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Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá rímskymi záhradami na konci antiky a ich 

odkazom v záhradách stredoveku. Dôraz sa kladie na ich architektonické a koncepčné 

riešenie. Pozornosť je taktiež venovaná literárnym zmienkam antických autorov a mozaikám 

ako ikonografickému prameňu. Ďalším zámerom je vyzdvihnúť prvky a komponenty 

rímskych záhrad, ktoré sa objavujú v maorských záhradách Španielska a v kláštorných 

záhradách stredoveku. 

 

Kľúčové slová:  záhrady, architektúra, koncepčné riešenie, tradície, rímsky vplyv, literárne 

pramene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: This graduation theses is concerned with the Roman gardens of the late antiquity 

and with their heritage in the Medieval gardens. Consequently there might be placed an 

emphasis on their conceptual and architectural layout. The attention is also paid to ancient 

literary sources and to mosaics as an iconographic source. Another purpose is to point out the 

components of Roman gardens, which are reflected in the Moor gardens in Spain and in the 

cloister gardens of Medieval monasteries. 

 

Key words:  gardens, architecture, conceptual layout, , traditions, Roman influence, literary 

sources 
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1. Úvod 

Myšlienka hortu, záhrady, ako miesta pre odpočinok, pre rozjímanie sa počas doby 

rímskeho impéria nemenila, no prispôsobovala sa podmienkam stanoveným majiteľmi 

obytných priestorov i klimatickými podmienkami rímskych provincií. V záhrade sa 

prepojovali tri rímske cnosti, a to firmitas ako jej trvácnosť a odolnosť zakladajúca si na 

výbere materiálov, utilitas ako jej vhodnosť a užitočnosť podľa bezchybného umiestnenia 

prvkov, medzi ktorými nie je žiadna prekážka v ich užití a každý z nich je na správnom 

a vhodnom mieste, a venustas ako jej krása a pôžitok z nej, kde vďaka správnym proporciám 

a symetrii nielen práca v nej prináša radosť
1
. 

Preto aj gro tejto práce je venované konceptu a umiestneniu záhrad v obytných 

priestoroch aj z hľadiska chronologického vývoja spolu s lokálnymi rozdielmi a pozostáva 

z charakteristiky záhrad cisárskych palácov, záhrad palácových reprezentatívnych víl, víl 

rusticae a maritimae, a čerpá z relevantných prameňov, predovšetkým z antických autorov 

a vyobrazení na mozaikách. Na príklade konkrétnych víl, prípadne insúl, sú uvedené zmeny 

usporiadania rímskeho domu a lokalizácia i črty záhrady v ňom. Pokiaľ to dostupné pramene 

a literatúra dovoľujú, sú v práci popísané záhrady verejného charakteru už od prvotného 

zámeru ako thermy či parky, alebo aj sekundárneho ako v prípade mauzóleí venovaných in 

usum populi po skone cisára. 

Práca je členená do troch hlavných okruhov pozostávajúcich zo spracovania prameňov 

a chronológie vývoja, ktorá je poukázaná v záhradách v samotnom Taliansku, v 

architektonickom komplexe Hadriánovej vily v Tivoli, mestských domoch v Ostii, rozsiahlej 

Ville del Casale na Piazza Armerina na Sicílii a v ikonografických prameňoch so záhradnou 

tematikou v Ravenne 5. a 6. stor. n. l., i v záhradách západných rímskych provincií Galie, 

Hispánie, Severnej Afriky a víl v povodí Mosely. Záhradám provicie Británie nie je v práci 

venovaná pozornosť z dôvodu jej vlastnej špecifickosti a vhodnosti spracovania tejto tematiky 

v samostatnej práci, napríklad bakalárskej. Pôvodným zámerom bolo i zaoberanie sa 

záhradami v provinciách Germanii Superior a Inferior, no v konečnom dôsledku sú vybraté 

vily v Povodí Mosely. Vznikol tak priestor pre ich detailnejší popis, ibaže aj ten je limitovaný 

samotným rozsahom práce. V záhradách provincie Severná Afrika sú vybrané záhrady od 

dnešného Maroka cez Alžírsko až po Tunisko, prostredníctvom ktorých je stanovená úloha 

poukázať na ich vzájomné ovplyvňovanie so záhradami samotnej Itálie, Sicílie, Hispánie 

a Galie ako v repertoári výzdobných podlahových mozaík, tak i v koncepčnom rozvrhu 

a spôsobe zavlažovacích systémov. Záhrady Afriky Tripolitany a Kyrénaiky sa vyznačovali 

                                                 
1
 Turner 2005, s. 15 
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odlišnejším charakterom, v ktorom sa odrážajú východné vplyvy, a preto v práci zahrnuté nie 

sú i z dôvodu prístupných relevantných zdrojov a možnej kapacity práce. Tretí okruh je 

charakterizovaný popisom rímskych cisárskych víl v Splite, Soluni a Konstantinopoli, kde je 

stručne načrtnutá nasledujúca zástavba areálu. 

Posledné dve kapitoly sú doplnením k celkovému obrazu rímskych záhrad a ich 

vplyvu, či už primárnemu alebo skôr sekundárnemu na architektúru a ďalší vývoj európskych 

kláštorných záhrad s ambitom a na koncipovanie maorských záhrad v Španielsku, ktorý je 

ilustrovaný na niekoľkých vybraných príkladoch. 
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2. Prehľad doterajšieho bádania 

 Ešte v minulom storočí archeológia upriamovala svoju pozornosť viac na vily než na 

ich záhrady, avšak moderné archeologické metódy sa zameriavajú skôr na záhradné štruktúry 

i spevnenú plochu a na záhradnú architektúru. Súčasné analýzy sa orientujú na záhradnú 

pôdu, z ktorej získavajú vzorky pre zistenie určitého obsahu semien a pozostatkov koreňov 

stromov, ktoré tak ponúkajú širší prehľad o rastlinách a ich pestovaní. 

 Bolo vydaných niekoľko dôležitých analytických monografií zameraných na 

podrobnú charakteristiku rímskych záhrad z komplexného hľadiska (Farrar 1998, Bowe 2004, 

Grimal 1969, von Stackelberg 2009, Jashemski 2003, Miller 1994). V neposlednom rade sa 

medzi relevantnú bibliografiu rímskych záhrad zaraďuje všeobecná história záhradného 

umenia publikovaná M. Gotheinovou (1914). 

Historické pozadie a filozofický náhľad pre vývoj a význam záhrad je sumarizovaný 

v monografii T. Turnera (2005) a s ohľadom na vývoj udalostí aj v práci Ph. Rousseaua 

(2009). Záhrady sú skúmané napokon i z hospodárskeho hľadiska (Nevett 2010, White 1970). 

Katalóg rímskych záhrad je publikovaný v práci M. Frass (2006), ktorý sa zaoberá 

súpisom dosiaľ známych záhrad jednak z archeologických vykopávok a jednak z literárnych 

zmienok antických autorov (Platner 1929). Ďalej je tu rozvrhnutá sociálna a hospodárska 

funkcia záhrad i kúpno-predajné zmluvy. Rozhodujúci význam má i zborník s tematikou 

literárnych prameňov a vodných systémov záhradných triklínií (MacDougall 1987). 

Na komplexnejší pohľad o živote rímskych a latinských autorov a ako zdroj pre 

analogické porovnanie informácií o živote svätcov, u ktorých  nachádzame zmienky 

o záhradách alebo statkoch, slúži niekoľko monografií (Trout 1999, Pummer 2002, Phillimore 

1912, O´Donell 1995, Koebner 1915, Graf 1997, Glover 1901, Coon 1997) a článkov (Alciati 

– Giorda 2010) zaoberajúcich sa touto tematikou, prípadne doplnených aj o komentáre 

k jednotlivým dielam ako u Marka Aurelia Frontona (van den Hout 1999, Champlin 1974). 

Tematike mozaík v kontexte záhrad  bolo venovaných mnoho odborných publikácií 

a v práci je použitých hneď niekoľko (Hallier – Zehnacker 1965, Germain 1973, Gozlan 

1990) a rovnako i záhradám v kontexte architektúry víl (Février 1967, Gros 1997, Gros 2006, 

Grimal 1983). 

Vykopávky rímskych záhrad v Hadriánovej vile v Tivoli viedli W. F Jashemski a E. S. 

P. Ricotti, ktoré vypracovali podrobné články vzťahujúce sa k záhradám na Piazza d´Oro, 

v Canope, Stadiu a tzv. Natatoriu (Jashemski – Ricotti – Foss 1992, Ricotti 1987, ale 

i Reichardt 1993). 
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Archeológii rímskych záhrad v Ostii sa venuje podrobný popis jednotlivých domov 

a vybaveniu v nich, ktorý je obsiahnutý na internetovej stránke www.ostia-antica.org, kde sú 

informácie spracované na základe relevantnej literatúry (Gering 2002, Stöger 2007, Cervi 

1998 a ďalšej, ktorá nebola prístupná pri písaní tejto diplomovej práce
2
). 

Literatúra k rímskym záhradám v Galii je obsiahnutá jednak v monografiách 

zameraných na súhrnné poznanie lokalít (Goudineau 1991, Ferdiere 2011) či v prácach 

celkovo o architektúre (Gros 2001, Ward-Perkins 1994, Timár 2011, Goodman 2007, Sear 

1983). Poznatky o záhradách a verejných parkoch s plastikou poskytuje práca B. Andrae 

(1996) a zborník Horti Romani. Bulletino della Commisione archeologica comunale di Roma 

(Cimma – La Rocca 1998) venovaný rôznej tematike rímskych záhrad. 

Dôkazom, že súčasný stav výskumov rímskych víl sa skutočne zameriava aj na 

príslušné záhrady a nijako nezaostáva v metodike sú články Y. Barata (Barat 1999, Barat – 

Morize 2000). Detailný popis záhrady villy maritimy poskytuje i štúdia A. Provosta (2007), 

kde sa kladie dôraz na chronologický vývoj a stavebné zmeny záhradnej koncepcie. 

No opäť nachádzame analytické štúdie s primárnym zameraním na architektúru víl 

a až so sekundárnym na zasadenie záhrady do obytného komplexu a príkladom je Vaison- la – 

Romaine (Bouet 1998, Liou 1971, Allaq – Barbet 1995). Opakom je článok venovaný 

rímskym záhradám vo Vienne (Le Glay 1981). 

 Vzhľadom však k príliš malému množstvu poznatkov o rímskych záhradách 

v Ravenne, v Diokletiánovom paláci v Splite, v Galériovom v Soluni a v Konštantínovom 

v Konstantinopoli je nutné hľadať zmienky i vo všeobecných publikáciách zaoberajúcich sa 

architektúrou a umením rímskeho impéria (Arnold 2008, Dopsch 1923, Fagiolo – Schezen 

1997, Goodman 2007, Conan 2003, Heidenreich 1941, Sanders 1989, Spangenberg 2011, 

Ward-Perkins 1994, Brothers 1972). 

Obrovským prínosom pre najnovšie skúmanie primárne architektúry a sekundárne 

i architektúry záhrad Vily del Casale na Piazza Armerine sú práce prof. Pensabeneho 

z Università degli Studi „La Sapienza“ v Ríme (Pensabene – Pucci – Carandini – Ampolo 

1971, Pensabene – Gallocchio – Gasparini – Montealbano – Paternicò 2009, Pensabene – 

Gallocchio 2011, Pensabene 2012). 

                                                 
2
 Heres, Th.: Paries, Amsterdam 1982; Scrinari, V. - Ricciardi, M. A.: La Civilta dell'Acqua in Ostia Antica, 

Roma 1996; Stevens,S.: Reconstructing the Garden Houses at Ostia. Exploring Water Supply and Building 

Height. In: Bulletin Antieke Beschaving  80 (2005), 113-123; M. Floriani Squarciapino, 'Ornamento per fontana 

da Ostia', BdA 37 (1952), 29-32 

http://www.ostia-antica.org/
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3. Pramene 

 Pre základné poznanie rímskych záhrad sú v práci využité pramene trojakého druhu – 

literárne, ikonografické a samotné archeologické. V rámci literárnych prameňov sú pre 

ucelenejší dojem uvádzané priame popisy záhrad od rímskych autorov Ausonia či Sidonia. 

 Ikonografické pramene zahŕňajú mozaikovú výzdobu víl s hlavnou tematikou záhrad, 

flóry a fauny  i aktivít odohrávajúcich sa v nej. Fresky sú však charakterizované v kapitole 

o záhradách Galie, keďže sú jednými z mála dochovaných z neskorších období. 

Archeologické pramene sú obsiahnuté v celej práci, kde sa im pozornosť venuje 

v jednotlivých kapitolách a sú zároveň „nosným kameňom“ pre bádanie v archeológii 

rímskych záhrad. 

 

3. 1 Antické literárne pramene 

 Popisy a zmienky o rímskych záhradách z obdobia po Plíniovi mladšom a jeho 

detailnom opise tuskulskej vily sú viac-menej čiastočné a rozptýlené. Časť informácií 

o záhradách je však v diele Scriptores Historiae Augustae, alebo Historia Augusta, čo je 

biografický súbor cisárov počnúc Hadriánom a končiac Numerianom (117 – 284 n. l.) spísaný 

viacerými autormi majúc inšpiráciu v Suetoniovi. 

 O Hadriánovej vile v Tivoli sa zmieňuje Historia Augusta tým, že uvádza 

pomenovanie stavieb komplexu podľa význačných miest v tej dobe známych a ktoré sám 

Hadrián navštívil – Lyceum, Academia, Prytaneum, Stoa Poikilé, Canopus, Tempe
3
. 

 Decimus Iunius Iuvenalis (60 – po r. 127 n. l.)slovne kritizoval neresti, ktoré so sebou 

prinášal mestský život a naproti tomu vyzdvihoval tradičné virtutes späté so životom na 

vidieku. Vysmieval sa aj umelému dotváraniu prírody ľudskou rukou a to na príklade grotta
4
. 

 Marcus Cornelius Fronto (90/95 – 167 n. l.)v jednom zo svojich listov adresovaných 

Marku Aureliovi, ktorému bol zároveň učiteľom rétoriky, zmieňuje prácu topiaria a okrasné 

kríky z myrhy a buxu
5
, a naráža aj na pozoruhodný strom catachanna

6
 obťažkaný rôznymi 

druhmi ovocia. Fronto trávil čas aj na svojej ville rustice v Sorrente a vo ville urbane na Via 

Aurelia
7
. Jeho mestská vila sa mala nachádzať na Eskvilíne a časť z nej dokonca v Horti 

                                                 
3
 Scriptores Historiae Augustae, Hadrianus.  26, 5 

4
 Iuvenalis, Satiry, 3, 1 - 24 

5
 Fronto, Epistulae ad M. Caesarem 1.3, 7 - 8 

6
 Fronto, Epistulae ad M. Antoninum De orationibus 2, 10 

7
 Fronto, Epistulae ad M. Caesarem, 4. 4, 2 
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Maecenati, kam ho chodievala navštevovať jeho dcéra Cratia s manželom Gaiom Aufidiom 

Victorianom
8
. 

 Zmienky o záhradách Domitie Lucilly na pahorku Caelius, matky Marka Aurélia, pod 

názvom Horti materni nachádzame v Historii Auguste
9
. Tiež sa tu dozvedáme, že Valerius 

Homullus uvidel Domitiu Lucillu ako sa kolenačky modlí u aediculy dedikovanej Apollónovi 

v jej záhrade
10

. 

 Existuje aj niekoľko zmienok o cisárskych palácových vilách a ich záhradách, tak 

napr. Commodus sa vyhol moru tým, že unikol do svojej laurentskej vily, ktorú obklopovali 

vavrínové háje. V sporných Horti Commodiani
11

 bol záhradný portikus,  v ktorom na mozaike 

bol zobrazený Pescenius Niger, jeden z najdôvernejších Commodových priateľov, ako sa 

pripravuje na rituál Isidinho kultu
12

. 

 Záhrady pod názvom Horti Getae/Getes, pomenované po mladšom synovi Septimia 

Severa, Getovi, sa nachádzali asi 10 km od Vejí, vo vile Septimia Severa, ktorý časť záhrad
13

 

vyčlenil ako res privata synovi
14

.  

Gordián II. si nechal vybudovať honosnú vilu na ceste do Praeneste, ktorej vnútorný 

peristyl bol údajne lemovaný až dvesto stĺpmi z rôznych druhov mramoru, ku ktorej priliehali 

tri baziliky a kúpele
15

. Takisto mal obrovskú záľubu v záhradách, v kúpeľoch a v príjemných 

tienistých hájoch
16

. 

Gordián III. ako formu verejného parku nechal postaviť portikus na Martovom poli 

v Ríme, dlhý tisíc stôp, a naproti nemu druhý portikus o dĺžke ďalších tisíc stôp a priestor 

medzi nimi o veľkosti päťsto stôp vytváral vychádzkový park s množstvom stromov – 

vavrínov, myrhy, topiárií z buxu - s mozaikovým chodníkom uprostred a dlhým tisíc stôp so 

stĺpmi a sochami po stranách. Na konci promenády mala stáť bazilika. S architektom 

Timesitheom plánoval výstavbu letných kúpeľov za touto bazilikou a pred vstupom do parku 

zas zimné kúpele, a to z takého dôvodu, aby verejný park mal oveľa praktickejší úžitok. Tento 

areál bol však neskôr obsadený inými občanmi a ich vilami a záhradami
17

. 

                                                 
8
 Frass 2006, p. 260 – 1, van den Hout 1999, p. 10 

9
 Scriptores Historiae Augustae, M. Aurelius, 5, 3 

10
 Ibid. 6, 9 

11
 Platner 1929, s. 264; Frass 2006, s. 312; Grimal 1969, s. 163 

12
 Scriptores Historiae Augustae. Pescennius Niger, 6, 8 

13
 Ibid. Septimius Severus, 4, 5 - 6 

14
 Frass 2006, s. 325 

15
Scriptores Historiae Augustae. Gordianus. 32, 2 - 3 

16
 Ibid., Gordianus. 19, 5 

17
 Ibid. Gordianus. 32, 6 - 8 
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Heliogabalus bol zas údajne priekopníkom v extravagancii a do svojej odpočinkovej 

záhrady vo vile nechal doviezť odpílený vrcholok hory a úmyselne navoziť sneh
18

. Podobne 

ako Nero, aj on mal v banketovej sále otáčavý strop a svojich pochlebovačov nechával 

zasypať fialkami a inými kvetmi až sa nemohli spod nich vyhrabať a boli tak odsúdení na 

smrť
19

. Tiež mal manieru prechádzať sa v triklíniách a portikoch pokrytých rozhádzanými 

kvetmi – ružami, fialkami, hyacintmi a narcismi
20

 alebo obsypať stibadium šafranom
21

 alebo 

keď sa čo i len na chvíľu nachádzal v bazéne, voda musela byť navoňaná kvetmi ruží, 

šafranom a palinou
22

. Aj Carinus mal záľubu vo voľne  pohodených kvetoch na podlahe 

triklínia, najmä ruže z Milána, a rád plával v bazéne s jablkami a melónmi
23

. 

Gallienus si nechal postaviť svoje záhrady na Eskvilíne a pomenoval ich Horti 

Liciniani
24

, aj keď tento názov je moderným označením opierajúc sa práve o Historiu 

Augustu, podľa ktorej sa Gallienus vzťahoval k horti nominis sui
25

. 

Aureliánus, keď sa zdržiaval v Ríme, prebýval radšej v Sallustiových či Domitiiných 

záhradách
26

. V Horti Sallustiani nechal dokonca vybudovať portikus dlhý tisíc stôp
27

. 

Mnoho konkrétnych popisov záhrad tej doby sa nezachovalo, taktiež ani dielo Decima 

Claudia Albina Georgika
28

. No pastorálne dielo Longa Daphnis a Chloe, 

najpravdepodobnejšie z 3. stor. n. l., ukazuje popis úžitkovej i oddychovej záhrady na Lesbe 

z úst starého muža Fileta
29

. Jeho záhrada obohnaná múrom mala rozlohu 600 x 400 stôp, 

najbližšie k stene boli vysoké stromy, dub, cyprus, vavrín, platan a borovica, chrániac svojimi 

vetvami kvetinové záhony i ovocné stromy, ktorých žatva bola podľa ročných období: v jari 

ruže, ľalie, fialky a hyacinty, v lete mak, hrušky a jablká, na jeseň hrozno, figy, granátové 

jablká a zelená myrha. Na zavlažovanie tu slúžili tri fontány. Filetás vychvaľuje svoju 

špeciálnu odrodu vínnej révy, ktorá má dlhé úponky vinúce sa až na granátovníky a jablone. 

V záhrade mal aj oltár dedikovaný Bakchovi, ktorý obrastal brečtanom a vínnou révou. 

Achilles Tatius v príbehu Clitophona a Leukippy popisuje záhradu domu s portikom, 

kde medzi stĺpmi boli malé stromčeky v kvetináčoch, ktorých vetvy sa navzájom prekrývali. 

                                                 
18

 Ibid.Heliogabalus. 23, 8 
19

 Ibid. 21, 5 
20

 Ibid. 19, 7; 29, 8 
21

 Ibid. 28, 5 
22

 Ibid. 19, 8; 21, 6; 24, 1 
23

 Ibid. Carus et Carinus et Numerius. 17, 3 
24

 Ibid. Gallienus. 17, 8 
25

 Frass 2006, s. 297 
26

 Scriptores Historiae Augustae, Divus Aurelianus. 49, 1; Horti Domitiae: záhrady manželky cisára Domitia, na 

pravom brehu Tiberu a čiastočne sa prekrývali s Hadriánovým mauzóleom. Ešte v dobe vlády Aureliána sa 

nazývali Horti Domitiae. 
27

 Ibid. 49, 2 
28

 Ibid. Clodius Albinus. 11, 7 
29

 Longus: Daphnis and Chloe, transl. by Georg Thornley, II, 3 – 6; IV, 2 - 4 
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Popri stromoch na rákosových kolíkoch rástla vínna réva, nachádzali sa tu kvetinové záhony 

s ružami, narcismi a fialkami uprostred ktorých bola fontána štvorcového tvaru. Boli tu aj 

vtáky: pávy voľne sa prechádzajúce, labute pri fontáne a papagáje v klietkach
30

. 

