr. 23) 

Horúci prameň sa nachádzal pri severnej stene hlavného bloku. Voda bola zadrţiavaná 

v nádrţi zhruba osemuholníkového tvaru, ktorý bol neskôr uzatvorený masívnou budovou s 

klenbou. Odtiaľ bola horúca voda vedená potrubím do veľkých kúpeľov, kde bola 

ochladzovaná na kúpanie. Časť kanalizácie, ktorá ústila do rieky Avon je pouţívaná dodnes. 

Kúpele sa prestali pouţívať koncom štvrtého alebo začiatkom piateho storočia.
158
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3.6  Mansio 

 

Hostince a poštové stanice zabezpečovali ubytovanie pre ľudí cestujúcich v štátnych sluţbách. 

Na rozdiel od verejných budov sa hostince slúţiace pre cursus publicus nachádzali nielen vo 

veľkých, ale aj menších mestách, či dedinách. Ani jedna zo stavieb nebola identifikovaná 

z určitosťou ale iba na základe ich veľkosti v porovnaní s inými domami. Išlo o stavby 

s miestnosťami usporiadanými okolo centrálneho dvora s pripojenou kúpeľnou časťou 

a maštaľami. V porovnaní s veľkosťou celej budovy boli jednotlivé miestnosti dosť malé. Vo 

veľkých mestách sa zvyčajne nachádzali v okrajových častiach, naopak v menších osídleniach 

boli skôr v centre.
159

 Mestá s hostincami spolu so symbolmi, ktoré určovali ich kvalitu boli 

zaznačené na mapách ako Tabula Peutingeriana.
160

 

     V Silchestri sa takáto stavba nachádzala na konci cesty vedúcej na fórum, blízko juţnej 

brány. (Obr.24, Obr.25) Komplex zahŕňal aj veľkú budovu kúpeľov a budovu, ktorá bola 

moţno sýpkou.  Jeho rozmery boli 60,9 x 64 metrov a mal zrejme aj poschodie.
161

 Miestnosti 

boli usporiadané v skupinách po troch, so vstupom z chodieb na oboch stranách severného 

a juţného krídla a vyhrievané hypocaustom. Budova bola zrejme vybudovaná v relatívne 

rannom období, pretoţe jej umiestnenie zodpovedá orientácii siete ulíc zo začiatku druhého 

storočia.  

     Podobná budova sa nachádzala v Chelmsforde a v Caerwente môţu byť ako mansio 

identifikované dva budovy. Obidva boli väčšie neţ iné domy a leţali vnútri hradieb, hneď pri 

bráne.
162

 

 

 

3.7 Zásobovanie vodou 

 

     Väčšinu britských miest zásobovali vodou akvadukty. Neboli ale budované v tak 

monumentálnom štýle ako na pevnine. Typický akvadukt v Británii pozostávali z otvoreného 

kanála, krytý bol zrejme len v blízkosti mesta.
163

 Na zásobovanie vodou bol vybraný najbliţší 

vodný zdroj a na jej prívod vyuţívaný spád terénu. 
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     Hlavná časť potrubia viedla pozdĺţ hlavných ulíc, odkiaľ bola voda rozvádzaná do 

jednotlivých budov. Na rohoch ulíc boli často umiestnené vodojemy s pitnou vodou, 

napríklad v Yorku a Glouchestri, väčšina vody bola ale vedená do verejných kúpeľov. 

Málokedy bola voda privádzaná aj k súkromným domom. Tie boli odkázané na vodu zo 

studní a riek. Príklady súkromných vodovodov sa našli v obchodoch vo Wroxeteri 

a Verulamiu.
164

 

     Najpôsobivejším dochovaným príkladom je akvadukt v Dorchestri, ktorý privádzal vodu 

zo vzdialenosti 17,6 kilometra. Jeho spád bol mierny, asi 38 centimetrov na kilometer 

a pretieklo ním asi 59 miliónov litrov za deň.
165

 

     Výnimočný bol akvadukt v Lincolne. (Obr.26) Zdroj vody sa tu nachádzal 21 metrov pod 

úrovňou mesta, takţe musela byť pumpovaná nahor. Keramické potrubie bolo zaliate 

v betóne, aby odolalo tlaku.
166

 V meste bola voda skladovaná v cisterne vybudovanej v prvom 

storočí, ktorej základy boli objavené pri severnom múre.
167

  

 

3.8 Kanalizácia 

 

     Vo väčšine miest neboli objavené dôkazy o centrálnom kanalizačnom systéme, ale 

niektoré budovy a verejné kúpele mali vlastnú kanalizáciu, ktorá bola niekedy ako vo 

Wroxeteri splachovaná nadbytočnou vodou.
168

 

     Ústredný kanalizačný systém z kameňa je známy z Verulamia, Lincolnu a Yorku. Kanály 

tu prebiehali pozdĺţ hlavných ulíc alebo pod nimi. V Cirencestri a iných mestách boli kanály 

lemované a kryté drevom.
169

 V Caerwente viedol odvodňovací kanál pozdĺţ hlavnej ulice 

a slúţil zrejme domom a verejným kúpeľom. Kanál bol krytý kamennými dlaţdicami.    

      Verejné toalety boli niekedy zriaďované majiteľmi obchodov, ale väčšinou sa nachádzali 

v susedstve kúpeľov a na ich splachovanie sa pouţívala odpadová voda z nich.
170

 V Británii 

pozostávali tieto zariadenia z drevených sedadiel umiestnených buď priamo nad kanálom, 

alebo nad šikmým sklzom napojeným na tento kanál. Pred sedadlami sa nachádzal plytký 

ţľab s tečúcou vodou na špongie pouţívané namiesto toaletného papiera. Často sa tu tieţ 
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nachádzala kamenná nádrţ s vodou na umývanie rúk. 
171

 

 

 

3.9 Monumentálne oblúky  

      

     V Británii bolo minimálne šesť oblúkov, ale v architektonických detailoch je známy iba 

jeden. Pôvodne s nachádzal pravdepodobne v Londýne a podľa zachovanej výzdoby stál 

zrejme vo vstupe do náboţenského okrsku.
172

 Tri oblúky sa nachádzali vo Verulamiu, dva 

z nich na miestach, kde pôvodne stáli brány ranného mesta. Prvý z nich s dĺţkou 14,3 metra 

a šírkou 4,6 metra stál samostatne, severnejší s rozmermi 13 x 3 metre bol umiestnený medzi 

budovami. Obidva mali pravdepodobne dva priechody. Tretí oblúk sa nachádzal na okraji 

divadla. Mal iba jeden portál po oboch stranách lemovaný samostatne stojacimi stĺpmi.
173

 

Ďalší monumentálny oblúk s dvoma priechodmi bol začlenený do brány Balkerne 

v Colchestri. Šiesty sa nachádzal v Richboroughu. (Obr.27) S výškou okolo 28 metrov bol 

najmasívnejší, ale bol zničený koncom tretieho storočia. Postavený bol v neskorom prvom 

storočí a po dve storočia slúţil ako signálna veţa.
174
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4  Súkromné domy a obchody 

 

 

     Najčastejším typom domu v rímskych mestách v Británii počas prvých dvoch storočí bol 

tzv. dlhý dom,. Najlepšie príklady boli nájdené vo Verulamiu a v Londýne.
175

 Bola to dlhá a 

úzka stavba obrátená kratšou stranou k ulici. Zvyčajne mali tieto domy dĺţku od 15 do 30 

metrov
176

 a pozostávali z radu miestností, najčastejšie štyroch alebo piatich. Jednotlivé domy 

bývali od seba oddelené odkvapovým ţľabom.
177

  Mnohé mali poschodie, ale viacposchodové 

budovy aké poznáme z Talianska v britských mestách nie sú známe. Pivnice sú v tu dosť 

zriedkavé, na rozdiel od Galie kde sa vyskytovali často.
178

 V priečelí sa zrejme nachádzal 

široký vchod, zaberajúci takmer celú šírku steny a uzatváraný v prípade potreby drevenými 

vrátami. Často, hlavne vo väčších mestách mali tieto stavby v priečelí porticus.
179

  

    Domy mali v rannom období trámovú konštrukciu a výplň z prútia a mazanice, niekedy 

boli stavané z nepálených tehál.
180

 Zastrešené boli slamou, škridlami alebo doskami. Podlahy 

boli buď z hliny či udupanej zeme, na mnohých miestach z dosiek na podperách z drevených 

trámov. Tieto podpery bývali v oblastiach s dostatkom stavebného kameňa často nahradené 

kamennými, keďţe ţivotnosť dreva v zemi je relatívne krátka.
181

 Steny boli omietané 

a niekedy dekorované freskami. Príkladom je dom vo Verulamiu z druhého storočia 

s maľovanými imitáciami stĺpov
182

 a v Cirencestri bola nájdená maľovaná omietka 

z flaviovskej doby.
183

 

V takýchto domoch sa nemohlo nachádzať hypocaustum a miestnosti boli vyhrievané košmi 

so ţeravým uhlím. Svietilo sa olejovými lampami a sviecami.
184

 Mnohé budovy stáli na 

kamenných základoch a niekedy, hlavne v severných regiónoch bola z kameňa celá stavba, 

s dláţdenými podlahami a kamennými strešnými doskami, prípadne bolo z kameňa postavené 

prízemie a steny prvého poschodia boli drevené.
185
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     Predné časti domu boli vyuţívané ako obchody, obytné miestnosti sa nachádzali vzadu, 

prípadne na poschodí. Na poschodí sa ale namiesto obytných častí mohli nachádzať tieţ 

sklady.
186

 Portikus v prednej časti poskytoval prístrešie pre vystavený tovar.  