Reposianus v krátkej básni De concubitu Martis et Veneris spomína háj s kvetmi 

pestovanými v záhrade a pohovku obsypanú ružami
31

. Popis záhrady plnej kvetov v okázalej 

vile rustice poskytuje Alciphron vo svojich listoch
32

. U Pentadia v básni De adventu veris je 

pár zmienok o hájoch a stromoch ako brest a platan
33

, u Flavia Philostrata (2./3. stor. n. l.) 

v diele Vita Apollonii zas správy o paláci v Babylóne s podzemným grottom
34

 a o Bakchovej 

svätyni s do kruhu vysadenými vavrínmi, brečtanom a vínnou révou
35

 a u jeho zaťa 

Philostrata Lemnia v diele Imagines ako popisuje záhradu preplnenú vôňou jabĺk a chodníky 

lemované upravenou trávou
36

. 

Sextovi Aureliovi Victorovi sa pripisuje zbierka Epitomae de caesaribus, krátke 

správy o živote cisárov od Augusta až po Honoria, kde práve vyzdvihuje Diokletiána v jeho 

letnom paláci v Splite a ako je hrdý na pestovanie a význam kapusty
37

. 

Rečník a štátnik Symmachus (340 – 402 n. l.)a jeho otec vlastnili niekoľko víl v Ríme 

a Capue a niekoľko statkov v Samniu, Apúlii, na Sicílii i v Mauretánii, prímestské vily a vily 

rustici v neapolskom zálive a v Baiách
38

. Melania mladšia (385 – 438/9 n. l.), manželka 

konzula Pinia z rodu Valeriov, v roku 404 n. l. po smrti otca predala všetok svoj majetok, 

palác na pahorku Celio a ďalšie vily v okolí Ríma, v Itálii, Kampánii a Španielsku, 

a odplávala so svojím mužom na asketickú cestu do Severnej Afriky a neskôr do Jeruzaléma
39

 

a jedna z víl mala mať impozantný veľký bazén s výhľadom na more i na hory za vilou. 

Tiberianus, praefectus praetorio v Galii v roku 335 n. l., mal veľký zmysel pre 

precítenie krásy a odráža sa to aj v jednej jeho krátkej básni, kde v hexametri opisuje údolie 

rieky s ľaliami a šafranom ako mu to pripomína vôňu záhrady
40

. 

Decimus Magnus Ausonius (310 – 394 n. l.)v XX. knihe Mosella opisuje svoj rodný 

kraj, Burdigala, teda dnešné Bordeaux, vily rustici priliehajúce k brehom rieky a s viničom 

                                                 
30

 Achilles Tatius: Clitophon and Leucippe, transl. by S. Gaselee, I, 15 
31

 Reposianus: De concubitu Martis et Veneris, p. 524 - 39 
32

 Alciphronis epistularum libri IV, 13 
33

 Pentadius: De adventu veris, p. 546 - 9 
34

 Flavius Philostratus: Vita Apollonii, I, 25 
35

 Ibid. II, 8 
36

 Philostratus Lemnius: Imagines, I, 6, 2 
37

 Sextus Aurelius Victor: Epitomae de caesaribus 39, 6 
38

 Glover 1901, s. 148 – 71; MacDougall 1987, s. 27 
39

 MacDougall 1987, s. 27; Alciati, p. 432; Pummer 2002, s. 221 - 2 
40

 Tiberianus I, p. 558 - 61 
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pestovaným na úpätí hôr
41

 a chváli mestskú fontánu z parského mramoru
42

, odmieta 

nadmerný luxus
43

 a ospevuje svoju formálnu záhradu, kde pestuje ruže i kapustu
44

. 

Claudius Claudianus (370 – 404 n. l.)v Epithalamiu venovanom Honoriovi a jeho 

nastávajúcej Marii opisuje Venušinu záhradu
45

 ako pozemský raj. 

Aurelius Prudentius Clemens (348 – po r. 405 n. l.) v teologickej básni Cathemerinon 

(Život okolo/Každodenný život) rozpráva o kresťanoch spievajúcich hymny v zavlažovanej 

oddychovej záhrade plnej kvetov a vôní a o bankete v záhrade
46

. 

Rutilius Taurus Aemilianus Palladius (408 – 457/461 n. l.)zanechal významné dielo 

De re rustica, v ktorom sa venuje predovšetkým poľnohospodárstvu a prácam s ním 

spojených, no v niektorých kapitolách sú aj zmienky o bylinkách a plodinách pestovaných 

v záhradách na kuchynské účely alebo aj o kultivácii kvetov, napr. ruží
47

. Jeho druhé súhrne 

dielo Opus agriculturae predstavuje zbierku o poľnohospodárskych prácach po celý rok, no 

okrem iného aj cenné poznatky z oblasti záhrad a nástrojov. 

Claudius Rutilius Namatianus vo svojom diele De reditu suo popisuje stále zelené háje 

a vtáky v nich cvrlikajúce a vily pri pobreží Galie
48

, vilu v Centumcellae (Civitavecchia)
49

, 

vilu so záhradou vo Falériách (Porto di Faliesi) s pomerne veľkým vivariom
50

 a vilu na umelo 

nanosenom polostrove Triturrita
51

. 

 Za významný literárny prameň 5. stor. n. l. s tematikou záhrad sa považujú Epistulae 

od Gaia Sollia Modesta Apollinara Sidonia (431 – 486 n. l.), ktorý pochádzal z galo-rímskej 

aristokratickej rodiny z Lyonu a ktorý pôsobil ako mestský praefectus v Ríme roku 468 a ako 

auvergnský biskup do roku 471 n. l. Mal blízky literárny vzťah k Plíniovi mladšiemu 

a Statiovi, a tak sa vo svojich listoch snaží podrobnejšie popísať svoju vilu 

v Avitacu/Avitiacu, v dnešnom Clermont-Ferrand, i vilu svojho priateľa Pontia Leontina pri 

Bordeaux. 

 Vila v Avitacu/Avitiacu je orientovaná severojužne a na západnej strane sú hory 

a rovný svah kopca, z juhozápadu sú k vile pridružené kúpele, porovnateľné s tými verejnými,  

                                                 
41

 Ausonius: Mosella 20 – 22 (p. 227) 
42

 Ibid. p. 282 - 286 
43

 Ibid. 48 – 54 (p. 228 - 9) 
44

 Ausonius: On newblown roses, Wadell 
45

 Claudianus: Epithalamium 49 – 96, p. 495 - 8 
46

 Prudentius: Cathemerinon V, 113 – 24, Glover 1901, s. 267 – 269 
47

 Palladius: Der re rustica III, 21 
48

 Namatianus: De reditu suo I, 111 – 4; MacDougall 1987, s. 28 
49

 Ibid. I, 237 - 48 
50

 Ibid. I, 377 - 80 
51

 Ibid. I, 527 - 540 
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a východne od nich rozľahlá piscina, bazén s vlažnou vodou, a za ňou kryptoportikus, 

z ktorého sa vchádzalo do krytého zimného triklínia s výhľadom na jazero kde mohol 

pozorovať vodné hry. Popri jazere sa nachádza háj, nemus, z citrusových stromov a ich vetvy 

sa vzájomne preplietajú a tvoria tak tieň na nádvorí, kde sa zrejme hrali loptové hry. 

Vychvaľuje tiež výhľad na pasákov oviec a kráv na stráňach a spev vtákov, slávikov 

a lastovičiek, prítomnosť kačíc a hus, cvrlikanie cikád i kvákanie žiab
52

. Celkovo svoju vilu 

porovnáva s villae de otium v Baiách alebo v Kampánii
53

. 

 V jeho ďalšej vile vymenúva rôzne druhy kvetín, ktoré pestuje vo svojej záhrade: 

fialky, materina dúška, vtáčí zob, serpyllum a casia, šafran, mesiačik lekársky, narcisy 

a hyacinty. Na úpätí kopca má dokonca umelo vytvorené grotto a pri ňom vysadené stromy 

ako „prirodzený portikus“
54

. 

 Vila Pontia Leontina je označená termínom burgus, pevnosť či dokonca hrad 

a nachádzala sa na svahu kopca medzi dvoma riekami Garunnou a Duraniom. Mala tiež 

vlastné kúpele a vlastný zdroj vody, kolonády, triklíniá a nárožné veže
55

. 

 V zbierke Anthologia latina je súbor viacerých autorov zo Severnej Afriky, ktorých 

diela neboli natoľko rozsiahle, aby boli publikované samostatne. Odtiaľto poznáme Luxoria 

(začiatok 6. stor. n. l., žil v Kartágu) a jeho Carmina, kde opisuje mladého Vandala menom 

Fridamal, ktorý bol nositeľom odkazu rímskej kultúry, a ktorý vytvoril locus amoenus,
 56

 vilu 

s oddychovou záhradou plnou stromov, kvetín, fontán a so sochou Diany. 

V ďalšej poéme popisuje viridarium, kde kŕmili ryby z rúk, zdomácneného kanca, 

ktorého kŕmia medzi kolonádami stĺpov,  Fridamala na freske v jeho vysokej vile ako kopijou 

zabíja peniaceho diviaka a jeho zobrazenie je v peristylovej záhrade so sochou Diany, 

prepracovanú fontánu so sochami (zrejme Múz) na sokli okolo širokej misy, z ktorej pili kone 

po víťazných pretekoch v cirku, Eugetovu záhradu ako locus amoenus po vzore Vergília 

a Statia s prameňom vody obrasteným machom, plnú vôní, fontán a spevu vtákov a so stále 

zelenou zeleňou, záhradu, ktorú vlastnil príslušník kráľovskej rodiny, Oageis, a ktorá bola 

umiestnená medzi vysokými múrmi, s bylinkami pestovanými pre medicínske účely, ktorou 

by nepohrdli ani Apollón, ani Asklépius, a nakoniec špeciálny druh lotosu, ktorý sa pestuje 

                                                 
52

 Apollinaris Sidonius: Epistulae, II, 2 Ad Domitii 
53

 Apollinaris Sidonius: Carmina, XVIII, 5 - 6 
54

 Apollinaris Sidonius: Carmina, XXIV, 53 - 74 
55

 Apollinaris Sidonius: Carmina, XXII, 101 - 230 
56

 Merills 2004, s. 140 
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v Egypte, no jemu sa darilo aj v Luxoriovej záhrade
57

. Osoby Eugeta a Oaegia sú zrejme 

totožné
58

. 

 Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (540 – 600 n. l.) bol jedným 

z posledných rímskych básnikov, ktorý pochádzal z Itálie. Neskôr pôsobil na dvore 

merovejského kráľa Sigiberta v Austrázii a ako biskup v dnešnom Poitiers, kde sa spriatelil 

s kláštorným opátom Gregorom z Tours
59

. V súbore Carmina popisuje záhrady troch 

burgundských víl, voňavé purpurové fialky a zlaté krokusy, vďaka ktorým je život šťastnejší, 

fontánu a bazén
60

. 

 Medzi posledných autorov patrí Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator 

(480/510 – 575/583 n. l.), ktorý zastával vysoké úrady v dobe vlády ostrogótskych cisárov od 

Theodericha po Vitiga a po Justiniánovom zabratí Itálie prestaval svoj statok v Scyllaciu, 

dnešné Squillace, v Bruttiu na kláštor pod názvom „Viridarium“ či „Záhrada“
61

, pri ktorom 

nechal vybudovať viacero nádrží na vodu. 

 V zbierke Variae epistolae vyzdvihuje život vo vile rustice a odvoláva sa k rímskym 

božstvám, Ceres a Pallas, vyzdvihuje staré cnosti a zvyklosti Rimana, a to všetko v rozprave 

o vidieku v jeho rodnom Bruttiu
62

. V inom liste svojrázne popisuje okolie jazera Como 

v Ligúrii, kde sú vily husto zasadené do svahu hôr, za ktorými sa vinie pás s olivovníkmi, 

viničom a gaštanové lesy
63

. V inom liste ako praefecus praetorii píše o Scyllaciu ako o meste 

s villae urbanae aj rustici, s vinohradmi aj pláňami olív na svahoch okolo
64

. 

 Pre následné zmienky o záhradách 6. a 7. stor. n. l. je dôležitá grécka Anthologia 

obsahujúca básne na oslavu záhrad a zelene, a zrejme aj diskutabilná Geoponika, prepis z 10. 

storočia n. l. o živote vo východnom Stredomorí v 7. storočí n. l. 

                                                 
57

 Luxorius: Carmina: 5, 6, 18, 34, 46, 83, 86 
58

 Merills 2004, s. 140; Rosenblum 1961, s. 211 
59

 Koebner 1915, s. 10 - 95 
60

 Venantius Fortunatus: Carmina, I, 18 – 20, MacDougall 1987, s. 29 
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 MacDougall 1987, s. 29 - 30 
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 Cassiodorus: Variae, VIII, 31 
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 Ibid. XI, 14 
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3. 2 Mozaiky 

Mozaiky ako vhodný ikonografický prameň pre poznanie rímskych záhrad a aktivít 

odohrávajúcich sa v nich za zachovali najmä na lokalitách v severnej Afrike, Sicílii a vo 

Francúzsku. Ich koncepcia väčšinou pozostávala z centrálneho medailónu s figurálnou alebo 

florálnou scénou, obkolesená bordúrou s opakujúcimi sa rastlinnými a geometrickými 

motívmi. 

Na rozľahlom území provincie Severná Afrika sa zachovali domy so záhradami, 

ktorých mozaiky pomáhajú dotvoriť si celkovú predstavu o rímskych záhradách a ich 

odlišnostiach vzhľadom na miestnu suchú klímu. Tieto mozaiky odrážajú mnohé zmeny 

v umení medzi 2. a 4. stor. n. l. a ukazujú nové metodické prístupy v kompozícii, ktorá tak 

umožňuje väčší záber v reprezentovaní starých i nových motívov. Vychádzajúc 

z čiernobielych italských mozaík a s ponechaním metódy polychrómie ponúkajú oveľa väčšiu 

variabilitu a reálnosť v prevedení. 

Častým námetom sú tzv. munera, lovecké scény v kompozícii okolia vily, ktoré sa 

prvýkrát objavujú na konci 2. stor. n. l. v súkromných vilách a až od prelomu 3. a 4. stor. n. l. 

vo verejných budovách ako kúpele. Príkladom je mozaika koní z Domu koňa (Maison des 

Chevaux, rané 4. stor. n. l.) v Kartágu (Obr. 1) a vlys, ktorý okolo nej obieha zobrazuje 

malých chlapcov, odetých ako venatores, na love vtákov, plameniaka, žeriava a kačky, 

i menších zvierat, zajaca, gazely, kozy, a dotvárajúcim prostredím sú tu halúzky granátových 

jabĺk. 

Tematika amorkov – lovcov je známa aj z vily z Piazza Armeriny. Na obdĺžnikovej 

ploche prislúchajúcej k apside je mozaika (Obr. 2) rozdelená do troch pásov, no čiastočne 

nedochovaná. V hornom poli je amor nesúci ruže v dvoch košoch cez ramená, v druhom poli 

zase lov s kopijami na zajace a v treťom poli lapanie kohútov a bažantov. Všetky scény sú 

vyplnené úponkami granátových jabĺk a ruží. V apsidálnej mozaike, tzv. Coronariae
65

, je 

motív záhrady, v ktorej sedia dve mladé ženy medzi stromami a pletú vence z vetvičiek 

stromov a prekladajú ich stonkami ruží. Pri nohách majú dva plné koše kvetov a prostredie 

dotvárajú roztrúsené zväzky ruží (Obr. 3). 

So scénami lovu súvisia aj zobrazenia víl obkolesených loveckým parkom 

a znázornenými aktivitami každodenného života. Tomu odpovedá mozaika Domina Iulia 

(Obr. 4) medzi pahorkom Juno a Byrsou, blízko antického centra Kartága s vilou s nárožnými 

vežami, v ktorej okolí sú zobrazení lovci so psami pripravení na hon, ďalej práce štyroch 

                                                 
65

 Vence z ruží sa plietli ako cena pre víťazov múzických hier pre hudobníkov a komických či tragických hercov. 

Germain 1979, p. 179 - 180 
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ročných období. V dolnom páse jar a zber ruží, jeseň a zber viniča, v hornom páse zima a zber 

olív, leto a zber obilia
66

. 

Podobný námet vily a parkového okolia je aj v súbore troch mozaík z troj-apsidálnej 

miestnosti z Vily Mozaík z Tabarky. Na ústrednej mozaike (Obr. 5) je vila s arkádovými 

vstupnými dverami, vežami, centrálnym peristylovým dvorom, obklopená stromami, kríkmi, 

ružami, bažantmi pod stromami a kačkami a husami pri páse vody. Na pravej mozaike (Obr. 

6) je znázornená vila s otvoreným dvorom a k jej vchodu je priviazaný kôň. Okolité prostredie 

je tvorené štyrmi stromami, zrejme olivami, kríkmi medzi ktorými sa pasú ovce a na tie 

dozerá pradúca pasáčka pri sliepkach. V hornej časti za vilou sú stonky vínnej révy pestované 

spôsobom do kruhu. Za nimi scénu korunuje skala s vtákmi. Na ľavej mozaike nie je 

zobrazená reprezentatívna vila ako na predošlých dvoch, ale jednoduchšia farma 

s príslušnými kôlňami (Obr. 7). Pod vilou sú v páse dva páry antithetických holubov a okolie 

je vyplnené stromami a viničom pestovaným opäť na kolíkoch usporiadaných do kruhu. 

Budovy v dolnom páse majú menšie rozmery, takže sa považujú sa sklady a ubikácie pre 

pracovnú silu. Predpokladá sa, že tieto tri apsidálne mozaiky predstavovali tri súčasti jednej 

vidieckej usadlosti, villa urbana, villa rustica a villa fructuaria
67

. Paralelou tohto zobrazenia 

vily v parkovom prostredí môžu byť fresky s vidieckou tematikou z 1. stor. pred n. l. a z 1. 

stor. n. l., kde ústredným motívom kompozície bola budova, svätyňa či oltár obklopený 

udržiavanou zeleňou
68

. 

Na mozaikách z tzv. Pompeianových kúpeľov z Oued-Athménia sú takisto znázornené 

scény zo záhrady neskorého 4. stor. n. l. Na jednej s nápisom „pecuarii locus“ nad budovami 

medzi stromami sú scény z parku a záhrady vily, a na druhej mozaike s nápisom „filosofilo 

locus“ (Obr. 8) sedí matróna pod stromom medzi kríkmi a so slnečníkom v jednej ruke a so 

psom na vodidle v druhej jej asistuje sluha. Naľavo je časť vily, zrejme dvere alebo okno 

záhradného domu
69

. 

Ako súčasť záhradnej fauny je veľmi častým zobrazením na mozaikách práve páv
70

 

s roztiahnutým chvostom alebo aj stiahnutým, znázorneným však v plnej dĺžke a niekedy aj 

samotné pávie pierka. Napr. Mozaika oiku z Domu páva (Maison du Paon) z Kartága (Obr. 

9), kde stojí páv medzi dvomi trsmi ruží a s roztiahnutým chvostom do šírky vypĺňa priestor 
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 Okrem týchto scén sú tu aj scény zobrazujúce postavy nižšieho sociálneho štatútu ako prinášajú produkty pre 
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medzi ornamentálnou mozaikou v tvare písmena U. V horných rohoch sú dva kanthary, 

z ktorých sa vinú akantové úponky zakončené kvetmi ruží a dotvárajú tak kompozíciu. Túto 

časť oddeľuje pás s vavrínovými listami a pod ním sú kone ako hodujú na sezónnych 

plodinách zo stromov pestovaných v cylindrických kvetináčoch. 

Ďalšia mozaika z Bir-Chany (Obr. 10) ukazuje páva s plne roztiahnutým chvostom 

ako stojí na zemi a pod ním sú brečtanové úponky. Mozaika zo Sousse (Obr. 11) zase 

predstavuje jednotlivé pávie pierka v katharoch spojených čiarami do optických arkád. 

Spomedzi pestovaných plodín sa na mozaikách vyskytujú klasy prosa, ako z Oudny 

(Obr. 12), vyrastajúce z kantharov či akantového lístia v kombinácii s viničom obťažkaným 

hroznovými bobuľami. Motívy vínnej  révy a erótov ako oberajú hrozná sú tiež častým 

celoplošným námetom ako na mozaike z Domu Siléna (Maison de Siléne) z El Djem (Obr. 

13), z Douggy (Obr. 14) alebo z Piazza Armeriny (Obr. 15). Dokonca aj detailné vyobrazenie 

artičok
71

 v oválnom medailóne sa zachovalo na mozaike z El Alia. 

Z Domu voliéry (Maison de la Voliére) v Kartágu sa zachovala mozaika (Obr. 16) na 

dvorku s portikom s tematikou záhrady ako takej
72

 zo začiatku 3. stor. n. l. Plocha 9,5 x 10,8 

m má uprostred oktagon a okolo neho mozaiku s harmonickým usporiadaním a horizontálnou 

hustou kompozíciou realistického prevedenia vetví stromov s plodmi a kvetmi i vínnej révy 

s hroznami, ďalej klasy pšenice a borové šišky, rôzne druhy flóry a fauny, pávy, kačky, 

bažanty, jarabice, kohúty, ježkovia, jašterice, zajace, gazely, slimáky, košíky plné ovocia 

a kvetov a girlandy. Zo zobrazenej flóry sa dá rozpoznať hneď niekoľko druhov: vavrín, ruža, 

granátové jablko, céder. Na osemhrannom priestore uprostred, ktorý vystupuje z terénu bola 

zrejme fontána alebo voliéra. Mozaika je okrem iného zaujímavá tým, že jej autor sa 

prispôsobil nerovnej ploche podlahy a zároveň aj smerom pohybu každého zvieraťa a kvetiny 

iným smerom podľa uhlu oktagonu. 

 Na mozaike 7,6 x 4,2 m z Ej Djem je v medailóne znázornená Venuša obletovaná 

erótmi a plocha okolo je vyplnená motívom sírynxu, bakchickými maskami, a množstvom 

kvetín s rozvinutými kalichmi i vtáctvom. Svojou kompozíciou pripomína predchádzajúcu 

mozaiku z Domu voliéry z Kartága. 