Budovy slúţili nielen ako obchody, ale tieţ ako dielne či  hostince a zvyčajne lemovali hlavné 

ulice. Vo Verulamiu bol objavený obchod zlatníka a v Colchestri obchody s keramikou 

a sklárstvo.
187

  

     Dlhý dom sa niekedy rozvinul do domu s koridorom. Typy s koridorom boli jednoduché 

stavby a od dlhého domu sa odlišovali len rozšírením o jednu alebo dve bočné chodby, ktoré 

umoţňovali ľahší prístup k zadným miestnostiam, alebo záhrade, ktorá sa zvykla nachádzať 

za domom, v niektorých prípadoch s externou miestnosťou, moţno pripojenou kôlničkou.
188

 

Príklady takýchto domov sú známe z Verulamia a Silchestra. Aj v takom prípade si ale dom 

zachoval vstup z prednej strany, od ulice.
189

 Cena pozemku sa zrejme odvíjala od šírky 

priečelia, domy boli preto v prípade potreby zväčšované hlavne prístavbami v zadnej časti 

budovy. Niekedy mohli byť ale rozširované aj do strán. Dva takéto príklady máme 

z Cirencestru, kde sa obchody rozrástli do šírky a pohltili susedné stavby.
190

 Chodba 

prebiehajúca pozdĺţ domu mohla byť tieţ premenená na rad malých miestností
191

  a iné domy 

mali menšie postranné krídla pristavené v pravom uhle k hlavnej budove. 

       Majitelia pozemkov zrejme niekedy vybudovali radu domov určených na predaj alebo 

prenájom. Príkladom takejto radovej výstavby je zrejme insula XIV vo Verulamiu.
192

 

V rannej fáze mesta tu boli vybudované jednoduché drevené domy s dĺţkou 15 aţ 18 metrov 

s portikom v priečelí. (Obr.28) Väčšina mala hlinenú podlahu, v niekoľkých bola podlaha 

betónová. Tieto budovy boli zničené pri Boudiccinom povstaní a znova vystavané aţ okolo 

roku 75, pribliţne v rovnakom pláne. Konštrukcia z drevených trámov zasadených v zemi 

vyţadovala výmenu trámov zhruba kaţdých 25 rokov,
193

 ale napriek tomu investovali 

majitelia do fresiek a tesselovaných podláh, prípadne i do zdobení mozaikami.
194

 Ďalšia 

prestavba nasledovala po roku 150. Tu sa uţ domy navzájom viac odlišovali, zrejme prešli do 
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vlastníctva jednotlivých nájomníkov. (Obr.29) Krátko po vybudovaní boli ale zničené 

poţiarom.
195

 

     V Londýne boli identifikované tri budovy z ranného obdobia, postavené okolo roku 55.  . 

Zrejme sa tu nachádzala séria obchodov s obytnými miestnosťami v zadnej časti. Najlepšie 

zachovaná je štvorcová budova portikom v priečelí Steny mali trámovú konštrukciu s výplňou 

zo sušených tehál alebo prútia a mazanice a ich základy boli tieţ iba drevené.
196

     

Najrannejšie domy v Silchestri boli väčšie, neţ vo Verulamiu, dosahovali dĺţku aţ  24 metrov 

a niekedy mali koridor alebo verandu po troch, prípadne i štyroch stranách. Steny z drevených 

trámov tu stáli na kamenných základoch. V Leicestri boli steny na kamenných základoch 

postavené z nepálených tehál.
197

 

     Iným typom ranných obydlí boli upravené vojenské stavby v kolóniách. V Colchestri bola 

na domy premenená časť vojenských barakov bývalej legionárskej pevnosti. Ich vonkajšie 

steny boli postavené z nepálených tehál na kamennej podnoţi, vnútorné steny mali trámovú 

konštrukciu s prútenou a hlinenou výplňou. Tieto budovy neboli pre domy ideálne, keďţe 

pozostávali z mnoţstva samostatných miestností určených pre skupiny vojakov. Vo väčšine 

prípadov bola ako dom vyuţitá len časť určená pre centuriona a okolité miestnosti boli 

zbúrané. Podlahy týchto domov boli hlinené alebo zriedkavo drevené. Steny boli omietnuté 

hlinou, v niektorých prípadoch omietkou. Strechy boli zrejme pokryté slamou alebo 

drevenými škridlami.
198

 

     S rozvojom miest sa zvyšovala aj ţivotná úroveň obyvateľstva. Naďalej pretrvával starší 

typ dlhého domu, ale v polovici druhého storočia sa začalo s výstavbou väčších a luxusnejších 

domov s miestnosťami s pripojenými chodbami a krytými portikami, usporiadanými okolo 

centrálneho dvora. Mohli mať formu dvoch radov miestností usporiadaných v pravom uhle,
199

 

alebo obklopovali dvor z troch strán. Štvrtá strana mohla ostať otvorená, alebo bola uzavretá 

stenou. Najrozvinutejšou a súčasne najzriedkavejšou formou bol dom, ktorého miestnosti 

uzatvárajú centrálny dvor zo všetkých štyroch strán. Tento typ bol najpodobnejší klasickým 

átriovým domom.  Jeden takýto dom bol objavený v Silchestri a Verulamiu dva v Colchestri 

(Obr.32) a päť v Caerwente (Obr.33).
200

 Je nepravdepodobné, ţe by tieto budovy mali 

poschodie.
201
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     Vyzerá to tak, ţe mestské domy boli o niečo častejšie vybavené podzemnými priestormi. 

Jeden z domov vo Verulamiu  mal podzemný priechod s apsidovou svätyňou (Obr.30), 

v iných sa nachádzali pivnice. Nájdené boli v Leicestri a vo Verulamiu Tu boli tieto priestory 

osvetlené šikmými oknami na úrovni zeme. Vlastné kúpele malo iba malé percento domov.
202

 

     Domy uţ boli stavané z kameňa alebo aspoň s kamennými základmi. V prípade prestavieb 

starších budov bola trámová konštrukcia väčšinou nahradená kameňom alebo kombináciou 

kameňa a dreva tak, aby mohlo byť zavedené vykurovanie hypocaustom.
203

 Dvere boli 

drevené s drevenými alebo kovovými kľučkami. Okná boli z nepriehľadného skla, 

s okenicami alebo ţeleznými mreţami. 
204

 

          Po poţiaroch vo Verulamiu a Londýne asi v rokoch 125 a 155, sa začínajú aj tu stavať 

priestrannejšie domy z kameňa, ktoré sa uţ predtým objavovali v iných mestách ako 

Cirencester a Canterury. (Obr.31) 

     Priestor medzi jednotlivými domami sa v treťom a štvrtom storočí rozšírila oproti 

neskorému druhému storočiu, čo je s kontraste s mestami v iných provinciách. Zdá sa, ţe iba 

Colchester zostal relatívne husto zastavaný. Podobný vzor bol nájdený vo Verulamiu. 

V insule III sa nachádzal jediný dom s centrálnym dvorom, zatiaľ čo Insula IV bola zastavaná 

štyrmi aţ piatimi domami.
205

 

     Zo štvrtého storočia je niekoľko príkladov domov značných rozmerov.  Dom z Dorchestra 

vybudovaný v ranom štvrtom storočí mal mozaikovú výzdobu takmer vo všetkých hlavných 

miestnostiach, sklenené okná a centrálne vyhrievanie. Obchody v Leicestri boli prebudované 

do kameňa v štvrtom storočí. Vo Verulamiu pokračoval v prevádzke rad obchodov v insule 

XIV. V Londýne je známych len málo stavieb z tejto dob. V juhovýchodnej časti mesta sa 

nachádzala stavba s kúpeľným komplexom, ktorý bol veľký pre domáce pouţitie, ale zas 

príliš malé na verejné kúpele. Mohlo ísť o hostinec, ktorý pretrval do konca štvrtého 

storočia.
206

 

     Klasický typ domu s vnútornou záhradou obklopenou kolonádami sa nachádzal 

v Gloucestri. Rady miestností tu boli usporiadané okolo malého centrálneho dvora. Podobné 

domy sú známe z Caerwentu. Obe pripomínajú domy dôstojníkov v legionárskych 

pevnostiach. Gloucester stál na mieste bývalej pevnosti a Caerwent sa nachádzal v blízkosti 

pevnosti v Carleone. Domy boli vybavené vykurovacím systémom, mali drevené podlahy 
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a najdôleţitejšie miestnosti boli zdobené mozaikami. Mnoho nálezov z Verulamia 

a Cirencestru.
207

 

     Steny boli omietnuté a pokryté freskami, zobrazujúcimi špirálový motív, zvieratá alebo 

scénické výjavy. Najčastejšie sa ale vyskytovala imitácia architektúry, stĺpov, mramorových 

obkladov. Jeden z domov v Leicestri mal na  celej vnútornej stene portika uzatvárajúceho 

záhradu vlys zobrazujúci rastliny, zvieratá a ľudské figúry spolu s architektonickou 

perspektívou v pompejskom štýle.
208

 Dekorované neboli iba vnútorné steny, príkladom bol 

dom v Caerwente, ktorý mal vonkajšie steny maľované na ruţovo.
209

 Stropy boli väčšinou 

zdobené geometrickými motívmi.  