 Západne od domu číslo 7 v Bulla Regii (Obr. 17) sa našla intaktná mozaika 

s podobným repertoárom voľného zobrazenia vtáctva a kvetín. Sú tu opäť jednotlivo 

znázornené listy, kalichy i lupene kvetov s priam geometrickým usporiadaním, ktoré 

                                                 
71

 O artičoku hovorí už i Plínius Starší (Naturalis Historia, XIX, 152 - 3) ako o vysoko výnosnej plodine 

z malého kvetináča a nazýva ho pojmom carduus. Jashemski – Foss – Lewis – Thompson – Lee 1995, s. 563 
72

 Germain 1979, s. 173 - 4 



21 

 

odpovedá aj bordúre okolo. Štýlom a uniformnou jednoduchosťou i neviazanou kompozíciou 

je možné zaradiť mozaiky z Bulla Regie a El Djem do jednej skupiny. 

 Na mozaike z Bir el Caïd o rozmeroch 12 x 7,3 m (Obr. 18) sa zachovalo ďalšie 

zobrazenie záhrady: úponky vínnej révy, cédre, trsy datlí, halúzky rozkvitnutých ruží, vetvy 

s hruškami, jablkami a granátovými jablkami, trs borovice, páv, gazela, brodivý vták, sova, 

kobylka, jašterica, jarabica, Psýché medzi kvetmi a okrídlený Amor ako kolenačky chytá 

jaštericu. Na rozdiel od predchádzajúcich mozaík je táto z frigidária kúpeľov a datuje sa na 

koniec 2. až počiatok 3 stor. n. l. 

 Apsidálna mozaika s gazelou z triclínia Domu Vergília zo Sousse datovaná do 

začiatku 3. stor. n. l. (Obr. 19) predstavuje tiež tematiku záhrady, resp. jej produktov, no 

v odlišnej kompozícii – už nie úponky ako prirodzené deliace prvky figurálnych scén, ale 

všetky motívy ako rovnocenné komponenty majúce svoje miesto. Sú tu teda znázornené 

stonky ruží, jabĺk a granátových jabĺk, hrozná, tekvice, melóny, figy, košíky s vrchovato 

naloženými kvetinami i ovocím. V jednej rovine je tu zobrazená ležiaca gazela a dva vtáky, 

zrejme kačice, a celú plochu scény ohraničuje stvol obilia s tenkými listami okolo. 

 V súvislosti s touto mozaikou sú podobné emblemata s tematikou vtákov, zajacov 

a ovocia i kvetín reprezentované ako xenion v spojitosti so záhradou, napríklad Zliten, Gurgi, 

Leptis Magna a všetky sa štýlovo datujú ku koncu 2. a začiatku 3. stor. n. l
73

. Analógiu 

nachádzame i na mozaike s tematikou xenia vo ville na Piazza Armerine na Sicílii (Obr. 20), 

kde sú zobrazené rôzne druhy ovocia i v košíkoch vo vavrínových vencoch na pozadí 

geometricky spracovaných dvanásťuholníkov. Vizuálny dojem je prepojený s významom 

obety plodín v rámci kultu Adónida
74

. 

 Záhradný parter je veľmi dobre zachytený na podlahovej mozaike zo Cherchel 

v Alžírsku (Obr. 21), kde na celej ploche na tmavom podklade je zobrazený motív halúzok 

vavrínu a z pomedzi nich vynikajú kvietky sedmokrások a ruže s rozvinutými lupeňmi. 

Mozaika je unikátna svojou kompozíciou – hustotou prvkov a ich superpozíciou je odlišná od 

florálnych mozaík z Kartága
75

. 

 Záhradné motívy nachádzame aj na mozaikách víl vo Francúzsku. Napríklad v Dome 

páva (Villa du Paon) z 2. stor. n. l. vo Vaison-la-Romaine s ornamentálnou mozaikou 
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s ústredným medailónom rozdeleným do oktagonálnych polí s motívmi vtákov: kačica, 

jarabica, papagáj. V prostrednom osemhrannom medailóne je zobrazený páv (Obr. 22) 

s doširoka roztiahnutým chvostom a s detailne dekorovanými jednotlivými pierkami
76

. 

 Súčasťou mozaiky Bellerofóna s Chimérou v triklíniu v Nîmes, datovanej analýzou 

hlavného motívu v medailóne do 2. ½ 2. stor. – začiatok 3. stor. n. l.
77

, sú dva panely 

s tematikou vtáctva
78

. Na jednom paneli je zobrazený bažant, perlička a kačica (Obr. 23) ako 

sa zobákom naťahujú za strapcom čerešní a scénu doplňuje vodná rastlina. Výjav je 

v súvislosti s honom na vtáky v parku priliehajúcom k vile a konzumácia takto ulovených 

bažantov nebola bežná na banketoch, ostatne ako tomu bolo u Pertinaxa
79

 či Tacita
80

, naopak 

u Heliogabala
81

. Mozaika je polychrómna, aj keď bažanty majú čiernu kontúru a čiernobiele 

perie, no brucho majú modré a perličky majú hrebienok s chocholom červený. 

 Na druhom paneli je výjav podobnej tematiky: káčer s kačicou obklopení vodným 

rastlinstvom, kosatcami alebo močiarnymi gladiolami, v podobe troch trsov mečíkových 

listov (Obr. 24). Pozadie nesie stopy modrej farby pre akcentovanie vodnej plochy. 

 Zobrazovanie rôznych druhov vtáctva, a to najmä páva – bažanta – perličky – jarabice 

– kačice, je frekventovaným motívom na rímskych mozaikách v Severnej Afrike i v Galii. 

Predstavuje tak grafický prenos obrazu voliéry alebo loveckého parku, ktorý náležal k vile 

a je inak zložité ho dokázať, a takisto predstavuje aucupium, lov divokých vtákov, v rámci 

tematiky  venatia/ munera, o čom sa zmieňuje i Palladius
82

. Rovnako je význam obsiahnutý 

i v sociálnom postavení majiteľa vily s parkom či voliérou s exotickými druhmi vtáctva, 

predovšetkým páva, bažanta a perličky. 
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4. Chronológia 

4. 1 Vývoj rímskych záhrad v Itálii 

 Forma je dôležitým architektonickým komponentom v rámci návrhu rímskej vily
83

 

a podchytenie jej zmien umožňuje zachytiť vývoj stavebných štruktúr a rozvrhnutia záhrady 

v rámci vilového objektu, a to od adaptácie gréckeho peristylu v živú záhradu pripojenú 

k rímskemu domu s átriom cez znásobovanie peristylových záhrad a samotnej rozlohy vily až 

po pridruženie ďalších častí ako pars fructuaria s ohľadom na vzostupné trendy v štýle 

a dizajne architektonických prvkov rímskej záhrady. 

 

4. 1. 1 Hadriánova vila v Tivoli 

 Vilový komplex budov o celkovej rozlohe 120 hektárov, ktorý si nechal vystavať 

Hadrián v období rokov 118 – 134 n. l. predstavuje jeho spomienky na cesty po impériu 

s ideou ako naviaže na slávu klasického Grécka
84

. Jednotlivé časti vily boli prístupné 

a prepojené záhradami, z ktorých sú dnes identifikované len štyri: Canopus, Piazza d´Oro, 

Stoá Poikilé a Natatorium. 

 Najimpozantnejším spomedzi troch triklínií je Canopus (Obr. 25) s kupolovou exedrou 

so stibadiom na konci, z ktorého výhľad smeroval na dlhý euripus (119 x 18 x 1,6 m). Exedra 

je na dlhých stranách členená polkruhovými a pravouhlými nikami, v ktorých sa nachádzali 

plastiky a tiež cez ne tiekol vodopád umocňujúci akcent mramoru. V tejto jej stredovej časti 

bolo mierne vyvýšené pódium s mramorovou podlahou i stenami obloženými mramorom 

a klenbou zdobenou mozaikou a jediný prístup sem umožňovali jedny dvere, pretože voda zo 

stekajúcich vodopádov v nikách odtekala do bazénov po oboch voľných stranách 

triklíniového pódia. 

Voda bola vedená trubkami z priľahlého akvaduktu do ník, okolo stibadia a potom 

podzemným kanálom do euripu. Avšak pod hlavným stibadiom sa ešte nachádza polkruhový 

bazén, v ktorom jedlo „plávalo“ na podnosoch a odkiaľ ho sluhovia roznášali pomedzi hostí. 

Je možné, že v polkruhovom priestore medzi týmto bazénom a hlavným stibadiom bolo 

ďalšie menšie stibadium a vytváral sa tak dojem troch triklínií na troch odstupňovaných 
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terasách. Za polkruhovým bazénom sa nachádzali ďalšie dve triklíniá umiestnené zrkadlovo 

oproti sebe s apsidovými nikami po stranách začiatku euripu. Výhľadovo smerom k nemu 

mali polkruhové výklenky s dvomi stĺpmi. 

Priestory týchto troch triklínií boli určené pre cisárovu družinu a vyššie postavených 

občanov, zatiaľ čo ľudia nižšieho spoločenského štatútu sa zúčastnili hostín v patiu na 

východnom brehu euripu a západnom, no už bez akéhokoľvek prístrešku
85

. Okolo euripu 

predstavujúceho pokojnú veľkú rieku stáli v interkolumniách na sokloch sochy (Obr. 26). Na 

západnej strane karyatidy a Telamón, na severnom konci socha bojovníka – Área či Thésea 

(Obr. 27), Hermés a Athéna, kópie amazoniek (jedna podľa Feidia a druhá podľa Krésila), 

socha krokodýla ako fontány, súsošie personifikácie Tiberu s vlčicou a Romulom a Rémom 

(Obr. 28) a nakoniec personifikácie Nílu so sfingou. 

Na západnej strane za karyatidami bola objavená rada kvetináčov formovaných 

prerezaním amfory na polovicu (Obr. 29). V tejto oblasti sa rovnako našla vrstva popola, 

ktorá prezentovala škálu hnojenia
86

. Na východnom brehu euripu sa in situ našla rada so 

siedmimi amforovými kvetináčmi nepravidelne umiestnenými od seba v rozmedzí dvadsiatich 

až päťdesiatich centimetroch. Asi 20 cm od tejto rady a o ďalších 20 cm sa našli ďalšie dve 

rady s dvomi a štyrmi kvetináčmi
87

. Kvetináče boli po stranách tela perforované niekoľkými 

dierami a ešte jednou na dne, čo uľahčovalo drenáž rastlín a prirodzené prerastanie koreňov 

do pôdy
88

. 

Na strmom zraze po oboch stranách euripu v menšom údolí bola vysadená trávnatá 

plocha lemovaná vždyzelenými kríkmi
89

. No na západnej strane medzi radami kvetináčov za 

sochami na úrovni euripu a horným múrom ohraničujúcim areál Canopu boli medziľahlé 

terasy s opornými stenami. Na východnej strane sa to dá predpokladať na základe schodiska 

vedúceho zo strany nad východným triklíniom vedľa exedry. Táto záhradná časť bola 

v úrovni 9,74 m nad euripom
90

. 

Druhým záhradným triklíniom je peristylová záhrada ohradená dvojitým portikom na 

Piazza d´Oro, ktorej sprevádzajúcou stavbou bolo nymphaeum (Obr. 30). K ústrednej hale 
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pavilónu bolo pričlenené hlavné nymphaeum polkruhového tvaru so striedajúcimi sa 

apsidovými a obdĺžnymi nikami. Po stranách haly sú ďalšie štyri menšie nymphaea 

s polkruhovými nikami, polkruhovými bazénmi a polkruhovými stibadiami. Každé 

nymphaeum má pred vstupom dva stĺpy postavené do polkruhu voči ohraničujúcej stene, 

takže spolu opticky vytvárajú oktagon
91

. 

V rámci pozdĺžnej osi predeľujúcej šírku altánku boli dve malé nádvoria 

s mramorovou nádržkou na dažďovú vodu vymedzené po stranách rovnou a polkruhovou 

radou stĺpov. Za nimi sa z troch strán otvárali exedry a v dvoch najväčších sledujúcich 

pozdĺžnu os boli apsidálne niky pre sochy. Po stranách najväčších exedier sa nachádzali ešte 

štyri miestnosti v ústraní neobjasneného účelu
92

. 

Po priečnej osi výhľad smeroval od hlavného nymphaea cez ústrednú prijímaciu halu 

do peristylovej záhrady. Tá bola obohnaná dvojitým portikom s centrálnou radou deliacich 

stĺpov, s podlahovou mozaikou v opus sectile (Obr. 31) a s dvakrát viac pilastrami na stenách 

než stĺpov okolo záhrady. Dlhé strany dvojitého portika boli lemované kryptoportikom, do 

ktorého viedol vstup ako z peristylovej záhrady, tak i z postranných miestností vedľa 

hlavných exedier, zoothecul. Stredom záhrady prechádzal plytký euripus z mramorových 

dosák, po ktorého stranách boli vysadené kríky (krušpán vždyzelený – Buxus sempervirens) 

ako ars topiaria do tvaru meandrovitej rieky
93

. 

Zvláštnosťou tejto peristylovej záhrady na Piazza d´Oro je jej poloha na kamenitom 

podlaží z tufu a aby sa zabezpečilo hodnotné zavlažovanie a drenáž pre rastliny, voda bola 

z odkvapových žľabov dvojitého portika vedená priepustným korytom, vysekaným pri 

západnom vstupe do záhrady, do štyroch hlavných výkopov v tufe zvažujúcimi sa rovnakým 

smerom zo západnej strany euripu popod neho na jeho východnú stranu a vyúsťujúcimi do 

kanálu na východnej strane peristylu. Tieto transverzálne zavlažovacie výkopy (Obr. 32) boli 

napojené na diery vyhĺbené v západnej polovici steny okrajového záhonu, ktoré boli v 

rovnakej úrovni vrstvy ako kanálové výkopy. Plochu pretínali i tenšie kanály v rôznych 

smeroch a menšie vyhĺbené diery pre okrasné rastliny. Voda, ktorá sa sústredila do kanálov 

vykopaných pod podlahou, odtekala do okružného kanálu pri záhonoch a euripe. 

Charakteristickými prvkami tohto zavlažovacieho systému záhrady sú ich jednoznačný smer 
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západ - východ a vtekanie do spoločného východného kanálu a samozrejme i opracovanie 

tufového podložia do hladka
94

. 

Tretím preskúmaným záhradným triklíniom Hadriánovej vily je rozľahlý súbor budov 

a záhradných pavilónov, v ktorom kryté priestory harmonicky prechádzali v otvorené areály, 

átria, peristyly a záhrady lemované dlhými portikmi. Od peristylovej záhrady zvanej Stoá 

Poikilé na severnej strane od hlavného vstupu do areálu vily sa otvára Budova troch exedier 

(Obr. 34).  

Z troch strán sa nachádzali tri polkruhové peristylové záhrady a na štvrtej severnej 

strane bola monumentálna fontána v tvare obdĺžnika. Smerom k východu je na toto triklínium 

napojená hala so zvyškami nástenných malieb a po oboch jej stranách sú tri malé miestnosti 

s oknami umožňujúcimi výhľad do záhradnej úpravy okolia. 

Odtiaľto vedú dvere do priečnej súčasti komplexu, do stadia, teda záhrady s bazénmi, 

zelenými trávnikmi a kvetinovými záhonmi v tvare závodnej dráhy (Obr. 35). Uprostred 

stadia bola štvorcová hala vymedzená z južnej a severnej strany ôsmymi stĺpmi, kde sa 

zrejme odohrávali predstavenia počas banketov. Z týchto strán sa nachádzali veľké obdĺžne 

pavilóny s klínai  pre hodujúcich. Ten južný bol zakončený nymphaeom pozostávajúcim 

z polkruhového bazéna, do ktorého vtekala voda z fontány umelého grotta a svojím 

apsidálnym tvarom presne imitovalo skutočné stadium. Severný pavilón s klínai mal po 

stranách dvanásť hlinených soklov pre sochy a uprostred štvorcovú mramorovú fontánu. 

Dĺžka záhrady v tvare stadia bola za severným pavilónom predĺžená peristylovou 

záhradou zvanou Poikilé. V jej strede sa nachádzal mramorový euripus s dvomi pásmi 

kvetinových záhonov po celej svojej dĺžke. Severný pavilón i k nemu pripojená záhrada 

s euripom boli obkolesené portikom a podlaha pod ním bola dekorovaná mozaikou v opus 

sectile. Za Poikilé boli tri miestnosti s luxusnou výzdobou: podlahové mozaiky v opus sectile 

a nástenné fresky. Prostredná izba slúžila ako exedra a v zadnej stene mala vyhĺbenú veľkú 

niku. Postranné izby rovnako slúžili hodovným účelom. 

Za ústrednou halou medzi severným a južným pavilónom s klínai sa na východnej 

strane nachádzajú palácové podlahové základy na vyššej vrstve než Budova troch exedier 
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i Stadium i Poikilé. Palácová hala bola postavená ako „korintské triklínium“
95

 s priamym 

vstupom do haly medzi pavilónmi s klínai a po stranách mala menšie miestnosti. Jednalo sa o 

triklínium pre cisára a jeho najbližšiu družinu
96

. 

Na severovýchod od Stadia sa nachádza Natatorium/Teatro maritimo. Budova 

kruhového pôdorysu (Obr. 36), teda tholos, s priemerom 44,20 m je obkolesená vodným 

kanálom širokým 4,8 m (Obr. 37) a portikom s hladkými iónskymi stĺpmi z mramoru 

cipollino a prstencovou valenou klenbou. Prístup do nej umožňoval padací mostík. Okolo 

vnútorného átria je zoskupených niekoľko malých miestností (Obr. 38). Na severnej strane je 

sieň, ktorej portikus s kanelovanými iónskymi stĺpmi sa otvára na záhradnú terasu. Názov je 

odvodený od tematiky morského života na vlyse klady z tejto siene (Obr. 39). Zo západnej 

strany sú ešte dnes badateľné pozostatky malých kúpeľov a z východnej strany dve cubicula.  

Interpretácia významu tejto stavby nie je doposiaľ celkom jasná. Svojím kruhovým 

pôdorysom, vodným kanálom i portikom pripomína Varronove ornithon, voliéru, a vlastné 

malé miestnosti mohli slúžiť na úschovu vtákov pokiaľ by boli vysypané pieskom, no 

pravdepodobnejšie sa javí ich využitie ako triklínium či tablinum. Každopádne táto stavba 

nesie prvky záhradnej architektúry a mohla byť teda vivariom, obľúbeným miestom, kde sa 

chovali vtáky a iné zvery a zároveň plniť funkciu letohrádku
97

. 

Na východe komplexu sa nachádza terasa s neformálnou záhradou zvanou Vale de 

Tempe. Po jednej strane je súbor miestností a po druhej strane zas kolonáda s exedrou a na 

nižšej úrovni terénu sú zvyšky po obdĺžnom bazéne. 

Stavba nazvaná Antinoeion bola postavená v 3 m vysekanom tufovom svahu pri 

subštruktúre zvanej Cento Camerelle, teda Sto miestností. Plán pôdorysu (Obr. 40) je 

rozdelený do dvoch hlavných častí postavených z mramoru: obdĺžneho temenu (63 x 23 m) 

s dvomi chrámami orientovanými pozdĺž cesty smerom k Veľkému vestibulu a  širokej 

exedry so stĺpovou kolonádou s priemerom 27,3 m. 

Na južnej strane temenu sa nachádza nymphaeum (Obr. 41) pozostávajúce 

z pravouhlých obdĺžnikových ník v stene obloženej miestnou poréznou horninou pre umelý 

dojem grotta. Prívod vody bol sprostredkovaný trubkou v každej z ník, ktorá bola napojená na 

väčšiu rúru pri základoch steny. Voda z týchto malých fontánok grotta stekala do dvoch 

                                                 
95

 Vitruvius: Deset knih o architekture VI, 5, 8 
96

 Ricotti 1987, s. 178 - 80 
97

 Gothein 1914, s. 120 - 1 



28 

 

dlhých bazénov pred nikami. Medzi týmito bazénmi bola podesta predeľujúca nymphaeum na 

dve časti a úzka rampa umožňovala prístup na terasu v parkovej úprave. Zachovaná nika 

v juhozápadnom rohu steny je vyššia než ostatné a tá istá situácia sa zo symetrického hľadiska 

predpokladá i na opačnej strane a spolu s podestou definujú architektonické pozadie 

ambulationes južného chrámu. 

Na južnej a severnej strane boli dva protiľahlé iónske tetrastylové chrámy in antis 

z parského mramoru a medzi nimi bol umiestnený Antinoov obelisk
98

. Za chrámami sa 

nachádza rozľahlá polkruhová exedra lemovaná portikom s dvomi dlhými bazénmi 

obloženými mramorovými blokmi v jej frontálnej časti. Tieto bazény sú v o niečo nižšej 

vrstve než plocha exedry a vedľa nich na západnej strane sa našli fragmenty nízkeho múrika, 

podľa ktorého sa v rekonštrukcii predpokladá lokalizácie balustrády či nízkeho zábradlia. 

Podlaha i steny portika boli pokryté mozaikou v opus sectile a stĺpy boli vytesané z mramoru 

giallo antico.  

Po stredovej ose komplexu je uprostred exedry menšie úzke schodisko s postrannými 

sochami Telamóna na sokli z červeného granitu s hlavicou v podobe lotosových kvetov 

nesúce zrejme architráv. Za schodmi a halou sa nachádzala miestnosť korešpondujúca 

s pôdorysom chrámovej celly s pronaom a podľa nej sa tento komplex považuje za Antinoovu 

hrobku
99

. Po stranách exedry pri temene sa nachádza niekoľko malých miestností s funkciou 

átria a otvoreného koridoru, no jedna z nich figurovala ako sacellum (báza sochy pri zadnej 

stene a podlaha v opus sectile). 

Vegetácia mala veľký význam pri konečnom vzhľade Antinoeia. Na temene z troch 

strán okolo chrámov boli vykopané kontinuálne záhony hlboké 1,2 m a široké 1,5 m (Obr. 

42). Pomocou archeobotanickej analýzy sa získali fytolity palmy datľovej z dna záhonov 

(Obr. 43). Popri obelisku sa nachádzali ďalšie štyri úzke záhony, no plytkejšie, takže boli 

určené pre kvetiny či iné rastliny s nekomplikovaným koreňovým systémom. Zvyšná 

podlahová plocha nádvoria temena bola pokrytá veľkými mramorovými teserami. Pod ňou 

bola do tufového podložia vysekaná spleť vodných kanálov zásobujúca vodou ako fontánu, 

tak i záhony. Hlavná rúra viedla popred exedru a rozširovala sa nad kanálom vybaveným 

jamami na odchyt dažďovej vody a dvomi trubkami odvádzala vodu ďalej pred chrámy
100

. 
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Hadrián pomenoval časti svojho vilového komplexu v Tivoli po miestach, ktoré 

navštívil a prechádzky pomedzi ne odrážali jeho periplus po stredomorských pobrežiach. 