     Aj v najbohatších domoch malo mozaikové podlahy iba niekoľko miestností. Najrannejšie 

mozaiky v Británii pochádzajú z Flaviovskej doby. Niektoré z domov v Londýne zničených 

pri poţiari roku 125 mali mozaikové podlahy z prvého storočia. Mozaikami boli zdobené aj 

podlahy domov vo Verulamiu vystavaných po poţiari roku 155. Mozaiky z tejto doby boli 

nájdené tieţ v Colchestri, Silchestri, Cirencestri Leicestri a Aldboroughu. Boli prevaţne 

geometrické, len málo z nich zobrazovalo figúry. Zrejme najabstraktnejším príkladom je 

lastúrová mozaika z Verulamia, v ďalšom z domov bola na mozaike zobrazená busta 

morského boha. Najzaujímavejšou mozaikou je hlava Dionýza ako jesene z výjavu štyroch 

ročných období v Cirencestri.
210

 Mozaika v jedálni domu vo Verulamiu zas zobrazovala 

realistický portrét leva nesúceho hlavu jeleňa.
211

 

     Miestnosti boli zariadené jednoducho. Nachádzali sa tu leţadlá, prútené kreslá, nízke 

stolíky a skrine. Niekedy ako napríklad vo Verulamiu aj domáci oltár. 
212

 

     Najkomplikovanejšie zo súkromných budov boli rezidencie provinciálnych guvernérov 

a vysoko postavených úradníkov. Stavba nachádzajúca sa čiastočne pod Canton street 

v Londýne bola zrejme palácom guvernéra. (Obr.34) Pôdorys budovy je nekompletný ale 

zjavne šlo o masívnu stavbu postavenú na terasách nad Temţou. Terasovanie tieţ moţno 

znamenalo existenciu vodného posúvača alebo prístaviska na brehu rieky.
213

 Centrálna plocha 

bola pokrytá záhradami a ornamentálnymi jazierkami. Severne leţala veľká hala 

s pripojenými miestnosťami. Zrejme sa tu nachádzali oficiálne miestnosti. Obytné miestnosti 

sa pravdepodobne nachádzali v juţnej časti. Dekorovaná omietka a fragmenty mozaiky 
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pochádzajú zrejme z hosťovských izieb, jednoduchšie zdobené miestnosti na východe zrejme 

slúţili ako kancelárie.
214

 Celý komplex meral na dĺţku 130 metrov zo severu na juh. Hala 

bola cez 24 metrov dlhá 13 metrov široká. Súčasťou paláca boli tieţ kúpele. Palác bol zrejme 

jednou z mnohých monumentálnych stavieb vybudovaných v Británii počas Flavijovskej 

doby. Koncom rímskej doby bol uţ z veľkej časti zničený, v mnohých miestnostiach sa našli 

skládky odpadu z neskoro rímskej doby. Paláce existovali i v Yorku, Cirencestri a zrejme aj 

v Lincolne.
215
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5 Kultové stavby 

 

 

5.1 Chrámy klasického typu 

 

     Klasický rímsky chrám na vysokom pódiu, so schodiskom v prednej časti a štítom 

neseným radom stĺpov,  sa v severovýchodných provinciách vyskytoval zriedkavo. V Británii 

sa takéto chrámy nachádzali v Colchestri, Wroxeteri a Bath, päť ich bolo objavených 

v Corbridge
216

 a ďalšie existovali v Londýne a Yorku.
217

 S výnimkou chrámu v Yorku 

pochádzajú všetky z prvého storočia.
218

 

     Chrám v Colchestri bol zasvätený zboţštenému Claudiovi a bol strediskom imperiálneho 

kultu. (Obr.35) S jeho výstavbou sa začalo uţ pred rokom 60. Pri Boudiccinom povstaní bol 

zničený a neskôr nanovo vystavaný.
219

 Stál na masívnom pódiu dlhom 32 metrov a širokom 

24, 3 metra. Kvôli nedostatku stavebného tvorili základy pódia dve paralelné klenby z betónu 

obloţenom tehlami. Kaţdá z nich bola 28,5 metra dlhá a široká 3,2 aţ 3,5 metra.
220

 Klenby 

boli rozdelené stenou a vyplnené zhutneným pieskom. Chrám mal bohatú mramorovú 

výzdobu V priečelí orientovanom smerom na juh, sa nachádzali dva rady po ôsmych 

korintských stĺpoch a po desať stĺpov sa nachádzalo pozdĺţ jeho východnej a západnej strany. 

Stĺpy boli 1 meter široké a vysoké 9,1 metra. K chrámu sa vystupovalo širokým schodiskom, 

pred ktorým sa nachádzal veľký oltár. Po stranách mal podstavce na ktorých pôvodne stáli 

sochy.
221

 Chrámový okrsok 150 metrov dlhý a 120 metrov široký, bol zo všetkých strán 

uzavretý portikami a administratívnymi miestnosťami. (Obr.36) Na jeho juţnej strane sa 

nachádzal monumentálny vstup. Juţne od okrsku sa pravdepodobne nachádzalo kňaţské 

kolégium. Z Chrámu sa zachovalo iba pódium s podpornými oblúkmi, na ktorom bol 

v jedenástom storočí postavený normandský hrad.
222
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    Jednoduchší typ klasického chrámu sa nachádzal vo Wroxeteri. Chrám z neskorého 

druhého storočia sa nachádzal v zadnej časti okrsku s rozmermi 30 x 17 metrov. Stál na 

vysokom pódiu a v priečelí mal asi 6 metrov vysoké korintské stĺpy.
223

 

     K verejným kúpeľom v Bath a tamojšiemu posvätnému prameňu bol pripojený okrsok 

s chrámom zasväteným keltskému boţstvu Sulis, stotoţňovanému s Minervou.  Chrám bol 

postavený koncom prvého storočia. (Obr.36) Stál na pódiu so šírkou 10 metrov a dĺţkou 20,4 

metra. V priečelí asi 8 metrov širokom, mal štyri stĺpy s kompozitnými hlavicami
224

 a po 

bočných a zadnej strane cely sa pravdepodobne nachádzali pilastre.
225

 Štít bol zdobený hlavou 

Sula, drţanou okrídlenými Viktóriami a Tritónmi trúbiacimi na rohy po stranách. Okolo roku 

200 bol chrámový okrsok značne pozmenený, chrámové pódium bolo rozšírené a vytvorilo 

vyvýšený priestor okolo chrámu. Po oboch stranách schodov boli k novému pódiu pripojené 

malé stavby. (Obr.37) Na rozšírenú časť pódia mohla byť tieţ pristavaná geléria, ktorá 

v podstate premenila klasický chrám, na chrám rímsko-keltského typu.
226

 Pred vstupom sa 

nachádzal 20 stôp široký oltár. Okrsok bol prístupný z východu monumentálnou bránou. Je 

moţné, ţe sa východne od komplexu ešte nachádzal malý kruhový chrám, tholos. 
227

 

     Z chrámov v Corbridge mal jeden päť stĺpov v priečelí, druhý stál podobne ako chrám vo 

Wroxeteri, v zadnej časti okrsku obklopenom portikami a ďalší s rozmermi 7,3 a 4,7 metra 

bol ukončený apsidou a pred vstupom sa nachádzali štyri stĺpy.
228

  

    Chrám v Yorku bol postavený v osemdesiatych rokoch druhého storočia, ale krátko nato 

bol zničený poţiarom a prestavaný pričom bol vystavaný aj monumentálny vstup do okrsku. 

V Londýne sa chrám klasického typu nachádzal v blízkosti flaviovského fóra.
229

     Je moţné, 

ţe i chrámy vybudované na fórach vo Verulamiu a Caerwente boli klasického typu, ale 

neexistujú o tom dôkazy.
230
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5.2 Chrámy rímsko-keltského typu 

 

     Pôvodne boli keltskými svätyňami posvätné háje alebo pramene. Po príchode Rimanov sa 

v Galii a Británii ujala myšlienka usídlenia boţstva v chráme. Chrámy rímsko-keltského typu 

sa v Británii vyskytovali oveľa častejšie ako klasický typ chrámu. Mohli pochádzať ešte 

z predrímskej doby. Podobná drevená stavba bola objavená v Heathrowe, vybudovaná 

v neskorej dobe ţeleznej. Je moţné, ţe v rímskej dobe sa začali v kameni stavať stavby, ktoré 

predtým existovali len ako drevené.
231

 

     Pôdorysy týchto stavieb sú jednoduché. Vnútri sa nachádzala pravouhlá, kruhová alebo 

polygonálna cela, obklopená koncentrickou vonkajšou galériou, ktorej šírka bola rovná 

polovici šírky cely. Najčastejší je pravouhlý tvar blíţiaci sa štvorcu so vstupom na kratšej 

strane. Medzi polygonálnymi plánmi sa zvyčajne vyskytuje osemuholník, častá je aj kruhová 

cela obklopená polygonálnou galériou.
232

 Galéria chrámu mala zvaţujúcu sa strechu. Tá 

mohla byť podopieraná stĺpmi na trpasličích múroch alebo pevnou stenou. Mnohé rímsko-

keltské chrámy stáli na vyvýšenom hlinenom pódiu a dnu sa vchádzalo po schodisku cez 

verandu so stĺpmi po stranách. Vstup do chrámu sa zvyčajne nachádzal na juhovýchode, čo 

nemuselo platiť v mestách, kde býval chrám otočený smerom s ulici. 
233

 

     Steny bývali pokryté maľovanou omietkou, podlahy mohli byť štrkové, zo škridiel alebo 

cementu  a ojedinele sa vyskytovali i mozaiky.
234

  