Vodný záhradný prvok tu mal rovnako významnú funkciu ako vegetácia. Tento locus 

amoenus narážal na cisárske negotium a zároveň predstavoval rure in urbe
 101

.  

 

4. 1. 2 Ostia 

 Vývoj obytných domov v Ostii smeroval od domu s centrálnou peristylovou záhradou, 

napríklad Dom Fortuny Annonarie či Dom stĺpov, k výstavbe apartmánových domov, teda 

insúl, aké boli bežné už od ½ 3. stor. n. l. Neskoro antické domy v Ostii neboli stavané podľa 

pravidelného plánu, skôr sa adaptovali k už existujúcim stavbám z predchádzajúcich období, 

no ako spoločný prvok im dominoval peristylový dvor s fontánou a akcentovanejšie 

triklínium s rozšírenou apsidou s fontánou a priehľadom do záhrady cez troj - oblúkovú plentu 

v oddeľujúcej stene (napríklad Dom Fortuny Annonarie, Dom Amora a Psýché)
102

. 

 Avšak výstavba prístavu v Ostii za Trajána spôsobila obchodný vzostup a následne i 

stavebný rozmach, a tak bolo účelnejšie stavať obytné domy, ktoré mohli pojať väčšiu 

kapacitu obyvateľov. Okolo roku 128 n. l. sa začalo s výstavbou komplexu bytov, obchodov 

a záhrad, ktoré sú dnes známe ako Case a Giardino, respektíve Záhradné domy
103

. 

 Komplex je orientovaný po západo - východnej ose s hlavným monumentálnym 

vstupom (Obr. 44) na východnej strane
104

. Tento nepravidelný areál (Obr. 45) bol 

organizovaný okolo obdĺžnikového dvora, ktorý neniesol žiadne podlahy a figuroval ako 

verejná záhrada pre obyvateľov insúl, v ktorej bolo rovnomerne umiestnených šesť krytých 

nádrží na vodu s chrličmi (Obr. 46) a žľabmi s depresiami na zberné nádoby (Obr. 47). 

 Zo severovskej doby je i nadzemná štruktúra s nepravidelnou nilotickou čiernobielou 

mozaikou s polychrómnou bordúrou o rozmeroch 2, 90 x 3 m so scénami pygmejov, 

krokodílov a lietajúcich amorkov (Obr. 48). Okolo mozaiky bol múr z opus latericium 

a pravdepodobne s nikou pre fontánu. Neďaleko sa našla i plastická skupina sediaceho rybára 

a rýb v mori s  vyvŕtanými dierami, takže sa usudzuje jej funkcia ako fontány (Obr. 49) 

v rámci tejto mozaiky. Okolo spoločnej záhrady boli zo všetkých štyroch strán ďalšie insuly, 
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na mieste ktorých sa neskôr postavili domy
105

: Casa delle Ierodule (Dom kňažky, doba 

Hadriána – posledná ¼ 3. stor. n. l.)
106

, Casa delle Pareti gialle (Dom žltých stien, doba 

Hadriána – 3. stor. n. l.), Casa del Graffito (Dom grafitov, doba Hadriána), Casa delle Muse 

(Dom múz, doba Hadriána – prvá ½ 4. stor. n. l.) a neskorší Casa dei Dioscuri (Dom 

Dioskúrov, 2. stor. – 1. ¼ 5. stor. n. l.
107

). 

 Domus delle Nicchia a Mosaico, Dom mozaikovej niky, sa základmi datuje už k roku 

50 pred. n. l., no významné architektonické zmeny spadajú do záveru 2. a 4. stor. n. l. (Obr. 

50) Ako príklad je možné uviesť pseudo-aediculu (Obr. 51) umiestnenú v zadnej stene 

malého dvora lemovaného z oboch dlhých strán portikom a nachádzajúceho sa za tablinom, 

datovanú do druhej ½ 2. stor. n. l. Zadná strana a oblúk niky tejto pseudo-aediculy sú zdobené 

mušľami, kúskami červeno maľovaného vápenca a modrou sklenenou pastou, a na prednej 

strane je maľovaná vegetačná dekorácia. 

 Na križovatke ulíc Via di Iside a Via del Tempio Rotondo stála stavba bližšie 

neurčeného charakteru  postavená v dobe vlády Alexandra Severa (222 – 235 n. l.) a v prvej 

½ 4. stor. n. l. prestavaná na luxusný domus. V severnej stene portika sa nachádzalo 

nymphaeum s dvomi apsidálnymi výklenkami a bazénom pred nimi. Zo západu bolo 

pridružené triklínium s veľkou polkruhovou nikou s výhľadom na zatiaľ nekopaný peristylový 

dvor. 

 Domus delle Colonne, Domu stĺpov, postavenému v rokoch 230 – 240 n. l. na už 

existujúcom nádvorí  z roku 190 n. l. (Obr. 52), dominuje peristylová záhrada s obdĺžnym 

bazénom a nymphaeum s dvomi polkruhovými nikami stojacimi chrbtom od seba 

a obloženými mramorom (Obr. 53). Na strane nymphaea k bazénu sú dva malé mramorové 

predeľujúce stĺpy (Obr. 54). Okolo nádvoria je portikus s nízkym múrom v opus vittate. Južne 

od peristylovej záhrady bolo umiestnené triklínium s dvoma frontálnymi stĺpmi vo vstupe doň 

(Obr. 55). Na stene triklínia s pravouhlými nikami sú ešte dnes viditeľné drážky pre 

vyhrievacie trubky (Obr. 56). 

 Do ½ a poslednej ¼. 3. stor. n. l. sa datuje Domus dei Pesci, Dom rýb (Obr. 57), 

a lokalizovanie záhrady do portiku v tvare písmena U  (Obr. 58) je nanajvýš sporné, i keď je 

možné nájsť tu záhradný prvok v štvorcovej fontáne s pyramídovými stupňami, cez ktoré 
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stekala voda ako kaskáda (Obr. 59). Neskôr bol sem pristavaný i polkruhový bazén 

s mramorovým dnom a zobrazením delfína
108

. Pri severnej stene portika je ďalšia mramorová 

fontána s malým bazénom polkruhovou nikou pre sochu. Na nádvorí sa našla i soška Fortuny 

s rohom hojnosti (cornucopiae). 

 Domus del Ninfeo (Dom nýmf) sa svojím pôdorysom (Obr. 60) vymyká štandardu 

a vyniká obdĺžnym nádvorím so záhradným prvkom nymphaea, ktoré pozostáva z troch 

apsidálnych a štyroch pravouhlých ník na severovýchodnej stene domu a po celej ich dĺžke je 

bazén so zaoblenými krátkymi stranami. Domus sa datuje do 2. stor. n. l. s ďalšími 

prestavbami v rozmedzí rokov 325 – 350 n. l. a 350 – 400 n. l. 

 Domus con Viridario, Dom záhrady (Obr. 61), nachádzajúci sa v Insule IV za Domom 

mozaikovej niky a Domom Jupitera Hromovládcu, je nazvaný podľa peristylovej záhrady, 

ktorej portikus pozostával z pilastrov s polostĺpmi (Obr. 62). Naproti juhovýchodnej stene 

peristylového dvoru je umiestnená pseudo-aedicula datovaná do prvej ½ 2. stor. n. l. 

a postavená z tenkých tehál a čiastočne i polychromovaná (Obr. 63). Naproti juhozápadnej 

stene nádvoria je polkruhová fontána v nike dekorovaná zvonku červenou maľbou a zvnútra 

obložením mramorovými kazetami. Prilieha k nej dlhý bazén, ktorého dno je takisto osadené 

mramorovými dlaždicami. Táto fontána i s bazénom sa datuje k 4. – 5. stor. n. l.
109

 

 Domus della Fortuna Annonaria, Dom Fortuny Annonarie (V, II, 8), zaznamenal 

niekoľko stavebných fáz (Obr. 64): okolo roku 150 n. l., okolo roku 250 n. l., 300 – 325 n. l. 

a 350 – 400 n. l. (Obr. 65)
110

 Vstup bol umiestnený na severnej strane a náhľad smeroval až 

k ústrednej záhrade obklopenej z troch strán portikom so šiestimi travertínovými stĺpmi 

v priečelí, kde medzera medzi ústrednými dvoma je väčšia než medzi ostatnými, a tak bolo 

možné vidieť na pódium s nikou, v opus vittatum, pre sochu Junony či Cerery. V záhrade je 

taktiež obdĺžnikový bazén a studňa s mramorovým vekom oživeným reliéfmi girlánd 

a búkranií. Pri južnej stene a západnej strane portiku je báza pre sochu v podobe časti drieku 

stĺpu a na nej sa našla plastika sediacej ženy na tróne, ktorá má po ľavej ruke roh hojnosti, 

cornucopiae, a veslo, na jej hlave je zrejmý zvyšok vežatej koruny (Obr. 66). Interpretuje sa 

ako Fortuna Annonaria, no pravdepodobnejšie ako personifikácia mesta, obzvlášť Ostie
111

. 

Západnejšie od portiku sa nachádzala miestnosť s veľkou apsidou s nikou uprostred 
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a fungovala ako luxusné triklínium (Obr. 67). Už len vstup pozostával z dvoch pravouhlých 

stĺpov podopierajúcich nosné oblúky z tehál, pod ktorými sú mramorové prahy. Priestor 

apsidy vypĺňalo stibadium a v nike bola zrejme socha Cerery, ktorá sa našla v latrínach za 

nymphaeom. Podlaha miestnosti tohto triklínia bola osadená mozaikou v opus sectile a našla 

sa tu soška Athény
112

, dva malé portréty datované k rokom 245 – 250 n. l. a socha Diany 

v kúskoch (Obr. 68)
113

. Z južnej strany priliehalo k triklíniu obdĺžne nymphaeum so stenami 

obloženými mramorovými doskami a s dvomi apsidálnymi a dvomi pravouhlými nikami 

s mramorovými stĺpmi ako deliacimi a zároveň opornými architektonickými prvkami medzi 

nimi. Pred nymphaeom bol umiestnený i obdĺžnikový bazén, v ktorom sa našla hlava plastiky 

kľačiacej Venuše (telo sa našlo na ulici) a soška Autumna Genia. 

 Domus di Amore e Psiche, Dom Amora a Psýché (I, XIV, 5) bol postavený na začiatku 

3. stor. n. l. na základoch obchodov z 2. stor. n. l. a značné jeho prestavby v opus vittatum 

pochádzajú z rokov 325 – 350 n. l. (Obr. 69) Zdrojom svetla a i dominantou domu bola práve 

záhrada oddelená od ústrednej miestnosti mramorovými a granitovými stĺpmi s kompozitnými 

hlavicami nesúcimi oblúkovú klenbu z tehál a travertínu, avšak záhrada nebola zastrešená
114

. 

Za ňou sa nachádzalo nymphaeum obložené mramorom a dekorované polychrómnymi 

mozaikami (Obr. 70). Jeho spodná časť pozostávala z piatich polkruhových ník a vrchná zas 

z troch apsidálnych a dvoch pravouhlých ník, medzi ktorými boli mramorové stĺpy. Medzi 

soklíkmi stĺpov boli mramorové schodíky, cez ktoré kaskádovito stekala voda. Súsošie Amora 

a Psýché (Obr. 71 a 72) stálo na podstavci uprostred miestnosti E a jeho vytvorenie sa datuje 

k druhej ¼ 4. stor. n. l. 

 Mimo mestských hradieb južne od Ostie bola celá rada prímestských víl. V roku 2001 

bola Nemeckým inštitútom v Ríme preskúmaná jedna z nich nachádzajúca sa juhozápadne od 

Insuly IV, východne od Porta di Marina  a severne od synagógy (Obr. 73). Fasáda dlhá 125 m 

sa otvárala na juh s výhľadom na more a pozostávala z dlhých úzkych obdĺžnych miestností 

s portikom vytvárajúc tak záhradné stadium. V ústrednej časti sa nachádzala peristylová 

záhrada o rozmeroch 35 x 30 m. Vila bola postavená v posledných dekádach 1. stor. n. l. 

a úplne zničená zemetrasením na konci 3. stor. n. l
115

. 
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4. 1. 3 Piazza Armerina 

 Vila del Casale blízko mesta Piazza Armerina v juho - centrálnej časti Sicílie patrí 

k najzachovalejším a najpreskúmanejším rímskym vilám. Vila stála na tomto mieste už v 1. 

stor. n. l. a pretrvala i do druhej ½ 3. stor. n. l. a bola rovnako organizovaná okolo centrálnej 

peristylovej záhrady s priliehajúcim balneom a zastávala približnú plochu ako do dnes 

dochovaná kompletná prestavba zo začiatku 4. stor. n. l., respektíve z doby 320 – 330 n. l.
116

 

Osídlenie vily pokračovalo i po zemetrasení z roku 365 n. l., kedy sa pristaval oválny 

peristyl
117

 a troj - arkádový vstup. Dnes je všeobecne prijímané, že vlastníkom vily bol 

vysoko postavený aristokrat
118

. Vila bola užívaná aj v 5. stor. n. l.
119

 a keramický materiál 

potvrdzuje i stredoveké osídlenie v 10. – 12. stor. n. l. Arabmi a Normanmi a dokonca názov 

vily je odvodený od farmy z 15. stor. n. l., tzv. casale, ktorá sa nachádzala na vrchu 

lokality
120

. 

 Ústredná peristylová záhrada vily o rozmeroch 40 x 30 m má trapezoidný, takmer 

obdĺžnikový tvar a obklopuje ju zo všetkých štyroch strán portikus s granitovými stĺpmi 

s korintskými hlavicami, osem na krátkej strane a desať na dlhej strane. Pomedzi stĺpy je 

postavený nízky múr z tehál obložený mramorovými doskami. Vzor podlahovej mozaiky 

portiku pozostáva zo štvorcovej gilošovej siete, v ktorej každom štvorci je okrúhla girlanda 

a v nej zvieracia protóma. 

 Peristylu dominuje dlhý obdĺžny bazén s dvomi polkruhovými výklenkami na dlhých 

stranách smerujúcimi von a s dvomi pridruženými bazénmi v tvare polmesiacov na krátkych 

stranách zaoblenými stranami smerujúcimi dovnútra naproti sebe. V strede bazéna je fontána 

s podstavcom pre sochu a vodu čerpala z východného akvaduktu. Dno a hrany bazénu boli 

pokryté geometrickou mozaikou. Okolo bazéna vedú úzke prístupové chodníky formujúce 

medzi sebou ostrovy pre zeleň. 

 Na západnej strane portiku je v záhrade malé lararium s dvomi stĺpmi v priečelí 

a zakončené apsidou, v ktorej spodnej časti sú zvyšky oltára. Svätyňa je vyzdobená mozaikou 
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s geometrickým motívom štvorcov tvarujúcich osem cípu hviezdicu, v ktorej je zobrazená 

vavrínová girlanda s farebnou stuhou a uprostred girlandy je veľký list vavrínu. 

 Súčasťou peristylovej záhrady a zároveň ďalším osovým prvkom vily je trojapsidálne 

triklínium, triconchos
121

, s ovoidným dláždeným peristylovým dvorom so šiestimi malými 

miestnosťami po bokoch a zakončeným polkruhovým nymphaeom s tromi nikami
122

. Pod 

podlahou dvora bol systém kanalizačných trubiek (Obr. 75) pre prívod vody z východného 

akvaduktu do niekoľkých fontán
123

. 

 Smerom na juh od tejto reprezentatívnej vily sa odkryli časti poľnohospodárskych 

budov (Obr. 76), ktoré tu figurovali ako pars fructuaria a naznačujú uloženie produktov 

i výrobnú činnosť súvisiacu s hospodárstvom analogicky k tomu, čo je známe aj u iných 

neskorých antických víl
124

, napr. Vila mozaík v Tabarke v Tunisku
125

. 

 

4. 1. 4 Ravenna 

 Mnoho zmienok o rímskych záhradách v Ravenne zatiaľ nie je známych, a tak je 

možné opierať sa aj o okrajové poznatky z ikonografických prameňov, ktoré poskytujú 

mozaiky neskoro rímskych stavbieb v Ravenne, napr. baptistérium ravennskej katedrály, tzv. 

mauzóleum Gally Placidie, bazilika San Apollinare Nuovo a mozaiky presbytéria kostola San 

Vitale. 

 Tzv. mauzóleum Gally Placidie (Obr. 77), dcéry cisára Theodosia I. a sestry Arcadia 

i Honoria a matky Valentiniana III., bolo súčasťou Kostola svätého kríža, ktoré nechala sama 

postaviť v prvej ½ 5. stor. n. l. Záhradné motívy sú súčasťou mozaík s inak kresťanskou 

tematikou. Nachádzame tu vyobrazenie vetví obťažkaných jablkami starostlivo uložených 

v prútenom košíku (Obr. 78) či detailne prepracované holubice ako pijú vodu  z fontány 

v jednoduchšom prevedení (Obr. 79)
126

. 
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 Na mramorovom pluteu a na časti mramorovej ohrady okolo oltára z baziliky San 

Apollinare Nuovo, ktorú nechal postaviť Theoderich, dominuje námet antithetických pávov 

obklopených úponkami vínnej révy (Obr. 80 a 81). 

 Častým dekoratívnym motívom sú akantové úponky vypĺňajúce celú plochu 

vyhradenú pre dekoráciu, najmä medzi arkádami oporných stĺpov, ako v baptistériu 

ravennskej katedrály postaveného začiatkom 5. stor. n. l. (Obr. 82) Analógie sú zrejmé napr. 

zo Severnej Afriky na Mozaike volút v Zlitene (Obr. 83) datovanej do ½ 2. stor. n. l.
127

, kde 

úponky reflektujú dekoráciu klenieb, a to zvýraznením diagonálnej dispozície pre krížovú 

klenbu alebo ako treláž obrastená vínnou révou a inými popínavými rastlinami
128

. V tomto 

baptistériu je na stenách mozaika s ďalším frekventovaným motívom antithetických pávov 

obklopených vetvami viniča vyrastajúcich z kantharov nad predošlým motívom medzi 

arkádami. Paralelu nachádzame v mozaike z hrobky Theodula v Sousse (Obr. 84), podobnosti 

samotného viniča a katharov na mnohých iných lokalitách, napr. v Dome páva v Kartágu či 

v Dome Siléna v El Jem a samozrejme i v tzv. mauzóleu Gally Placidie. Pod kupolou 

baptistéria je vlys s trojrozmerným znázornením stĺporadia a priehľadov do záhrady cez ne, 

kde je vidieť balustrády s ornamentálnou výplňou alebo výplňou vo vzore rybích šupín (profil 

imbraxu), za ktorými vyčnievajú pergoly a zeleň
129

. 

 Theoderichov palác (Obr. 85) sa nachádzal východne od kostola San Apollinare 

Nuovo, ktorý i sám postavil ako ariánsku katedrálu po konštantinopolskom vzore
130

, 

a západne od mestských hradieb. Palácu dominovala veľká peristylová záhrada, bazilika 

s apsidou a pripojené troj – apsidálne triklínium. Týmto pôdorysom sa zreteľne podobá Vile 

del casale v Piazza Armerina, i keď triconchos bol presunutý k severnému okraju peristylu, na 

ktorom sú prepracované podlahové mozaiky i s tematikou lovu – munera (Obr. 86)
131

. Na 

mozaikách sú taktiež zobrazené dary plodov personifikovaných štyroch ročných období, ktoré 

sú znázornené bustami a nesúce košíky s ovocím. Takéto pojatie nachádzame i na mozaike 

Domina Julia z Kartága zo 4. stor. n. l.
132

 

 Dôležitá mozaika zo San Apollinare Nuovo (Obr. 87) poukazuje na architektonický 

charakter časti Theoderichovho paláca s kolonádami stĺpov a ďalšou dekoráciou a s nápisom 
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„Palatium“
133

. I písomné pramene 4. stor. n. l. (Paulinus z Noly) oplývajú ukážkou, že už 

vtedy tu bolo plne rozvinuté metaforické stotožnenie cisárskeho paláca s kresťanským 

kostolom pod označením „Palatium“
134

. 

 Theoderich si nechal postaviť i mauzóleum (Obr. 88) na severovýchode Ravenny pri 

mestských hradbách. Jedná sa o dvojpodlažnú rotundu so strechou z jedného kusu kameňa 

a v pôdoryse vyzerajúcu ako dekagon, no s vnútorným priestorom v tvare kríža. 

Ikonograficky pripomína Diokletiánovo mauzóleum v Splite a Gallienovo a Maxentiovo 

v Ríme
135

 a pôdorysom zas tzv. mauzóleum Gally Placidie v Ravenne
136

. Podobne ako 

Augustus venoval svoje mauzóleum na Martovom poli v Ríme in usum populi, učinil tak 

i Theoderich a rotundu obklopovali vysadené kríky s parkovými cestičkami
137

. 

 Kostol San Vitale bol postavený v prvej ½ 6. stor. n. l., respektíve v rokoch 521 – 532 

n. l., no celkom dokončený a vysvätený bol až biskupom Massimianom v roku 547/8 n. l.
138

 

Opäť sa tu na mozaike severnej steny presbytéria (Obr. 89) vyskytuje motív viniča 

vyrastajúceho z kantharu a pokrývajúceho celú dekoračnú plochu, no ako variácia sú 

doplnené holubice (Obr. 90) namiesto pávov. Páv s doširoka roztiahnutým chvostom, námet 

aký bol hojný na podlahových mozaikách Severnej Afriky, je tu znázornený hneď na priľahlej 

stene (Obr. 91). Ostatne zátišie s holubicami a jarabicami pri košíku s ovocím tu dekoruje 

priestor medzi arkádami nad pulvinom (Obr. 92 a 93)
139

. Oblúková klenba presbytéria je 

zdobená mozaikou s tematikou vodného vtáctva v rastlinnom húští (Obr. 94), aká bola bežná 

znovu vo vilách v Severnej Afrike. V neposlednej rade i mozaika s cisárovnou Theodorou 

odhaľuje prítomnosť misovitej fontány na kanelovanom stĺpe v záhrade (Obr. 95) a to len 

odráža tradície v architektonických prvkoch rímskych záhrad z predošlých období
140

.
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4. 2 Vývoj rímskych záhrad v západných provinciách 

Rímske vily prechádzali niekoľkými zmenami v architektonickom pláne rozloženia 

miestností a od tých italských sa líšili tým, že sa až taký dôraz nekládol na presnú os átrium – 

tablinum – peristyl
141

. K mnohým vilám sa pripojili miestnosti navyše, napr. vlastné kúpele 

ako prvok luxusu, či chápané ako prvok akulturovania sa. Tendencia znásobovania všetkého 

prepychovejšieho sa prejavila pridaním viacerých dvorov s kolonádami stĺpov i viacerými 

záhradami s bazénmi. Opulentný manifest veľkoleposti predstavovala i samotná rozloha villy 

urbany, ktorá sa rozšírila a často krát siahala až k rozmerom villy suburbany
142

. 

Plán a usporiadanie veľkého domu spočíval v centrálnom umiestnení peristylu či 

s patričným dôrazom naň už od 2. stor. n. l. Mnoho príkladov poskytuje Hispánia, Severná 

Afrika, Akvitánia, Galia narbonská i belgická a obe Germánie. 

 

4. 2. 1 Gallia 

 Dom delfína (Maison au Dauphin) vo Vaison-la-Romaine a jeho prestavba zo začiatku 

2. stor. n. l. je ideálnym príkladom zmeny a rozšírenia vilovej architektúry (Obr. 96). Mestská 

vila je orientovaná západne. Ornamentálna záhrada sa nachádzala v peristylovom dvore 

s toskánskymi stĺpmi, s jednoduchým obdĺžnym bazénom a s cestičkami rozdeľujúcimi 

záhony s kvetmi a trávnik s cyprusmi. Z južnej strany bola k vile portikom pripojená druhá 

záhrada. Medzi portikom a samotnou záhradou bol ešte bazén obdĺžnikového tvaru s tromi 

apsidálnymi výklenkami (Obr. 97), najväčším uprostred, a predpokladá sa, že sem boli 

namontované „jet d´eau“
143

. 

 Dom striebornej busty (Maison du Buste en Argent, dispozičné zmeny zo začiatku 2. 

stor. n. l.) (Obr. 98) disponoval menšou peristylovou záhradou s obdĺžnym bazénom hneď pri 

portiku na južnej strane. Zo západnej strany bola pričlenená obrovská záhrada v peristylovom 

dvore. Jej západná strana bola oddelená od portiku topiáriom v tvare zmnožených exedier, 

ďalej sa nachádzal obdĺžnikový bazén a pás s topiáriami a cyprusmi. Vo zvyšnom priestore 

záhrady dominovala pergola a ďalšie topiáriá zostrihané ako exedry a geometricky rozdelené 
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vysypanými cestičkami
144

. K vile boli ešte zo severnej strany pripojené kúpele s menším 

nádvorím so stromami. 

 Novým typom trojkrídlovej vily je Vila páva (Villa du Paon, koniec 1. – 2. ½ 2. stor. 

n. l.). Záhrada bola teda lokalizovaná k prednej časti vily vymedzenej postrannými krídlami 

a mala ornamentálny charakter. Dominujúcim prvkom tu bola fontána so schodmi, po ktorých 

keď stekala voda, vytvárala dojem kaskády. Nachádzala sa osovo uprostred pred miestnosťou 

na pôdoryse označenom písmenom D, odkiaľ pochádza už zmienená mozaika páva
145

. 

 Dom Ókeana (Maison de Dieux Océan) v Saint-Romain-en-Gal ako mestské sídlo 

sociálno - služobného charakteru neprekonal nejaké výrazné zmeny v architektúre, ba naopak, 

od konca 1. stor. n. l. až do konca 2. stor. n. l. si ponechal svoj pôdorys. Na severnej strane 

veľká peristylová záhrada a južnejšie v menšom peristyle záhrada na zvýšenej terase mala 

uprostred po celej dĺžke žliabok
146

. Avšak štvrtá prestavba z obdobia okolo roku 170 n. l. 

(Obr. 99) zachycuje úžitkovú plochu domu 2189 m² a s peristylovou záhradou o veľkosti 400 

m² s pergolou nad bazénom
147

. 

 Základy villy maritimy v Mané-Véchen sa mincovým depotom a terrou sigillatou 

datujú k severovskej dobe (193 – 235 n. l.) a jej osídlenie trvalo k roku 270 n. l., respektive do 

raného začiatku 4. stor. n. l. Je to trojkrídlová vila s rozľahlým ústredným nádvorím (Obr. 

100) a celkovou rozlohou, 2600 m², sa nelíši od tých predchádzajúcich. Súčasťou západného 

krídla bola záhrada ohradená múrom vysokým 6 m o rozmeroch 18,15 x 9,52 m. Jej územné 

rozmiestnenie bolo zrejme bipolárne. 

Na severnej strane je kruhová štruktúra s povrchovými základmi o priemere 1,2 m 

červenkastej farby, čo indikuje umiestnenie ohniska, no hypotézy ukazujú aj na pergolu, čo sa 

zdá byť prijateľnejšou teóriou. Na južnej strane sa našli štyri zarovnané jamy – záhony 

kvetov. Negatívne pozície po väčších koreňoch vylučujú prítomnosť pestovania stromov na 

tomto mieste. Charakterovo sa táto záhrada (Obr. 101) prirovnáva k peristylovej záhrade 

s primárnym účelom oddychu či rozjímania ako  v Dome Ókeana v Saint-Romain-en-Gal
148

. 
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 Rímska vila v Richebourg, postavená už za Augusta a obývaná až po koniec 3. stor. n. 

l.
149

, umožňuje sledovať vývoj záhrady až v piatich stavebných fázach (Obr. 102). Nádvorie 

pretínali dve komunikácie vysypané rozdrveným vápencom. Tá západo - východná bola 

lemovaná pergolou, čo dosvedčujú základy stĺpov ako opory a následné symetrické 

usporiadanie kvetináčov, a tvorila tak kryté podlubie. Severo – južná viedla k portiku obytnej 

budovy s kúpeľmi pristavanými za Antoninovcov. 

Na ploche vymedzenej dvomi na seba kolmými cestami boli rozmiestnené kvetináče 

v štvorcovej sieti a na južnej strane do tvaru exedry (Obr. 103). Typológia dochovaných 

kvetináčov poukazuje na ich opätovné využitie. K tomu sú zmienky u Palladia, ktorý popisuje 

využitie perforovaných kvetináčov na sadbu stromov od kôstky až po štiepenie, najmä duly 

a granátových jabĺk
150

. Palynologická analýza poukázala na pestovanie ihličnanov – céder, 

smrekovec a smrek
151

. 

 Na lokalite Montmaurin badať dve stavebné fázy vily suburbany
152

: polovica 1. stor. – 

koniec 2. stor. n. l. (Obr. 104) a obnovenie po záplave z roku 200 n. l. až v dobe vlády 

Konštantína a prestavanie vily v polovici 4. stor. n. l. (Obr. 105). 

Vila mala v prvej stavebnej fáze skôr rustikálny charakter, no jej pars urbana mala 

osové usporiadanie miestností s dvomi peristylovými záhradami (72, 73 a 102) a ďalšou 

vnútornou záhradou (75) obohnanou portikom a otvárajúcou sa zo severozápadnej strany 

k vonkajšej záhrade. Akcent letného triklínia (38) spočíval v jeho lokalizovaní pri severnom 

rohu vnútornej peristylovej záhrady (102) a prístupom z neho do všetkých záhrad. 

V druhej stavebnej fáze sa zachovala rovnaká osová orientácia, no zmenou tu 

bola nová koncepcia pôdorysu a rozsah vily v o niečo menšom meradle. Samotnému vstupu 

dominoval rozľahlý polkruhový vestibul obohnaný portikom doplnený o vegetáciu stromov 

a kvetín. Za ním nasledoval obdĺžny peristyl so záhradou a stopami po vegetácii po stranách 

priečnej cesty a okolo portikov. Tretiu časť vily predstavoval zadný trakt s terasami 

a apsidálne formovanými dvomi záhradami (10 a 24) (Obr. 106) naproti sebe po stranách 

druhej peristylovej záhrady (27). Tretia visutá záhrada s apsidovým zakončením (19) sa 

nachádzala na samom konci tejto časti vily a výhľad z nej osovo smeroval k vstupu cez 

vestibul. Predchádzala jej však hypetrálna miestnosť (17) so štyrmi piliermi ako podstavcami 
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pre drevené trámy nesúce halúzky vinnej révy a s mramorovou podlahou so žľabom na odvod 

vody zo striech postranných miestností (18 a 16). 

Druhá peristylová záhrada (27) bola v prvej stavebnej fáze vydláždená mramorovými 

doskami a laterálne bazény (5, 6, 7) boli zásobené vodou pre chov ustríc a iných mäkkýšov. 

Po roku 350 n. l. sa však plocha peristylu pokryla silnou vrstvou zeminy a postranné bazény 

figurovali ako kvetináče. Podobná zmena sa odohrala i v prípade nymphaea (113) a to 

transformáciou ako nádrže, tak i priliehajúceho dvora v jednu záhradu
153

. V ňom sa našla 

i plastika Adónida a predpokladá sa, že celá záhrada nymphaea bola venovaná mýtu 

o Adónidovi. 

V severozápadnej časti vily bolo umiestnené balneum a znamenité nymphaeum (113) 

oddeľujúce tak rezidenčnú časť palácového charakteru od vonkajších hospodárskych budov 

v západnej časti a zároveň tvoriace okrajové záhrady vo forme otvorených nádvorí (148 a 142 

s pergolou pozostávajúcou zo štyroch vápencových stĺpov toskánskeho rádu a fontánou). 

Nástenné fresky z tablina rímskej vily s peristylovou záhradou z lokality Clos de la 

Lombarde v Narbonne (Obr. 107) poskytujú bohatý pramenný zdroj pre poznanie rímskej 

záhrady v 2. ½ až v závere 2. stor. n. l. a rovnako i fresky zo susediacej vily pod názvom 

Domus III (Maison III) (Obr. 108) datované ku koncu 2. až začiatku 3. stor. n. l. 

Stredový panel tablina pokrývajú fresky s rastlinnou tematikou, prevažne ovocných 

stromov. Ich listy, namaľované tesne popri sebe a pomerne rovnomerne rozložené, 

kompozične vypĺňajú plochy, ktoré by boli inak prázdne. Zatiaľ čo sú vetvy stromov 

načrtnuté schematicky a v rovnakej žltej či hnedej farbe, tak listy sú maľované detailne 

v rôznych odtieňoch zelenej s nádychom bielej alebo svetlomodrej a stredné žilky i okraj 

v žltej či bielej farbe. Ako príklad je uvedená freska kvitnúceho vavrínu (Obr. 109), vetví 

čerešní (Obr. 110), sliviek (Obr. 111) a granátových jabĺk (Obr. 112), ktorá svojím 

prevedením i štylizáciou pripomína tie z Líviinej vily v Primaporte a takisto pompejské 

fresky
154

. 

Motívy fresiek z tablina dopĺňajú i figúry rôznych druhov vtákov (Obr. 113). Aj keď 

je značná časť z nich poničená, stále sa dajú rozpoznať. Niektoré sú zobrazené v pohybe, 

krídla a perie majú starostlivo vykreslené v odtieňoch modrej, zelenej, ružovej i šedej, čo len 

poukazuje na autorovu zrelosť v nástennom maliarstve. Postava páva je tu zobrazená hneď 
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dvomi spôsobmi, z profilu a v menších rozmeroch ako to bolo zvykom na kampánskych 

freskách
155

, a z anfasu s plne roztiahnutým chvostom (Obr. 114), čo asociuje dionýzovskú 

symboliku
156

. Páv má hlavu v modrej farbe a jeho chvost hýri rozmanitou farebnosťou a je 

posiaty modrými okami
157

. Nie je potreba ani zdôrazňovať to, že páv v záhrade, alebo čo i len 

takto zobrazený, mal evokovať bohatú luxusnú záhradu, ktorá zároveň odrážala vyššie 

sociálne postavenie majiteľa vily. 

Z tablina sa dochovali i fragmenty fresiek s ľudskými figúrami, a to časť chodidla 

v rámci florálnej kompozície s vavrínom (Obr. 115) a časti ľudských mužských tvárí (Obr. 

116), ktoré sa pripodobňujú freskám z Viruna (Obr. 117), datovaným tiež na záver 2. stor. n. 

l.
158

 Tieto tváre boli zrejme súčasťami sôch v záhrade, avšak fragment fresky chodidla do 

tejto teórie nezapadá, pretože nie je pod ním ani náznak sokla. 

Fresky zo susediaceho Domu III poskytujú rovnako relevantný ikonografický prameň, 

i keď celá vila nie je doposiaľ odkrytá. Tematika pohľadu do záhrady cez portikus je 

zachytená na freske z miestnosti A na severovýchodnej stene (Obr. 118), kde sú znázornené 

vetvy obťažkané plodmi hrušiek (Obr. 119), sliviek i čerešní a granátových jabĺk (Obr. 120), 

ktoré sú maľované svetlejšou farbou, a tak vynikajú na tmavšom pozadí lístia. V hornej časti 

tak kompozíciu dopĺňajú figúry jarabíc a koše s ovocím, calathoi. Takéto zobrazenie iluzívnej 

architektúry druhého pompejského štýlu, ktorý zažíval ďalší rozkvet práve v dobe Antonína 

Pia a Severovcov, má analógiu napríklad v Sallustiovej vile alebo v Dome Menandra
159

. Na 

stene tohto iluzívneho portiku je postava bojovníka s umbom ako symbolický atribút držiteľa 

rodových cností. No je možné uvažovať aj o nejakom božstve, pretože ďalšiu paralelu 

v štylizácii i postoji nachádzame na freske Marta v záhrade, maľovaného technikou trompe-

l'oeil, z Domu Venuše v Pompejách
160

. 
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4. 2. 2. Vily v povodí Mosely 

 Vily v povodí rieky Mosely sú charakteristické svojím trojkrídlovým kompozičným 

usporiadaním jednotlivých miestností, ktorých spoločným prvkom je predný otvorený dvor 

ako ornamentálna reprezentatívna záhrada. Priestory v prostrednom krídle figurovali ako 

miestnosti na uvítanie hostí, uzatváranie zmlúv či na politické účely. V postranných krídlach 

boli súkromné kúpele, balneum, a privátne izby príslušníkov rodiny. 

 Typickým príkladom je villa rustica v Ruhlingu (Obr. 121). Otvorený dvor smeruje na 

juhovýchodnú stranu a je lemovaný portikom, ktorý s južným krídlom balnea uzatvára tupý 

uhol. Tu sa rozprestieral xystus, teda otvorená terasa pred kolonádou stĺpov villy rustici 

s funkciou ornamentálnej okrasnej záhrady s topiáriami. K vile náležala krajina s parkovou 

úpravou, ktorá vykazovala podobnosti s Plíniovou vilou v Laurente
161

. 

 Svojím pôdorysom je zaujímavá aj villa v St. Ulrich, pri Sarrebourgu (Obr. 122). Je 

badateľných päť stavebných fáz, prvá z 1. ½ 1. stor. n. l., druhá z konca 1. – začiatku 2. stor. 

n. l., tretia fáza z obdobia rokov 160 – 170 n. l. poukazuje na deštrukčné zmeny, štvrtá po 

roku 230 n. l. predstavuje všeobecnú prestavbu a rozšírenie v severnej časti pri termách s 

knižnicou a piata fáza svedčí o opustení vily v rokoch 350 – 360 n. l. Na západnej strane sa 

nachádza peristylová záhrada, pristavaná počas druhej stavebnej fázy, ktorej obvodové steny 

niesli fresky s tematikou fauny a flóry
162

. Na východnej strane došlo k rozšíreniu portiku 

z prvej fázy, ktorý tak utváral xystus s krídlami zo severnej a južnej strany. V pôdoryse má 

táto vila isté podobnosti s neskoršou rímskou villou Madamou na pahorku Monte Mario
163

. 

 Rozlohou najväčšia spomedzi víl z povodia Mosely je vila v Tetingu (Obr. 123). 

Predstavuje charakteristické trojkrídlové usporiadanie, aj keď  trochu pozmenené. 

Reprezentatívna časť vily je tvorená exedrou v kyzickom štýle
164

 s dvomi polkruhovými 

miestnosťami na oboch koncoch pozostávajúcou z dvoch stĺpových kolonád, resp. zdvojeného 

portiku, na zvýšenej terase a zakončenou ústrednou miestnosťou s apsidou. Pred ňou, na 

juhovýchodnej strane je xystus lemovaný z východnej strany privátnou časťou vily a zo 

západnej balneom. Severne od kúpeľov je diaeta s viacerými miestnosťami a portikom 

zakončeným v krížovom tvare. V pravom uhle pokračuje portikus o dĺžke 53 m severne a je 

opäť zakončený malou diaetou. Paralelou môže byť skorší Plíniov popis jeho Laurentskej 

                                                 
161

 Gothein 1914, s. 135 
162

 Dnes v regionálnom múzeu v Sarrebourgu. Persner 2000. 
163

 Gothein 1914, s. 135 
164

 Vitruvius: Deset knih o architektuře, VI, III, 10 



43 

 

vily, kde hovorí o záhrade s portikom a voňajúcej fialkami a o malom záhradnom domčeku na 

jej konci
165

. 

 Vily v povodí Rýna sa nevyznačovali takou rozlohou ako vily v povodí Mosely. 

Príkladom trojkrídlovej vily je vila pri Wittlich (Obr. 124). Prostredné reprezentatívne 

miestnosti mali po oboch stranách nádvoria, kde sa predpokladá lokalizácia záhrady 

a portikus v ich priečelí prepojoval obytné miestnosti s balneom. Koryto rieky je dnes 

posunuté až k fasáde portiku, od ktorej sa otváral xystus. 

 Z lokality Welschbillig (Obr. 125) sa dochovala ornamentálna piscina o dĺžke 58 m 

a šírke 18 m. Pozdĺžne v strede bazéna bola spina a na jej zaoblených protipóloch fontány. Na 

dlhých stranách boli po tri pravouhlé výklenky zakončené apsidou. Celý bazén lemovala 

balustráda so 112 hermovkami tvárami otočenými k bazénu, okolo ktorého sa úvahovo 

pestoval upravený živý plot – topiárium. 

 Osídlenie vily v Echternach od roku 69/70 n. l. pokračovalo až po 5. stor. n. l. (Obr. 

126) a v transformáciu na kláštor i v plynulý priebeh raného stredoveku. Pôvodné 

usporiadanie a plán vily sa menil len minimálne, kde v tretej stavebnej fáze z polovice 2. stor. 

n. l. sa rozšírilo balneum. Koncepcia záhrady trojkrídlovej vily bola ponechaná vo forme 

otvoreného portiku s xystom a za reprezentačnými miestnosťami sa nachádzal dlhý bazén. Za 

touto pars urbana priliehala severovýchodne i pars rustica o šírke 210 m a dĺžke 300 m (Obr. 

127), kde sa pestovala vínna réva
166

. 
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4. 2. 3. Hispánia 

 Lokalita Conimbriga v dnešnom Portugalsku predstavuje vhodný model poukazujúci 

na fenomén integrácie hispano-rímskej spoločnosti s cisárskym vplyvom na architektúru 

privátnych víl s peristylovou záhradou
167

. Spoločným architektonickým prvkom záhrad, 

zároveň sa prispôsobujúcim suchším klimatickým podmienkam, je pozdĺžny bazén 

s vodotesnými kazetami obohnaný kolonádou stĺpov. 

 Kontinuita osídlenia v Conimbrige pokračuje z predchádzajúcich období
168

 za 

flaviovcov, kedy sa o nej zmieňuje Plínius Starší vo svojej Naturalis Historia
169

, pokračuje za 

antoninovcov
170

 (Obr. 128) a posledné zmienky o nej nachádzame u Hydatia v jeho kronike 

Hydatii Gallaeciae episcopi chronicon, kde uvádza zánik mesta pod dvomi nájazdmi Suévov 

v roku 464 n. l., kedy zajali aristokratickú rodinu Cantaberov a v rokoch 467/8 n. l. bolo 

hispano-rímske obyvateľstvo zotročené alebo rozpŕchnuté a región spustošený, avšak 

Conimbriga prežívala naďalej pod vizigótskou okupáciou
171

. 

 V Trajánových kúpeľoch, ktoré nahradili skoršie augustovské, sa na južnej strane za 

natatiom, plaveckým bazénom, a portikom nachádza palaestra – záhrada o veľkosti 45 x 18,6 

m obklopená kolonádami a z krátkych strán štyrmi apsidami (Obr. 129). Prístup do nej viedol 

monumentálnym schodiskom a na krátkych stranách mala po dve apsidy. Južný múr, ktorý 

ohraničoval záhradu, bol pravdepodobne tvorený arkádami umožňujúcimi výhľad do priľahlej 

rokliny, dnes osídlenej, no v tom čase s rastúcimi borovicami a olivovníkmi
172

. 

 Casa de los Repuxos s peristylovou záhradou a ornamentálnym bazénom so 400 

vodnými tryskami prekrižujúcimi sa do iucundissimum murmur sa datuje k začiatku 4. stor. n. 

l. (Obr. 130). Bazén zaberá takmer celú časť vyhradenú pre peristyl, no ekvivalent zelenej 

plochy je tu v podobe ostrovčekov v bazéne umelo vytvorených pomocou vodotesných kaziet. 

Okolo obdĺžneho bazéna obieha euripus, ktorý dvomi kratšími kanálmi a hlavným na nich 

kolmým kanálom rozdeľuje tri sektory so šiestimi pármi vnútorných apsíd v pozícii in 

transverso, takže skôr pripomínajú tvar písmena U. V prostrednom sektore sú dve hlavné 

vnútorné apsidy a hlavný kanál po ich stranách vytvára ešte dva pravouhlé obdĺžniky. Takto 

zložito komponované výklenky tvoriace akúsi vodnú mozaiku pomedzi ostrovy so zeleňou 
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evokujú svojimi apsidami a pravouhlými nikami divadelnú frons scenae. Naproti triklíniu je 

tu ešte lararium, menšia peristylová záhrada zasvätená lárom
173

. 