     Existovali tri moţné varianty. Chrámy s veţovitou celou vyššou, neţ galéria, chrámy 

s celou i galériou pribliţne rovnakej výšky zastrešené jednou strechou a chrámy 

s nezastrešenou celou. Dôkazy sú ale len o prvom type.
235 

     V rímskych mestách boli príklady týchto chrámov objavené vo Verulamiu, tri v Silchestri 

(Obr.38), dva v Richboroughu a Caistor-by-Norwich a päť rímsko-keltských chrámov sa 

nachádzalo na okraji Colchestra.
236

 

     Tzv. Trojuholníkový chrám vo Verulamiu bol postavený v rannom druhom storočí. V 

pôdoryse vytváralo nádvorie s chrámom zrezaný trojuholník, pričom chrám tvoril jeho 

základňou. (Obr.39) Cela bola rozdelená na tri časti a centrálna časť bola samostatnou 

jednotkou, od zvyšných dvoch oddelenou širokou chodbou. Nachádzala sa v nej socha boha. 

V bočných celách boli v strede umiestnené jamy alebo nádrţe v ktorých boli nájdené dubové 
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uhlíky. V podlahe chrámu a na dvore sa nachádzalo ďalších pätnásť jám s dubovými uhlíkmi, 

keramikou a zvieracími kosťami a minimálne v dvoch z nich sa našli zvyšky semienok 

talianskych píniových šišiek. Podlaha dvora bola trochu niţšie, neţ podlaha chrámu.
237

 Chrám 

mal tri stavebné fázy. Počas tretej bol do podlahy nádvoria vsadený centrálny oltár po 

stranách lemovaný menšími podstavcami. Za oltárom sa našla pochovaná býčia lebka. V 

štvrtom storočí následkom chybného vyplnenia priekopy pod komplexom došlo k poklesu 

stavby. Zasiahnutý bol nielen chrám ale aj kolonáda obklopujúca nádvorie a mnoţstvo stĺpov 

muselo byť opravených, tieţ aj masívne piliere na severnej strane, ktoré lemovali  vstup do 

chrámu. V tomto čase bola pridaná aj drevná veranda a okolité steny boli pokryté karmínovo 

červenou omietkou. Juţne od krytého vchodu sa nachádzal veľký vonkajší oltár. Okolo 

komplexu sa v pravidelných intervaloch nachádzali drevené stĺpy, chrániace steny. Podľa 

obetín, hlavne píniových semien sa dá súdiť, ţe chrám bol zasvätený frýgickej Veľkej matke, 

bohyni Kybéle.
238

 Ďalší chrám tohto typu vo Verulamiu sa nachádzal v okrsku za 

divadlom.
239

  

     Chrám v Caerwente (Obr.40) bol vybudovaný v neskorom treťom storočí.
240

 Na severnej 

strane cely so stranou dlhou 5,8 metra, sa nachádzala apsida a po bokoch niţšie bočné lode, 

osvetlené oknami.  

 

 

5.3 Mithraea 

 

     Mithraizmus sa v Britániie rozšíril v treťom storočí.
241

 Svätyne mali pripomínať jaskyňu. 

Boli to podzemné alebo aspoň čiastočne zahĺbené budovy, zvyčajne bez okien. V prednej 

časti sa nachádzal narthex vedúci do hlavnej lode, ktorú po stranách lemovali vyvýšené 

kamenné alebo hlinené plošiny.
242

  

     Mithraizmus vyznávali prevaţne vojaci a obchodníci a mithraea sa vyskytovali hlavne 

v prístavoch a vojenských pevnostiach. Z britských miest je známe mithraeum vo Wallbrooku 

v Londýne, pravdepodobne sa tieţ nachádzali v Silchestri a v Colchestri.
243 
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     Mithraeum vo Wallbrooku bolo vybudované v prvej polovici tretieho storočia vo forme 

baziliky s apsidou na jednom konci podopretou troma masívnymi piliermi, v ktorej sa 

nachádzalo zobrazenie Mithru zabíjajúceho býka. Na východnej stane sa nachádzal vestibul 

vyčnievajúci nad výšku hlavných budov. Budova bola 17,8 metra dlhá a 7,9 metra široká. 

Pôvodne sa hlavná loď nachádzala na niţšej úrovni neţ bočné lode a bola lemovaná dvoma 

radami stĺpov. Počas štvrtého storočia bola stavba pravdepodobne kvôli záplavám 

opravovaná. Jej hlavná loď bola zdvihnutá a rady stĺpov odstránené.
244

 Budova bola 

pouţívaná do polovice štvrtého storočia, kedy sa jej vyznávači stali terčom prenasledovania 

kresťanov.
245

 

 

 

5.4 Kresťanské kostoly 

 

     O kresťanských kostoloch z rímskej doby v Británii neexistujú jednoznačné dôkazy. 