 Podobný princíp architektonického riešenia záhrady hlavného peristylu nachádzame 

rovnako v Casa de Cantaber, ktorý zachycuje tri stavebné fázy – preklaudiovské, flaviovské 

obdobie a z konca 3.  do začiatku 4. stor. n. l. (Obr. 131). Euripus lemuje obdĺžnikový bazén, 

v ktorého strede je vytvorený ešte jeden ekvivalentný s krátkymi kanálmi spájajúcimi ho 

s euripom a tvoriacimi zároveň štyri transverzálne apsidy v podobe oválu. V samom strede 

bazéna bol teda vodný trysk. V obiehajúcich interkolumniách portika sa našli vápencové 

plinthy sôch a v jednej z nádrží zas bronzová socha Minervy. 

 Na juhovýchod od hlavného peristylu bolo umiestnené triklínium a druhé menšie 

viridarium s portikom z troch strán a piscinou zaberajúcou tretinu plochy nádvoria opierajúce 

sa o východný múr domu. Po stranách pisciny bolo miesto pre záhony. Na sever od hlavného 

peristylu sa nachádza ďalší hortus a to z troch strán obohnaný portikom a s ústredným 

pomerne veľkým pozdĺžnym bazénom s tromi apsidovými a štyrmi pravouhlými výklenkami. 

Priestor medzi týmto bazénom a portikom bol vyplnený zeminou pre pestovanie kríkov 

a kvetov. Východná strana bazéna je po celej jeho šírke prepojená oknom s hlavným 

triklíniom a to zas ďalším priehľadom s hlavnou južnou peristylovou záhradou. Otáznou však 

ostáva miestnosť s nádržou na dažďovú vodu na východ od hlavného triklínia, respektíve jej 

funkcia ako záhrady. Na západ od hlavného peristylu sa nachádza menší priestor s vodnou 

nádržou lemovanou dvomi pásmi zeminy pre pestovanie kríkov či kvetov. Naskytuje sa tu 

i hypotéza viridaria pre kuchynské alebo medicínske účely
174

. Zo západu bola k vile 

pristavaná dieta so záhradným úzkym bazénom s ostrovčekmi so zeminou pre zeleň. Na 

severnej strane boli v poslednej stavebnej fáze postavené kúpele z troch strán obohnané 

peristylom a priliehala k nim i malá palaestra. Na konci 5. a v 6. stor. n. l. slúžila vila už 

verejnému charakteru. V asi desaťcentimetrovej vrstve nad rímskou mozaikou okolo hlavnej 

peristylovej záhrady bola skonštruovaná metalurgická pec s odpadovou jamou
175

 (Obr. 132). 

 Rekonštrukcia záhrady Casa de Tancinus nie je jednoduchá kvôli neskoršej zástavbe 

rane kresťanskej baziliky. Vila je z východnej strany napojená kanalizáciou na Maison de 

Cantaber a spôsob konštrukcie kanalizačných trubiek formou tubuli nie je až taký obvyklý. 

Klasická peristylová záhrada má na východnej strane osovo umiestnené triklínium. Ústredný 
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prvok tu tvoria dva záhony naproti sebe a medzi nimi je bazén v tvare protiľahlých apsíd 

(Obr. 133). Záhrada sa neskôr pretransformovala do baptistéria rane kresťanskej baziliky. 

 Casa da Cruz Suástica sa nachádza na južnej strane hlavnej ulice Conimbrigy. 

Dispozične zaujímavé a nebežné je tu postavenie triklínia voči peristylovej záhrade in 

transverso na severnej strane. Okolo stredového obdĺžneho bazéna obieha euripus a je 

lemovaný z krátkej strany piatimi a z dlhej strany šiestimi stĺpmi. Z južnej a severnej strany 

euripu sú vyčlenené dva protichodné apsidálne výklenky a v rohoch bazéna sú pomocou 

vodotesných kaziet vytvorené ostrovčeky pre zeleň so zaoblenými stranami smerujúcimi 

dovnútra bazéna (Obr. 134). 

 Peristylová záhrada v Casa dos Esqueletos sa datuje ku koncu 2. stor. n. l. Bazén je 

obklopený opäť piatimi stĺpmi z krátkej strany a z dlhej strany zas šiestimi stĺpmi a všetky 

majú štvorcový plinthos z tehál. Plytký euripus s apsidou z južnej strany smerom k severnej 

lemuje obdĺžny priestor vyčlenený ako záhon, a zároveň je v ňom ešte impluvium vymedzené 

tenkými vápencovými doskami, ktoré z troch strán lemuje pás so zeminou. Triklínium je tu 

znovu v transverzálnej dispozícii k severnej strane vzhľadom k ústrednému umiestneniu 

peristylovej záhrady (Obr. 135). 

 Riešenie prívodu vody do jednotlivých víl v Conimbrige sprostredkováva kanalizačné 

napojenie na miestny akvadukt a rozvodové kanály z tehál, ktoré sa v jednotlivých domoch 

objavujú aj v tenších rozmeroch ako tubuli. Dláždenie portikov a peristylových galérií je 

formou opus signinum, teda z hlinených dlaždíc roztlčených na malé kúsky zmiešané s maltou 

a ušliapané, ktoré sa rozšírilo zo Severnej Afriky. Ústredné umiestnenie peristylovej záhrady 

s akcentom na bazén ako vodný prvok vo všetkých uvedených príkladoch víl v Conimbrige 

poskytovalo presvetlenie a najmä prevzdušnenie domu. 

 Aby sa predišlo prázdnemu vzhľadu portikov, umiestňovali sa doň rastliny 

v kvetináčoch identifikovaných ako ollae perforatae či nádoby fitili
176

. Klimatické 

podmienky a dostatočná zásoba prívodu vody poskytli v Conimbrige vcelku slobodnú vôľu 

v pestovaní rôznych druhov rastlín a kvetín, a to rozšírený akantus (Acanthus molis), ľalie 

(Lilium candidum), buxus (Buxus sempervirens), kardanové artyčoky (Cynara cardunculus), 

chryzantémy (Chrysantemum carinatum), matioly (Mathiola incana), kosatce (Iris 

germanica), lekná (Nymphaea var.), šípkové ruže (Rosa canina), pupence (Calystegia 

sepium), ďatelinu bielu (Trifolium repens), pšenicu (Triticum sp.), vinnú révu (Vitis vinifera), 
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dub (Quercus sp.), figovník (Ficus carica), brest (Celtis australis), vavrín (Laurus nobilis), 

olivovník (Olea europaea), palmu datľovú (Phoenix dactylifera), hrušku (Pirus communis) či 

vŕbu bielu (Salix alba). 

 Ďalšou významnou lokalitou, v ktorej sa dochovali vily s rímskymi záhradami je 

Itálica (Obr. 136) ležiaca približne 9 km od Sevilly pri dnešnej dedinke Santiponce 

v Andalúzii. Svojou rozlohou tu vynikajú tri vily: Casa de los Pájaros (1800 m²), Casa de la 

Exedra (4000 m²) a Casa de Neptuno (6000 m²). 

 Casa de la Exedra je príkladom domu ako verejného (tabernae pri vstupe), tak i 

súkromného charakteru na severojužnej ose. Vile dominuje peristylová záhrada 

s kurvilineárnym bazénom obohnaná portikom s piliermi s pôdorysom v tvare kríža
177

. 

Umiestnenie pravouhlého triklínia je tu in transverso na východnej strane. Táto záhrada je 

zasadená do nižšej úrovne terénu a vedie z nej schodisko k severnému balneu s natatiom. Na 

západnej strane je umiestnená dlhá palaestra,  ktorá figurovala tiež ako hortus, s oddelenou 

exedrou s valenou klenbou (Obr. 137). 

 Casa de los Pájaros predstavuje opäť vilu s verejným aspektom vďaka niekoľkým 

tabernam pre obchodné účely, a rovnako i reprezentatívny domus zo začiatku 2. stor. n. l. 

patriaci aristokratickej rodine
178

 (Obr. 138). Za vestibulom sa otvára peristylová záhrada 

s portikom o veľkosti 440 m². Pod viridariom je cisterna, ktorá zhromažďovala odkvapkajúcu 

vodu zo strechy portika. V záhrade sú takisto pozostatky pylónu, ktorý mohol slúžiť ako 

rezervoár pre zásobovanie a výtlak prepojky zo zdroja nachádzajúceho sa v jednej z dvoch 

stúpačiek v zadnej časti domu. Lokalizácia triklínia o rozlohe 90 m² dodržuje hlavnú 

dispozičnú os za peristylom. Hneď vedľa bolo malé lararium. Zvláštnosťou tejto vily je to, že 

za larariom a po strane triklínia má ďalšiu menšiu záhradu s portikom  intímnejšieho 

charakteru a s bazénom v tvare obdĺžnika s apsidálnymi výklenkami smerujúcimi oblou 

stranou proti sebe na krátkych stranách bazéna. Z opačnej strany triklínia sa z neho vchádzalo 

do nezastrešeného priestoru vybaveného obdĺžnou piscinou. 

 Casa del Planetario s rozlohou 1600 m² (Obr. 139) a Casa de Neptuno sa svojím 

charakterom príliš nelíšia od predchádzajúcich víl a predstavujú tak klasický domus 

Hadriánovej doby. Aj tu je peristylová záhrada obohnaná portikom ako sociálny bod vily. 
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4. 2. 4. Severná Afrika – dnešné Maroko, Alžírsko a Tunisko 

 Lokality provincie Severná Afrika poskytujú množstvo dochovaných víl s koncepciou 

záhrad aj ikonografický materiál v podobe mozaík so záhradnou tematikou. Hlavný stavebný 

i kultúrny rozvoj miest tu spadá do obdobia rokov 130 – 140 n. l. až po záver 2. stor. n. l. 

Medzi významné miesta sa radí Thamugadi (dnešný Timgad v Alžírsku), Volubilis v 

Mauretánii Tingitane (dnešné Maroko), Utica, Thuburbo Majus, Althiburos, Acholla, 

Thysdrus (El Jem), Sousse, Djemila, Bulla Regia. 

 Najrozšírenejším typom domu je vila s peristylom a záhradou v ňom, s prepracovaným 

zavlažovacím systémom a variabilitou v tvaroch bazénov. Dodržiava sa osová súmernosť 

triklínia priliehajúceho k peristylu, eventuálne s bočným portikom, vďaka ktorému je vila 

doplnená o voľné priestory pre hostí a podporuje tak sociabilitu. U niektorých víl je navyše 

pridaná exedra
179

. 

 V porovnaní s vilami v Galii sú vily v Severnej Afrike podstatne menších rozmerov: 

Maison à la monnaie d´or o rozlohe 1340 m², Maison de Flavius Germanus 1320 m², Maison 

aux gros Pilastres 1240 m², a nevykazujú istú voľnosť v usporiadaní miestností, ale 

pravidelnosť pozdĺžnej koncepcie. 

 Spomedzi dochovaných víl prevládajú vily s peristylovou záhradou
180

, ktorej 

neoddeliteľnou súčasťou je bazénový prvok, ktorý sa rozvíja do rozmanitých tvarov. 

Základným typom je obdĺžny a štvorcový bazén, napr. v Maison à l´ ouest du Palais, Maison 

de fauve, Maison à la monnaie d´or, Maison au Bacchus de marbre, Maison au cadran solaire, 

Maison aux demi-colonnes a Maison aux Gros Pilastres vo Volubilis, alebo aj tvar canopu 

ako v Maison de Dionysos et des Quatre Saisons. No časté sú aj bazény s niekoľkými 

apsidálnymi výklenkami, Maison aux deux pressoirs, Maison des Néréides, Maison du bain 

de Nymphes a Maison au Portique vo Volubilis, vo forme trojlístka v Maison au bassin tréflé. 

Prepracovaný bazén nachádzame v peristylovej záhrade Maison aux Travaux d´ Hercule vo 

Volubilis, ktorý má tvar obdĺžnika s tromi apsidálnymi výklenkami smerujúcimi von a vo 

vnútri bazéna je umelo vybudovaný ostrov pre zeleň so šiestimi apsidami. Podobný typ 
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bazénu, no s ôsmymi polkruhovými apsidami a s dvomi pravouhlými apsidami dominuje 

peristylovej záhrade v Maison de la Cascade v Utice
181

. 

 V Maison du cadran solaire vo Volubilis sa v záhrade našli slnečné hodiny, ktoré dali 

aj meno vile. Sú vytesané zo svetlého mramoru o rozmeroch 83 x 73 x 60 cm. Vo vyhĺbenej 

hemisférickej dutine je vyrezaných jedenásť liniek predstavujúcich hodiny a tri priečne línie 

zimného slnovratu a rovnodennosti letného slnovratu. Na základovej doske je okrúhly otvor 

o priemere 18 cm, do ktorého sa musel zakliesniť bronzový disk s gnómom, no ten sa 

nedochoval. Sú dekorované levími labami a florálnym motívom
182

. Pre predstavu datovania 

vily sa našli mince Hadriána, Antonína Pia i Konstantina a kontinuita osídlenia sa 

predpokladá až do príjazdu Vizigótov. 

 Osová súmernosť v rámci usporiadania triklínia s peristylovou záhradou je opäť 

markantná aj u víl v Tunisku, napr. už u spomenutého Maison de la Cascade, Maison de la 

Chasse, Maison du grand oecus v Utice. Obľúbenou záhradnou tematikou tu bol Neptún 

a prostredie s ním spojené. V Maison de Neptune v Thuburbo Majus a v Maison du triomphe 

de Neptune v Acholle sú na dlhej strane peristylovej záhrady umiestnené bazény 

polkruhového typu dekorované morskými prvkami, rybami, a kontúrované gilošovým vzorom 

a doplnené fontánou. Štýlom i spôsobom prevedenia sa datujú na koniec 2. stor. n. l., 

presnejšie do obdobia rokov 160 – 180 n. l.
183

 Polkruhové bazény v tvare písmena D 

nachádzame aj v Maison du grand oecus v Utice, kde je navyše bazén pripomínajúci canopus, 

a v Maison de Muses v Althibure aj s fontánou
184

. 

 Vila Maison du Bacchus et Ariadne na lokalite Thuburbo Maius (Obr. 140) na 

nachádzala severovýchodne od fóra a jej pars rustica svedčí o produkcii olivového oleja, no 

jej pars urbana prezentuje vilu ako luxusnú rezidenciu, ktorej osídlenie trvá až do začiatku 5. 

stor. n. l. Bola vybavená dvomi záhradami, jednou peristylového typu a druhou ohradenou 

záhradou – viridariom. 

 Viridarium bolo lokalizované tri stopy pod úrovňou triklínia, z ktorého sem smeroval 

výhľad skrz dva stĺpy (Obr. 141). V záhrade sa nachádzal polkruhový bazén s mozaikovou 

dekoráciou Neptúnovej hlavy na dne, néreovnami a morskými stvoreniami na vnútornej stene 

a na okraji motívom artičok (Obr. 142). Zvyšná plocha viridaria bola vysypaná zeminou, 
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v ktorej sa vykopali zvyšky troch veľkých koreňových systémov (40 – 50 cm v priemere) 

odpovedajúcich olivovníku, troch menších (20 – 30 cm v priemere) náležiacich figovníku 

a ďalších 37 koreňových systémov o veľkosti 5 – 10 cm v priemere patriacich kríkom
185

. 

Navyše sa odkryli i tri pravouhlé obdĺžnikové dutiny (36 x 72 cm, 40 x 60 cm a 46 x 62 cm) 

poukazujúce na drevené sokle ako báze pre záhradný nábytok (Obr. 143). Dve báze na 

severozápadnej strane záhrady zrejme podopierali lavice a jedna na juhovýchodnej strane pred 

polkruhovým bazénom slúžila pravdepodobne ako podpera pre stôl (Obr. 144). 

V areáli sa našli i kôstky olív a spálené kosti prasaťa, ovce, kozy, zajaca a mačky 

domácej. Raritným nálezom je i kôstka marhule nájdená pri južnom nároží záhrady. Tieto 

nálezy indikujú lokalizáciu „kuchyne“ do tohto viridaria skôr pri severozápadnom okraji za 

lavicami. Nahromadené zvieracie kosti prezentujú repertoár jedla servírovaného v záhrade
186

 

a v prípade ich enormnejšieho nahromadenia sa spálili a zahrabali. Analógiu o takomto 

zanechávaní zvyškov večere hoci aj vo vnútorných izbách poskytujú mozaiky s tematikou 

nezametenej podlahy so zvyšným jedlom - asarotos oikos a Plínius Starší
187

. 

Peristylová záhrada (Obr. 145) bola umiestnená na severovýchodnej strane vily
188

 

a steny portiku zdobili fresky s florálnymi motívmi a imitáciou mramorového obkladu. Na 

severovýchodnej strane sa nachádzal polkruhový bazén dekorovaný tematikou morských vĺn. 

Nanešťastie sa neprekopala celá záhrada, no pozdĺž juhozápadného nárožia sa odhalila rada 

s koreňovými dutinami naznačujúca charakter úžitkovej záhrady
189

. 

 Na lokalite Thysdrus, dnešný El Jem sú dve významné vily hneď vedľa seba: Domus 

Sollertiana a severnejšie Maison du Paon, ktoré majú spoločný záhradný prvok v tom, že sa 

jedná o peristyl s polkruhovým bazénom aj s fontánou a osovo k severnej strane sa nachádza 

triklínium. Maison du Paon má navyše za triklíniom malý dvor s dvomi apsidálnymi 

fontánami orientovanými od seba
190

. 

 V Maison des Masques v Sousse sa nachádza triklínium o rozmeroch 250 m², ktoré 

odpovedajú skôr triklíniu v budove verejného charakteru, obohnané stĺpmi a na západ od neho 
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múr s piliermi vymedzuje krytú galériu s veľkosťou 2, 40 m s funkciou hortu, odpočinkovej 

záhrady a predstavuje tak vizualizáciu z hodovnej miestnosti s výhľadom do záhrady, známu 

pod pojmom oecus cyzicenus
191

. 

 Podobný typ urbanizmu a analogické usporiadanie rozľahlých sídiel nachádzame aj 

v Alžírsku na lokalite Cuicul, Djemile. V Maison de Castorius o rozlohe 1500 m² je opäť 

peristylová záhrada s triklíniom v centrálnej pozícii. Zelenú plochu dopĺňajú štyri polkruhové 

bazény a uprostred je piscina obdĺžneho tvaru. V Maison d´ Europe s veľkosťou 1366 m² 

dominujú záhrade s peristylom jeden menší a druhý väčší polkruhový bazén a stredovú časť 

zaberá tretí bazén v tvare štvorca s nárožnými apsidami. 

 Vila v Portus Magnus pri Orane predstavuje typický príklad peristylového domu 

s predĺženou obdĺžnou koncepciou: peristylová záhrada – triklínium, ktorá je dosiahnutá 

vložením transverzálnej galérie medzi záhradu a samotné triklínium (Obr. 146). Plocha 

záhrady je riešená tromi polkruhovými bazénmi a fontánou uprostred. Vila sa datuje približne 

k roku 300 n. l.
192

 

 Ďalším príkladom je Maison dite de l´ Âne v Djemile, kde je peristylová záhrada (Obr. 

147) vily aj s exedrou v stiesnenom priestore voči krytej galérii, ktorá vedie ku cardo 

maximus. V juhozápadnom rohu vedľa záhrady je umiestnené schodisko. Priestor záhrady 

(Obr. 148) je žľabom rozdelený na dve polovice, západnú s vegetáciou a východnú. Zo 

severnej strany sú pridružené štyri polkruhové bazény s deliacim stredovým žľabom, ktorý 

vedie k južnej strane s jedným väčším polkruhovým bazénom s jet d´eau. Na východnej 

strane je ďalší dlhý obdĺžnikový bazén s dvomi apsidálnymi výklenkami na krátkych 

stranách. Zo západu bola ešte v 5. stor. n. l. pristavaná malá exedra
193

. 

 V Maison de Bacchus v Djemile, ktorý sa datuje do približne rovnakej doby ako 

predchádzajúci Maison dite de l´ Âne
194

, sa dochovali všetky tri záhrady diverzifikované ako 

vo veľkosti, tak aj vo funkcii a zachycujú urbanistické zmeny pôvodnej villy suburbany 

rímskej kolónie Cuicul. Názov vily je odvodený od tematiky dionýsovskej mozaiky veľkého 

oiku s dláždeným peristylom a polkruhovým bazénom. Veľké thermy tu boli dedikované 

v období rokov 183 – 185 n. l. a k nim priliehal obytný komplex z viacerých stavebných fáz. 
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 Zo začiatku 3. stor. n. l. pochádza domus s obdĺžnikovou záhradou (A), ktorá mala pri 

vstupe portikus a zo severnej strany krytú galériu, no oba boli prekryté neskoršou prestavbou 

z 5. stor. n. l. Z južnej strany bola pripojená hlavná stoka a menšie balneum, ktorého štýl 

mozaikovej výzdoby pomáha datovať túto časť domu. 

 Druhá záhrada (B) predstavuje klasické viridarium s polkruhovým bazénom 

peristylovej vily (Obr. 149), aké bolo bežné v rímskej Afrike. Stĺpy záhrady sú spojené 

nízkym kamenným múrom a okolo nej obieha z troch strán kryptoportikus a z tej štvrtej 

severnej sa otvárajú tri miestnosti a za nimi veľký peristyl. Je to príklad spojenia dvoch 

domov (Obr. 150). K južnej strane je k viridariu pridružená exedra s dvomi stĺpmi a galériou 

s polkruhovým bazénom z vápenca dekorovaným kosoštvorcovými motívmi. 

 Tretia záhrada (C) (Obr. 151) na severozápadnej strane západným múrom prilieha 

k Veľkým thermám a južný múr sa nachádza pod stavbou 5. stor. n. l. V juhozápadnom rohu 

je umiestnená diaeta s podlahovými polychrómnymi mozaikami a nástennými štukami 

s architektonickým dekórom datovanými k 4. stor. n. l
195

. Záhrade dominuje obdĺžny bazén 

s rozmermi 16, 50 x 4, 50 x 1, 63 m. Zo západnej a južnej strany bazéna sú kolíky ako stopy 

po pergole s bezpochyby vínnou révou. Popri južnom rohu bazéna stála na sokli socha 

odhaľujúcej sa Venuše (Obr. 152). Na rovnakom mieste sa tiež našla hlava Asklépia a štrnásť 

chirurgických nástrojov z bronzu. 

 Z polovice 5. stor. n. l. pochádza monumentálna budova so siedmymi apsidami a južne 

od nej situovaný bazén zakončený apsidou
196

, do ktorého bol prístup umožnený schodmi 

(Obr. 153). Tento polkruhový bazén figuroval ako liaheň pre ryby a predstavoval tak dôležitý 

prvok v danom areáli. V tejto dobe bol dominujúci obdĺžny bazén zasypaný, no pergola 

a socha Venuše na sokli znovu nadobudli svoje miesto. 

 Záhrady Severnej Afriky sú charakterizované predovšetkým svojou dispozíciou okolo 

centrálneho peristylového dvoru a prítomnosťou ďalšej „priloženej“ záhrady, viridaria. 

V žiadnej záhrade však nesmel chýbať bazén ako osviežujúci vodný prvok a tento jeho účel 

bol navyše podmienený jeho dekoráciou s tematikou mora, Neptúna, nýmf, hippokampov, rýb 

atď. Takmer polovica teritória tejto provincie bola v dŕžave šiestich mocných aristokratov, 

napr. Julia Calida, a to sa odrazilo vo výstavbe luxusných víl rustici, o ktorých svedčia 

i mozaiky z Tabarky a z blízkosti Kartága. K takej vile nesmel chýbať ani lovecký park, ktorý 
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býval zobrazovaný na týchto mozaikách. Ostatne samotný motív munera bol častým 

a obľúbeným na mozaikách i vo villae urbanae a suburbanae. Na začiatku 6. stor. n. l., resp. 

500 – 550 n. l., no u niektorých lokalít i skôr (4. stor. n. l.) dochádzalo k tzv. rozdeleniu víl na 

menšie samostatné obytné jednotky, pričom peristylová záhrada fungovala i naďalej ako 

sociálny a kontaktný bod týchto jednotiek
197

. 
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5. Záhrady cisárskych palácov mimo Itáliu 

 Spomedzi záhrad cisárskych palácov je dôkladnejšie preskúmaná v Diokletiánovom 

paláci v Splite, zatiaľ čo pozornosť záhradám Galériovho paláca či už v Thessalonikách alebo 

v Gamzigrade a Konštantínovho paláca v Konstantinopoli nebola venovaná. No na základe 

niekoľkých spoločných architektonických prvkov, ako napríklad i militárny charakter 

pôdorysu paláca v Splite a v Gamzigrade alebo priehľady z paláca na more ako v Splite, tak 

i v Konstantinopoli, je možné všeobecne predpokladať rovnaký typ peristylovej záhrady. 

V neposlednom rade sa rekonštrukcie opierajú i o  villu na Piazza Armerine. 

 

5. 1. 1 Diokletiánov palác v Splite 

 Palác na dalmátskom pobreží v dnešnom Splite (Spalato), do ktorého sa Diokletián 

uchýlil po vzdaní sa cisárskeho úradu v roku 305 n. l., nebol palácom ako takým v zmysle 

časti mestského komplexu, ale bol nezávislou sebestačnou vidieckou rezidenciou nesúcou 

prvky vojenskej architektúry práve vo svojom územnom pláne, ktorého analógie sú zrejmé v 

klasickom rímskom tábore, v ktorom sa priečna Via Paretoria a osová Via Principalis 

zbiehajú u praetoria
198

. Tak bol obdĺžnikový pôdorys paláca o rozmeroch 175 x 181 x 216 m 

(Obr. 154) členený do štyroch okrskov kolonádami carda a decumana, ktoré sa tiahli od 

monumentálnych brán na východnom, severnom (Porta Aurea) a západnom (Porta Ferrea) 

obvode múrov paláca a zároveň na ich priesečníku viedol monumentálny peristyl k vstupu do 

rezidenčného areálu paláca s balneom, bazilikou i systémom triklínií a poskytoval prístup 

k Diokletiánovmu mauzóleu na východnej strane a chrámu Jupitera s dvomi rotundami bližšie 

neurčeného charakteru na západnej strane. 

 Severný sektor paláca nebol doposiaľ dostatočne archeologicky preskúmaný z dôvodu 

historickej i modernej zástavby. Nachádzali sa tu dve obdĺžne peristylové záhrady vo 

východnej a západnej časti a série tabernae po ich vonkajšom obvode
199

. Záhrady pretínala 

cardo, z južnej strany ich zas ohraničoval decumanus a z bočných strán lemovali portiky. 

Vstup do jednotlivých okrskov smeroval hneď od západnej a východnej brány. 

 Západná peristylová záhrada bola obkolesená krytou galériou, ktorá zrejme 

podopierala vyššie poschodie. Východná záhrada bola rozčlenená do troch častí a jej južná 
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časť do ďalších troch, z ktorých prostredná nebola zastrešená. Ich funkcia nie je uspokojivo 

vysvetlená
200

. 

 

5. 1. 2 Galériov palác v Soluni 

 Galérius si nechal postaviť palác na východnom okraji Thessalonik (Salonica) na 

konci 3. stor. n. l. K palácu prináležala procesná cesta vedúca k rotunde - mauzóleu
201

 

a z východnej strany bol pričlenený hippodrom
202

. Dominantou paláca však bola peristylová 

záhrada z troch strán lemovaná menšími miestnosťami (Obr. 155). Juhozápadne od záhrady 

ležala oktagonová miestnosť, ktorej predkomora bola v neskoro byzantskej dobe využívaná 

ako otvorená cisterna na zber dažďovej vody pre zavlažovanie záhrady
203

. 

 

5. 1. 3 Konštantínov palác v Konstantinopoli 

 Keďže neboli doposiaľ vedené vykopávky v areáli Konštantínovho paláca, všetky 

snahy o jeho rekonštrukciu sa opierajú o literárne pramene a musia byť preto považované za 

hypotetické. Predpokladá sa tiež, že k palácu náležala prepychová záhrada v tvare malého 

hippodromu situovaného v nižšej vrstve paláca
204

, resp. 26 m nad úrovňou mora, a takisto sa 

vidí jej paralela v hippodromovej záhrade Domu Augustana v Ríme z 1. stor. n. l. 

V byzantských prameňoch sa nazýva krytý hippodrom, „hippodromos skepastos“
205

. Našla sa 

v nej dokonca i plastika husi, ktorá niesla funkciu fontány – s dierami v zobáku a pod 

chvostom, no datovanie má príliš širokú škálu a to 3. – 4. stor. n. l
206

. 

 Ďalšie poznatky o záhrade znemožňujú i následné zástavby neskorších cisárov priamo 

v areáli Konštantínovho paláca, a to stavby Theodosia II., Hérakleia, Justiniána II., Theophila 

i Basila I. No tradícia rímskej záhrady na tomto mieste nadobudla svoje miesto i v stredoveku, 

kedy Basil I. (867 – 886 n. l.) v 9. stor. n. l. vytvoril lovecký park Philopation a ďalej v 11. 
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stor. n. l. kedy byzantský cisár Romanos IV. Diogenés (1068 – 1071 n. l.) nechal postaviť 

lovecký park Aretai, teda venovaný rímskym virtutes, cnostiam
207

. Na ruinách 

Konštantínovho paláca sa nachádzali i ďalšie dva parky, Mesokepion z doby vlády Theophila 

(829 – 842 n. l.), ktorý bol skôr záhradou v ústraní, zahĺbenou pod úrovňou terénu 

poskytujúcou tak väčší chládok a Mangana, záhrady obklopujúce kláštor sv. Juraja 

založeného Konštantínom IX. Monomachom (1000 – 1055 n. l.). 
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6. Odraz rímskych záhrad v stredovekých kláštorných záhradách 

 Venantius Fortunatus, latinský autor merovejskej Galie 6. stor. n. l., opisuje locus 

amoenus ako záhradu, ktorá si ponecháva klasický význam ako privilegované miesto, kde je 

aristokratovi poskytnuté priaznivé útočisko pre náboženské a etické rozjímanie dané stranou 

od politického a civilného života, no zároveň evokuje i kresťanský model kláštornej izolácie, 

symbol života a metaforu raja
208

. 

 V jednom zo svojich listov adresovaných Radegunde, durýnskej princeznej 

a manželke Chlodovikovho syna Chlotara I., prirovnáva Fortunatus locus amoenus k záhrade 

posvätnej, z polovice arkadickej a z polovice rajskej, ktorá je odrazom vnútornej 

dokonalosti
209

. 

 Ostatne už vo 4. stor. n. l. prijímali domini villae kresťanskú vieru, a tak sa pohanská 

religiozita rímskej záhrady postupne aklimatizovala v súlade s kresťanským ponímaním. Táto 

transformácia sa prejavovala prvkami arkadickej záhrady (vínna réva, figovníky, prameň živej 

vody atď.) v evanjeliách a žalmoch. Zmienky o kláštore so záhradou siahajú rovnako do 4. 

stor. n. l. a koniec koncov i benediktínsky rád nariaďuje, že kláštor musel disponovať takou 

záhradou, ktorá poskytovala každodennú pracovnú činnosť mníchom (labora), teda sad, 

a záhradu pre rozjímanie a modlitby (ora), teda ambit
210

. 

 Pre komplexnejší pohľad na význam záhrady ako locus amoenus pre rozjímanie je 

nutné ešte spomenúť v súvislosti s ňou i amoenus ager, ktorý je výsledkom prác štyroch 

ročných období a zavlažovania a ako miesto pre rozvoj vinohradníctva so zmyslom oživenia 

neúrodnej zeme
211

. Reprezentovanie záhrady ako ľúbezného miesta s vodou a rastlinami 

a s idylickým charakterom sa javí ako anticipácia kresťanského raja, a preto i Fortunatove 

vergíliovsko – kresťanské básnické predstavy vyjadrujú ideálnosť poetického sveta 

oslavujúceho prírodu, no zároveň aj ideologické pojatie rímskej cisárskej aristokracie intaktne 

v 6. sto. n. l.
212

 

 Pojem xystus znamenal u Rimanov záhradné nádvorie s funkciou poskytovať tieň 

a úkryt pred slnkom či dažďom.  Takýto peristylový dvor však v európskych kláštoroch 
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umožňoval vytvorenie duchovného priestoru
213

. V stredoveku tak záhrada znamenala 

prostriedok k súkromnému rozjímaniu i doktrinálnej exegéze. 

 Formovanie stredovekej kláštornej záhrady sa opieralo i o práce Plotína (205 – 270 n. 

l.), ktorý veril, že formy sú plne organizované do  ucelenej všeobecnej schémy vecí
214

, a sv. 

Augustína (396 – 430 n. l.), ktorý inšpiroval záhradníkov, aby sa oslobodili od profánnosti 

a inšpirovali sa božskosťou. 

 Plotínos proklamoval, že krása vychádza z platónskych foriem a umenie by malo 

imitovať tieto formy. Dokonca navrhol pre Galliena plán mesta založeného na Platónových 

zákonoch a to bolo narážkou na to, že neoplatónske myšlienky sa môžu aplikovať na fyzický 

vzhľad či formu objektov a to vskutku ovplyvnilo neskoršiu architektúru a architektúru 

záhrad
215

. 

 Prostredníctvom Augustína sa neoplatonizmus predával ďalej do umenia stredoveku 

a renesancie. Jeho estetické rozpravy sa týkali niekoľkých oporných pojmov: rád, jednota, 

rovnosť, číslo a proporcie. Princíp správneho dizajnu je mikrokozmom makrokozmu, ktorý 

tvorí základ cirkevnej geometrie kresťanskej architektúry, pričom mikrokozmos je 

predstavovaný dokonalým štvorcom v kruhu. 

 Tento prvok sa odzrkadľuje v štvorcovej či pentagonálnej fontáne v okrúhlom bazéne 

v ústrednej záhrade kláštora označovanej termínom „garth“ obohnanej kolonádou stĺpov 

vytvárajúcich tak kláštorný ambit. Bol tu zasadený jalovec, strom života, alebo borovica 

a križovali sa tu vysypané cestičky. Nechýbala tu ani fontána, umiestnená či už doprostred 

alebo na stranu, s kanálmi pre zber dažďovej vody z odkvapov strechy portika. Plocha ambitu 

bola vysypaná rašelinou alebo sa v nej udržiaval trávnik, ktorého zelená farba bola kľúčom 

nielen ako metafyzický symbol pre znovuzrodenie a večný život, ale aj ako psychologický 

efekt pre podnecovanie túžby mníchov po štúdiu
216

. 

 Koncepcia takéhoto geometrického rozvrhu záhrady ambitu sa dodržala i pri znovu 

vytvorení stredovekej záhrady pri Dignac v regióne Poitou-Charentes, kde dominuje 
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románsky kostol z 12. stor. n. l. Záhony sú lemované drevenými doskami a uprostred je 

hexagonálna fontána
217

 (Obr. 156). 

 I ambitová záhrada benediktínskeho kláštora Moissac v regióne Midi-Pyrénées 

založeného v 7. stor. n. l. bola skonštruovaná na mieste peristylového dvora rímskeho domu 

a už sama o sebe nesie jeho podobu
218

. 

 Je potrebné uviesť i ďalší príklad prenesenia pojatia záhrady „garthu“ do profánnej 

záhrady zámku d´Yvoire zo začiatku 14. stor. n. l. v regióne Rhône-Alpes (Obr. 157). Tu sa 

v strede záhrady nachádza fontána,  pripomínajúca rímske misovité fontány, v okrúhlom 

bazéne a od nej štyri cestičky vymedzujú štyri záhony. Záhrada je navyše lemovaná arkádami 

obrastenými popínavými rastlinami, ktoré silne evokujú rímsky portikus okolo peristylovej 

záhrady
219

. 

 Spoločným elementom kláštornej ambitovej záhrady a antickej chrámovej záhrady 

bola ich neprístupnosť verejnosti, i keď to už neplatilo ak sa ku kláštoru pristaval kostol 

nemocnica či škola. Za ambitom sa nachádzali miestnosti, v ktorých prebývali mnísi 

a podobná paralela je všadeprítomná u typu peristylovej záhrady rímskej vily s obytnými 

miestnosťami okolo nej. 

 Zatiaľ jediným dochovaným plánom rane stredovekej kláštornej záhrady je plán zo St. 

Gall vo Švajčiarsku z obdobia rokov 816 – 820 n. l. (Obr. 158) a unikátny je i detailným 

popisom pestovaných rastlín. Plán bol nakreslený na podnet opáta Haita z kláštora 

v Reichenau pre opáta Gozberta z benediktínskeho kláštora v St. Gall ako je to napísané na 

samotnom pláne, ktorý je súčasťou Codexu Sangallensis z roku 1092 n. l. 

a najpravdepodobnejšie sa nejedná o plán reálneho kláštora, ale o plán ideálnej formy 

neurčitého benediktínskeho kláštora
220

. 

 K bazilike je pričlenený ambit rozčlenený cestičkami na symbolické štyri časti 

s fontánou uprostred a vysadenými cyprusmi po stranách ambitu. Ďalšou záhradou v rámci  

komplexu v St. Gall bol východne situovaný cintorín, v ktorom sad obklopoval 

hrobky, nachádzala sa tu i zeleninová záhrada s pravidelne usporiadanými osemnástimi 
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hriadkami v dvoch radoch
221

, a dve ambitové záhrady v hospici a na samom okraji záhrada 

pre medicínske účely (Obr. 159). Celkovo tak boli identifikované štyri typy záhrad, z ktorých 

tá ambitová pripomína rímsku peristylovú záhradu
222

. 

 Z Kostola Krista v Canterbury sa tiež zachoval plán vrcholne stredovekého kláštora od 

opáta Wiberta z roku 1165 n. l. (Obr. 160) vytvorený z dôvodu znázornenia nového 

zavlažovacieho systému a zahŕňajúci niekoľko záhrad, ktorých lokalizovanie je zrejmé ešte 

dnes i napriek mnohým architektonickým zmenám kláštora. 

 I tu kláštoru dominuje ambitová záhrada s fontánou a vodným kanálom („garth“). 

V južnej časti sa takisto nachádza cintorín s vysadenými stromami, navyše doplnený 

o cestičky vysypané pieskom, o trávnaté plochy a trejáže s ružami a viničom. Pri jeho 

východnom múre je umiestnená piscina či servatorium, bazén s dvanástimi apsidálnymi 

výklenkami pre liahnutie rýb
223

 alebo uchovávanie vzácnejších druhov či pre pestovanie 

vodných rastlín pre lekárske účely
224

. 

 Východne od ambitu sa nachádza herbarium, záhrada s lekárskymi bylinkami. Na 

ľavej strane je na pláne vyznačená trejáž s diamantovým/kosoštvorcovým vzorom dokonca 

i s postrannými laťami a považuje sa tak za štylizovanú pergolu. V herbáriu je nakreslených 

sedem záhonov predelených striedajúcimi sa pieskovými a trávnatými cestičkami
225

 (Obr. 

161). 

 K poznaniu rímskych tradícií v záhradách stredoveku prispelo i poznanie popisu 

a kresieb rastlín z kópií Dioskuridovej De materia medica zo 7. stor. n. l. uložených vo Viedni 

a v Neapole alebo z neskoršej kópie z 10. stor. n. l. v New Yorku. Kópie sú zaujímavé 

detailným prekreslením kvetov a živou farebnosťou, napr. kosatce či fialky znázornené 

i s koreňmi
226

. 
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 Odraz rímskych spôsobov a techník v záhradníctve badať i na ilustráciách 

a v popisoch stredovej príručky o zdraví a zdravom živote známej po názvom Tacuinum 

sanitatis spísanej na konci 14. stor. n. l. na základe lekárskeho pojednania od Ibn Butlȃna 

z 11. stor. n. l
227

. Ako príklad je možné uviesť metódu pestovania popínavých plodín ako 

uhorky či tekvice na trejážach alebo pergolách (Obr. 162), aká bola zaužívaná už za 

Augusta
228

 a chov pávov na okrasu v záhradách (Obr. 163). 

 K rímskemu odkazu v záhradách stredoveku sa zaraďujú i mnohé ďalšie prvky ako ars 

topiaria
229

, vymedzovanie záhonov trejážovým pletivom, vysypanie chodníkov pieskom, 

misovité tvary fontán, deliace či vytyčujúce balustrády s kosoštvorcovým výpletom, pergoly 

s viničom alebo ružami či koniec koncov chov pávov pre okrasu v záhradách
230

. 
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7. Prvky rímskych záhrad v maorských záhradách Španielska 

 Ešte v rímskej dobe bol hispánsky polostrov rozdelený do troch hlavných provinčných 

regiónov, z ktorých Baetica približne odpovedala neskoršiemu moslimskému al – Andalus
231

. 

Úpadok obchodu a ekonomická stagnácia zanechali Hispániu zraniteľnejšiu voči nájazdom 

kmeňov Svébov, Alanov, Vandalov a Vizigótov v 5. stor. n. l. A práve nadvláda Vizigótov 

v 6. a 7. stor. n. l., ktorí sa usadili v Kastílii a Toledo bolo ich strediskom, znamenala 

prevzatie a pokračovanie rímskeho spôsobu života počnúc administratívou cez mincový 

systém až po zavlažovacie systémy a využívanie poľnohospodárskych prác. 

 Keď v roku 711 n. l. vpadli do Hispánie moslimovia a berberi, našli vizigótsku ríšu 

zmorenú morom a hladomorom (707 – 709 n. l.) a viac než plienením si podmanili toto 

územie alianciami a spoluprácou. Počas 8., 9. a 10. stor. n. l. nasledovala vláda 

Ummajovcov
232

. 

 Medzi najstaršiu dochovanú andalúzsku literatúru zaoberajúcu sa 

poľnohospodárskymi prácami patrí Cordóbsky kalendár spísaný v rozmedzí rokov 967 – 976 

n. l. No i napriek tomu sa opierali o antické rukoväte, napríklad o kópiu Dioskoridovej De 

materia medica, ktorú dostal darom Abd al-Rahman od byzantského cisára Konštantína VII. 

Porfyrogeneta. Známou im bola i Galénova De simplicium medicamentorum temperamentis et 

facultatibus preložená do arabčiny v 9. stor. n. l. 

 Ako kalendáre a botanické príručky mali aj poľnohospodárske rukoväte (kitab al-

filaha)  základy u antických predchodcov. Andalúzski agronómovia často citovali Columellu, 

Varrona i byzantskú Geoponiku
233

. 

 Cordóbska záľuba v stavaní vidieckych statkov vďačí mnoho rímskemu dedičstvu víl 

pozdĺž rieky Guadalquivir, v Itálice, Méride, Carmone atď. Jestvuje i veľa prípadov 

opätovného užitia rímskych elementov v moslimskej architektúre Španielska
234

. I prvým 

palácom, ktorý moslimovia obývali po nájazde bol Alcazar v Cordóbe – palác posledného 

vizigótskeho panovníka Roderica
235

. 

 Ummajovská miestna architektúra Cordóby a priľahlého mesta Casillas 10. stor. n. l. 

vďaka vykopávkam poskytuje pohľad na vnútornú organizáciu domov, v ktorých sa činnosť 
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sústreďovala okolo peristylového dvora so záhradou s bazénom, fontánou alebo studňou 

a obohnaného krytou galériou. K nádvoriu bola pripojená i obdĺžniková miestnosť s funkciou 

obývacou alebo pre prijímanie hostí
236

. 

 Ostatne tieto domy boli stavané na ruinách rímskej vily suburbany z 2. stor. n. l. 

Výskum preukazuje evidenciu kontinuity medzi rímskymi a umayyovskými lokalitami, ktorá 

nie je dostatočná v písomných prameňoch. Poskytnutý materiál má podporu i v stredovekých 

textoch vyjadrujúcich funkciu raných munyas (víl) ako foci pre vývoj mestských štvrtí extra 

muros
237

. Tieto vily 10. stor. n. l. boli kompiláciou prvkov neskoro rímskych víl Hispánie 

a Severnej Afriky s islamskou dvorskou kultúrou . 

 Pre územný rozvoj ummajovských statkov bolo dôležité zrenovovanie rímskej 

zavlažovacej infraštruktúry. Za vlády Abd al-Rahmána III. opravili a znovu využívali 

akvadukt Aqua Augusta pre Madinat al-Zahra a v roku 967 n. l. v období vlády Hakama II. 

zrekonštruovali akvadukt Fontis Aureae pre Cordóbu
238

. 