Pozostatky stavieb, ktoré pravdepodobne boli kostolmi sa našli v Silchestri, Icklinghame, 

Richboroughu, Colchestri a Lincolne.
246

 

     Kostol v Silchestri (Obr.41) bol postavený po roku 348. Budova mala dĺţku 12,8 metra 

a šírku 10 metrov. Naprieč vstupnej strane sa nachádzal narthex a na opačnom konci apsida 

s mozaikovou podlahou. Pred vstupom bola štvorcová stavba s tehlovým podstavcom vo 

vnútri, pravdepodobne baptistérium.
247

 

Kostol v Icklingame mal pravouhlý pôdorys s rozmermi asi 6 x 3,6 metra. Vstup bol zrejme 

na západe a vo východnej časti sa nachádzala apsida.
248

 

     Ďalší z pravdepodobných kostolov leţal pri juhovýchodnom rohu hradieb Colchestra na 

mieste pohrebiska zo štvrtého storočia. Stavba bola 24,8 metra dlhá a 7,4 metra široká 

s apsidou na východnej strane. Východná polovica budovy bola oddelená prepáţkou 

a pozostávala z hlavnej lode a dvoch postranných lodí. Kostol bol vybudovaný 

pravdepodobne po roku 320. 
249
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     V Richboroughu sa kostol nachádzal v severovýchodnej časti mesta. Podobne ako 

v Icklinghame aj tu išlo o malú pravouhlú stavbu so vstupom na západnej a apsidou na 

východnej strane.
250

 

     Kresťanský kostol sa pravdepodobne nachádzal aj v Caerwente. Budova podlhovastého 

tvaru a narthexom na západne a apsidom na východnej strane pochádzala pravdepodobne aţ 

zo začiatku piateho storočia.
251
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Záver 

 

 

 

     Rímska kultúra bola kultúrou  miest. O mestá, ako o základné správne jednotky sa opierala 

aj rímska administratíva, ich výstavba v provincii teda nasledovala hneď po jej vojenskom 

ovládnutí. Kolónia zaloţená v Colchestri sa stala hlavným mestom provincie a strediskom 

imperiálneho kultu a slúţila ako vzor rímskeho mesta pre domáce obyvateľstvo. Podľa tohto 

rímskeho vzoru vyrástli tieţ ďalšie mestá, ako napríklad Verulamium.  

     Zakladanie miest a budovanie verejných stavieb súviselo aj so snahou romanizovať 

miestne obyvateľstvo prostredníctvom výhod a výdobytkov, ktoré ponúkala rímska 

civilizácia.  

     Po zničení miest pri Boudiccinej vzbure došlo za Flaviovcov k rozmachu stavebnej 

aktivity. Zaloţené boli ďalšie dve rímske kolónie. V mestách boli budované verejné stavby 

podľa rímskeho vzoru, aj keď ešte prevaţne z netrvanlivých materiálov, stavané boli chrámy 

klasického rímskeho typu. V pláne týchto miest i konštrukcii jednotlivých stavieb je zjavný 

ich vojenský charakter, či uţ vychádzali zo vzoru, ktorý poskytovali vojenské pevnosti, alebo 

sa na ich výstavbe priamo podieľali vojenskí architekti.  

     Ďalšia fáza rozvoja miest nastala v prvej polovici druhého storočia za vlády Hadriána,  

kedy došlo k budovaniu nových, väčších a výstavnejších verejných stavieb. Mnohé staršie 

drevené stavby boli v tomto čase prestavané do kamennej podoby. O narastajúcej prosperite 

miest v tomto období svedčí aj výstavba nákladnejších a prepychovejších obydlí. V druhej 

polovici storočia sa v mestách začalo s výstavbou opevnení, ale tento program bol zavŕšený 

aţ v priebehu nasledujúceho storočia. V treťom a štvrtom storočí došlo zrejme k úbytku 

obyvateľstva v mestách, o čom by svedčila ich redšia zástavba. V prvých dvoch desaťročiach 

tretieho storočia došlo tieţ k prestavbám a rozširovaniu mnohých verejných budov. 

     Silnejúce nebezpečenstvo zo strany barbarov vo štvrtom storočí malo za následok masívne 

prestavby mestských opevnení, ktoré premenili jednotlivé mestá v pevnosti. Zo začiatku 

storočia pochádzajú ešte opravy a prestavby verejných budov v niekoľkých mestách, ale  

v druhej polovici storočia došlo na mnohých miestach k úpadku, mnohé stavby boli zničené 

a stali sa z nich skládky odpadu, prípadne na ich mieste vyrástli drevené stavby. Rímsky 

systém správy ale v Británii pretrváva aj v piatom storočí, po tom ako stratila status provincie. 



 
 

Mestá ale postupne stratili svoju funkciu a boli opúšťané, na viacerých miestach sa našli stopy 

saského osídlenia.
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