 Približne uprostred záhrad v Madīnat al-Zahrā sa nachádza luxusná prijímacia hala 

známa pod názvom Salon Rico otvárajúca sa zo zvýšenej pozície do záhrady s bazénom, 

v ktorom sa odráža jej stĺpová kolonáda (Obr. 164). Dispozícia a rozloženie bazénov okolo 

pavilónu evokuje ilúziu, že táto hala akoby „plávala“ na vodnej hladine. Tento spôsob sa 

vyskytoval už u rímskych cisárskych víl a ako analógiu je možné uviesť Domus Augustana 

v Ríme, kde boli aspoň štyri takéto ostrovy vo veľkom bazéne na otvorenom peristylovom 

nádvorí
239

, a rímsku vilu El Santiscal z 3. a 4. stor. n. l. pri Cádize (Obr. 165) s obdĺžnikovým 

bazénom so štyrmi apsidálnymi výklenkami a radom stĺpov, ktoré sa rovnako odrážali 

v bazéne
240

. 

 Významnou lokalitou sú záhrady pri pevnosti Alcazar v severozápadnom rohu 

mestskej časti Sevilly z 11. a 12. stor. n. l. (Obr. 166). V jej dnešnej časti Casas de 

Contratación sa dochovalo nádvorie so záhradou z 11. stor. n. l. na jednom konci a so 

záhradou z 12. stor. n. l. vo zvyšnej časti nádvoria. 

 To, čo sa zachovalo zo záhrady 11. stor. n. l. (Obr. 167) je slepá trojitá stĺpová arkáda 

na stene a tri zahĺbené kvetinové záhony s prístupovými schodíkmi nasledované ďalšími 
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tromi, no tie už boli prekryté neskoršou záhradou z 12. stor. n. l., ktorá dodržuje 

kvadripartitívny pôdorys (Obr. 168). Jej takmer štvorcové rozvrhnutie (12,25 x 11 m) je 

členené štyrmi dláždenými cestičkami s vyhĺbenými obdĺžnymi bazénmi na štyri zahĺbené 

sektory (2 m) zdobené slepými oblúkmi (Obr. 169). Peľová analýza potvrdila pestovanie 

pomarančovníkov (v kvetináčoch po jednom v rohoch zahĺbených záhonov) a jazmínu
241

. 

 Z 12. stor. n. l. sa nachádzal rovnaký typ záhrady pod názvom El Crucero naproti 

Casas de Contratación so zahĺbenými kvetinovými záhonmi (hlbokými až 5 m) rozdelenými 

do štyroch častí chodníkmi. Bohužiaľ bola záhrada zničená zemetrasením v 18. stor. n. l. 

 Takýto typ zahĺbenej záhrady pod úroveň terénu bol rozšírený už od doby Augusta 

a ako príklad je možné uviesť Domus Augustana v Ríme, Dom Ancora Nera v Pompejach, 

Hadriánovu vilu v Tivoli
242

 a Domus Sollertiana v El Jem v Tunisku
243

. 

 Na začiatku 13. stor. n. l. vystriedala dynastia Nasridovcov predchádzajúcu dynastiu 

Almohadovcov a v tomto i nasledujúcom storočí prebudovala záhradné paláce v Alhambre pri 

Granade do podoby, akú je možné vidieť i dnes, po vzore Madinat al-Zahry. 

 Najvýznačnejším bol letný palác „Generalife“ postavený Muhammadom III. v prvej 

dekáde 14. stor. n. l. a bol členený na niekoľko častí: Nádvorie Acequía (s vodným kanálom), 

Bóveda de Laureles (vavrínová pergola), „vodné“ schodisko, Huerta de la Mercería 

a Sultánova záhrada, no tá je usporiadaním i štýlom moderná (Obr. 170). 

 Nádvorie Acequía (Obr. 171) je koncipované na dlhšej severojužnej ose a na kratšej 

východozápadnej ose  do štyroch pozdĺžnych kvadrantov ako kvetinových záhonov 

a priesečníkom je tak okrúhla fontána uprostred. Cez stredovú severojužnú os vedú dva úzke 

dlhé vodné kanály, ktoré sú reminiscenciou na euripus
244

. Asi jeden meter silná vrstva 

záhradnej zeminy bola odhalená neporušená pri vykopávkach po požiari z roku 1958. Ukázalo 

sa, že sa tu pestovali nízke rastliny, kríky a menšie stromy ako myrha a pomarančovník
245

. 

 Z obdobia vlády Muhammada III. pochádza i palác Comares v Alhambre (Obr. 172), 

ktorého reprezentatívnou zložkou je Nádvorie myrhy (Patio de la Arrayanes) a Nádvorie 

levov. Nádvoriu myrhy (Obr. 173) dominuje dlhý obdĺžnikový bazén o rozmeroch 36,6 x 23,5 
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m a pozdĺžne má vysadené dva pásy stále zelených kríkov myrhy verne kopírujúce ich 

historické umiestnenie. Na oboch koncoch bazéna sú umiestnené dve okrúhle fontány ústiace 

priamo do bazéna a kolonády po siedmych stĺpoch, ktoré sa pri odraze na hladine javia 

zdvojené. 

 Paralela je zrejmá u rímskeho typu dlhého bazéna zakončeného dvomi apsidálnymi 

výklenkami na koncoch dlhých strán, ktorý dominoval celej peristylovej záhrade. Príkladov 

v rímskej ríši je mnoho: Villa dei Papiri v Herculaneu (Obr. 174), Villa La Malena 

v Španielsku, záhrada s portikom v Hadriánovej knižnici v Athénach
246

 (Obr. 175). 

 Nádvorie levov (Obr. 176) však bolo pristavané k tomuto palácu až neskôr za vlády 

Muhammada V. v rozhraní rokov 1370 – 1390 n. l. a jeho centrom je obdĺžna záhrada 

obohnaná krytou galériou. Znovu sa tu opakuje architektonický koncept rozdelenia záhrady 

do štyroch sektorov/štyroch záhonov dláždenými prístupovými cestami s vodnými kanálmi 

a križujúcimi sa uprostred pod fontánou s levími plastikami, z ktorých vyteká voda
247

. 

Kompozične preto pripomína klasickú rímsku peristylovú záhradu
248

. 

 I keď je možné vidieť mnohé prvky rímskych záhrad v maorských záhradách 

Španielska, ich vplyv je len sekundárny a to vďaka kontaktom s Byzantskou ríšou 

a prekladom antických textov. Základom rozvoja maorských záhrad bolo dokonalé poznanie 

zavlažovacích systémov a k tomu im prispel preklad Herónovej štúdie o hydraulike 

a následné opravy starých rímskych akvaduktov
249

. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
246

 Farrar 1996, s. 20 – 1, 83 
247

 Ruggles 2003, s. 193 - 200 
248

 Bowe 2004, s. 143 - 4 
249

 Ibid., s. 143 



66 

 

8. Záver 

Vývoj rímskych záhrad od 2. stor. n. l. prešiel niekoľkými dispozičnými zmenami, aké 

boli najviditeľnejšie v záhradách provincie Galie, kde dominantou víl bola ich peristylová 

záhrada. I charakter záhrad v provinciách Hispánie a Severnej Afriky sa odlišoval od záhrad 

v domácom Taliansku práve vďaka suchším klimatickým podmienkam, ktoré poskytli priestor 

pre rozvoj zavlažovacej infraštruktúry, čo sa odzrkadlilo v primárnom architektonickom 

záhradnom prvku – v ornamentálnosti a množstve bazénov. Vily v povodí Mosely sú 

charakteristické svojím trojkrídlovým usporiadaním a ornamentálnou záhradou v popredí. 

Podobné znaky nachádzame i u niektorých neskoro rímskych víl v Galii, napr. druhá stavebná 

fáza villy maritimy v Mané-Véchen. 

V charakteristike rímskych záhrad v Taliansku je ilustrovaná koncepcia, charakter 

i typy záhrad a vybavenia v nich na príkladoch obytných víl v Ostii, v ktorých v 3. a 4. stor. n. 

l. hral vodný prvok v podobe nymphaeí a dlhých bazénov významnú úlohu. Znamenitým 

príkladom sú Case a Giardino v Ostii, ktoré vynikajú svojou spoločnou záhradou pre všetky 

obytné jednotky. Prítomnosť fontán ako záhradného prvku tu dokonale spĺňa sociálny 

charakter verejnej záhrady, aké sa len výnimočne dochovali od 2. stor. n. l. a jediné zmienky 

pochádzajú z antickej literatúry. A práve koncepcia umiestnenia nymphaeí v neskorších 

obdobiach v jednotlivých domoch poskytuje jedinečný priestor pre sledovanie celkového 

architektonického vývoja rímskeho domu v postavení voči triklíniu v 3. a 4. stor. n. l. 

Pre komplexnejší pohľad je uvedený popis zdokumentovaných záhrad Hadriánovej 

vily v Tivoli, ktoré sa vyznačujú svojou špecifickosťou vlastnou Hadriánovým stavbám 

v celej rímskej ríši. I tu zohráva vodný prvok viac menej primárnu úlohu ako to dokumentuje 

zavlažovací systém peristylovej záhrady na Piazza d´Oro. 

V rámci záhrad cisárskych palácov sú vystihnuté palácové záhrady Diokletiána 

v Splite, Galéria v Soluni a Konštantína v Konstantinopoli, ktorých spoločnou črtou sú 

peristylové záhrady obohnané portikom a s menšími miestnosťami okolo. No ďalšie skúmanie 

záhrad Konštantínovho paláca v Konstantinopoli je bohužiaľ znemožnené architektonickou 

zástavbou z období neskorších cisárov, čo len poukazuje na vhodnosť výberu miesta pre 

vytvorenie záhrady cisárkeho paláca. 

Celkový obraz a dojem rímskej záhrady dotvára kapitola o mozaikách s tematikou 

záhrad, ich architektúry, pestovaných rastlín a plodín, výskytu fauny a priebehu aktivít v nich. 

Tieto mozaiky odrážajú i mnohé zmeny v umení medzi 2. a 4. stor. n. l. a poukazujú na nové 

metodické prístupy v kompozícii, ktorá tak umožňuje väčší záber v reprezentovaní starých 
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i nových motívov. Vychádzajúc z čiernobielych italských mozaík a s ponechaním metódy 

polychrómie ponúkajú oveľa väčšiu variabilitu a reálnosť v prevedení. Na základe analýzy 

námetov mozaík je možné usúdiť, že záhrada a jej správna skladba i architektonické 

a umelecké vybavenie v nej predstavovali v kvalite života Rimanov významnú úlohu 

a dôležitosť rozvrhnutia záhrady sa rovnala dôležitosti celkového plánu výstavby rímskych víl 

a domov. 

Keďže sa nedochovalo tak obšírne množstvo fresiek so záhradnou tematikou 

z neskorších období, sú preto fresky z tablina rímskej vily s peristylovou záhradou z lokality 

Clos de la Lombarde v Narbonne z 2. ½ až v závere 2. stor. n. l. a rovnako i fresky zo 

susediacej vily pod názvom Domus III (Maison III) datované ku koncu 2. až začiatku 3. stor. 

n. l., nepostrádateľným pramenným zdrojom pre poznanie rímskej záhrady. Tieto fresky sú 

jednými z mála dochovaných a svojimi námetmi iluzívnej architektúry a detailného 

zobrazenia záhradnej fauny i flóry sú dokladom rozkvetu druhého pompejského štýlu za vlády 

Antonína Pia a Severovcov. 

Bolo rovnako dôležité vyzdvihnúť tradície rímskych záhrad a poznatky o nich 

v nasledujúcich obdobiach po páde Ríma, a tým poukázať na pretrvávanie kontinuity 

osídlenia na niektorých miestach i keď možno v mierne pozmenenej forme. Najsilnejším 

odrazom rímskych záhradných tradícií sú tak ambity kresťanských kláštorov, ktoré kopírujú 

vzhľad rímskeho peristylového domu s obytnými miestnosťami okolo, v ktorých v stredoveku 

prebývali mnísi a zastrešené podlubie využívali na exteriérové aktivity v čase dažďa a 

členenie záhrady podľa jej účelu – medicínsky, okrasný, pre kuchyňu či ovocný sad. 

Avšak je nutné rozlíšiť funkciu záhrad ambitov kláštorov pre rozjímanie a modlitbu  

a ich význam ako prenesenia krásy rajskej záhrady s fyzickým konceptom rímskej 

peristylovej záhrady
250

. Ostatne duchovnú i zemskú zložku tu symbolizujú prekrižujúce sa 

prístupové cestičky s jedným pevným stálym prvkom – fontánou alebo stromom. 

Ako Rimania využívali tienisté cesty pod platanovými alebo cyprusovými alejami 

(ambulationes), tak sa i stredovekí mnísi prechádzali chodbami ambitu podopieraného stĺpmi 

s hlavicami zdobenými rastlinnými prvkami a listami evokujúcimi stromoradia
251

. 

 Markantný odkaz rímskych záhrad badať v maorských záhradách s nádvoriami 

s krytými arkádami, s komplexom bazénov, kanálov a fontán, a to vďaka prekladu mnohých 

klasických textov do arabčiny v priebehu 8. a 12. storočia n. l., i keď priamy vplyv rímskych 

záhrad na konštruovanie maorských by bolo zložitejšie dokázať a na to by bolo nutné ďalšie 
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štúdium pôvodných prameňov v arabčine a turečtine, a preto práca len poukazuje na rímske 

prvky, ktoré sa odrážajú v maorskej záhradnej architecture v Španielsku na základe dostupnej 

literatúry k danej problematike. 

 Spoločným charakterom rímskej peristylovej záhrady, ambitovej záhrady 

kresťanského kláštora a maorskej palácovej záhrady s krytou galériou bol symbolizmus 

vytvorenia záhrady s nádvorím ako konštantného odkazu prírode. Architektonický prvok 

fontány vyjadroval vodný prameň, upravované záhony vyjadrovali kultivovanú krajinu. 

Udržiavaná záhrada znamenala transcendent raja, „paradeisos“, a priestor pre kontempláciu.
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9. Conclusion 

 From the second century AD the development of Roman gardens has undergone 

several dispositional changes, which were the most visible in the gardens of province Gaul 

where dominated the peristyle gardens. Even the nature of gardens in the provinces of 

Hispania and North Africa was different from domestic gardens in Italy thanks to drier 

climate conditions, which provided space for the elaboration of irrigation infrastructure as 

reflected in the primary architectural garden elements – in ornamentation and number of pools 

and basins. Villas in the Moselle riverside are characterized by a three winged layout and an 

ornamental garden in the foreground. We can find similar features in some late Roman villas 

in Gaul, e. g. second structure phase of the villa maritima in Mané-Véchen. 

 In the characterization of Roman gardens in Italy is illustrated the concept, nature and 

types of gardens and facilities therein for examples of residential villas in Ostia where during 

the third and fourth centuries AD the water feature as long pools and nymphaea played an 

important role. Excellent example is the so called Case a Giardino in Ostia, which is 

distinguished by shared garden for all residential units. The presence of fountains as garden 

elements is perfectly accomplished in the social nature of public gardens, which are rarely 

preserved by second century AD onwards and the only references about them come from 

ancient literature. This concept of placing nymphaea in particular houses during the later 

periods provides a uniqe space for tracking overall architectural development of Roman house 

in a position to the triclinium in third and fourth centuries AD. 

 For a more comprehensive view there is mentioned description of documented and 

published gardens of Hadrian´s villa in Tivoli having its own specificity as other Hadrian´s 

buildings throughout the Roman Empire. A water feature also played here more or less 

primary role as it is demonstrated by the irrigation system of a peristyle garden at Piazza 

d´Oro. 

 Within the imperial palace gardens there are expressed those of Diocletian in Spalato, 

Galerius in Thessaloniki and those of Constantine in Constantinople which common traits are 

the peristyle gardens surrounded by porticus and smaller rooms around. Further exploration of 

the Constantine´s palace gardens is unfortunately impossible because subsequent byzantine 

emperors had their own buildings constructed precisely on this area and that only highlights 

the suitability of site to create the imperial palace gardens. 
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 The general image and impression of Roman gardens completes the chapter on the 

mosaics with garden theme, garden architecture, cultivated plants and crops, occurrence of 

fauna and, of course, garden activities. These mosaics reflect many alterations in art from the 

second to the fourth centuries AD and suggest new methodological approaches in 

composition which thus allows greater scope to represent the old and new motives. Based on 

Italian black and white mosaics with retaining polychrome technique the mosaics offer a 

much greater variation in design and feasibility. According to the mosaic analysis of very 

different subjects it can be concluded that the garden and its correct structure, architectural 

and artistic equippment therein represented an important role played in a quality of Roman 

way of life and that the significance of garden layout was equal to the significance of overall 

construction design. 

 As is a number of preserved frescoes with garden theme of later periods extensively 

small, are therefore frescoes in tablinum in the Roman villa with peristyle garden at Clos de la 

Lombarde in Narbonne from the second half to the very end of second century AD as well as 

frescoes from neighboring villa called Domus III (Maison III) dated from the end of the 

second to the beginning of the third centuries AD an indispensable resource for understanding 

the Roman gardens. These frescoes are among the few surviving and their ideas allusive 

architecture and detailed views of garden fauna and flora are a testament to the flowering of 

the second Pompeian style during the reigns of Antoninus Pius and Severians. 

 It was equally important to highlight the tradition of Roman gardens and knowledge 

about them in subsequent periods after the fall of Roman Empire, and thus to point out the 

persistance of settlement continuity in some places though perhaps in a slightly modified 

form. The strongest reflection of the Roman garden traditions are Christian monasteries with 

its cloister gardens that replicate the look of Roman peristyle house with living rooms around 

where medieval monks resided, and roofed cloister used for outdoor activities during times of 

rain and a garden structuring of its purpose – medical gardens, ornamental gardens, kitchen 

gardens and orchards. 

 However, it is necessary to distinguish the function of a cloister garden in monasteries 

for meditation and prayer and its importance as a reverse beauty of the Garden of Eden with 

the physical concept of Roman peristyle garden
252

. After all spiritual and earthly elements are 
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symbolized by crossing the access paths with one solid permanent feature – a fountain or a 

tree. 

 As the Romans used shady roads under a plane and cypress alleys (ambulationes), the 

medieval cloister monks walked as well through the ambit corridors supported with columns 

with capitals decorated with vegetable elements and leaves evoking a tree colonnade
253

. 

 Striking reference of Roman gardens is obvious in Moor gardens in Spain consisted of 

courtyards with covered arcades, with a complex of pools, fountains, canals and basins thanks 

to the many translations of classical texts into Arabic during the eight and twelve centuries 

AD. Although the direct influence of Roman gardens in the constuction of Moor gardens 

would be difficult to prove and it would need further study in original Arabic and Turkish 

sources. Therefore this thesis just points out to the Roman elements which are reflected in 

Moor garden architecture in Spain based on available subject literature. 

 The common character of Roman peristyle garden, Christian cloister garden and Moor 

palatial garden with covered gallery was the symbolism of creating a courtyard garden as a 

constant legacy to nature. Fountain as an architectural feature reflect a water stream, groomed 

flowerbed expressed cultivated landscape. Maintained garden meant a transcendent paradise, 

“paradeisos”, a space for contemplation. 
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  Zdroj: Autor 

Obr. 28 Socha personifikácie Tiberu s vlčicou, Romulom a Rémom. Hadriánova vila. 

Tivoli. 

 Zdroj: Autor 

Obr. 29 Rad kvetináčov z Canopu. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Jashemski – Ricotti 1992 

Obr. 30 Axonometrická rekonštrukcia nymphaea. Piazza d´Oro. Hadriánova vila. 

Tivoli. 

 Zdroj: Ricotti 1987 

Obr. 31 Pôdorys záhrady a nymphaea so zvýraznenými dláždenými podlahami. Piazza 

d´Oro. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: www.stuff.mit.edu 

Obr. 32 Plán peristylovej záhrady s vyznačenými zavlažovacími výkopmi. Piazza 

d´Oro. Hadriánova vila. Tivoli. 

http://www.journalzibeline.fr/
http://www.stuff.mit.edu/
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 Zdroj: Jashemski – Ricotti 1992 

Obr. 33 Axonometrická rekonštrukcia záhrady, haly i nymphaea. Piazza d´Oro. 

Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Jashemski – Ricotti 1992 

Obr. 34 Pôdorys záhrady stadia a budovy troch exeder. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Ricotti 1987 

Obr. 35 Dnešný stav dlhého bazéna v záhrade stadia. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: www.stuff.mit.edu 

Obr. 36 Pôdorys Natatoria. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: www.stuff.mit.edu 

Obr. 37 Dnešný stav Natatoria. Pohľad na obežný vodný kanál. Hadriánova vila. Tivoli 

 Zdroj: Autor 

Obr. 38 Malé miestnosti okolo vnútorného átria Natatoria. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Autor 

Obr. 39 Detail vlysu klady s tematikou morského života. Natatorium. Hadriánova vila. 

Tivoli. 

 Zdroj: www.stuff.mit.edu 

Obr. 40 Hypotetická planimetrická rekonštrukcia Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Mari – Sgalambro 2007 

Obr. 41 Nymphaeum na južnej strane temenu Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Mari – Sgalambro 2007 

Obr. 42 Vykopané záhony okolo chrámov Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 

 Zdroj: Mari – Sgalambro 2007 

Obr. 43 Hypotetická rekonštrukcia palmovej vegetácie Antinoeia. Hadriánova vila. 

Tivoli. 

 Zdroj: Mari – Sgalambro 2007 

Obr. 44 Monumentálny vstup. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: Stöger 2007 

Obr. 45 Pôdorys komplexu Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: Watts – Watts 1987 

Obr. 46 Jedna zo šiestich nádrží na vodu. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 47 Žľaby okolo nádrže na vodu. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

http://www.stuff.mit.edu/
http://www.stuff.mit.edu/
http://www.stuff.mit.edu/
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
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Obr. 48 Nilotická mozaika, ktorá je súčasťou fontány. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 49 Plastika rybára a rýb v mori ako súčasť fontány. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 50 Pôdorys. Domus delle Nicchie e Mosaico. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 51 Pseudo-aedicula záhradného dvora s tablinom. Domus delle Nicchie e 

Mosaico. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 52 Pôdorys. Domus delle Colonne. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 53 Detail zadnej strany polkruhu nymphaea. Domus delle Colonne. Case 

a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 54 Pohľad na bazén s nymphaeom. Domus delle Colonne. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 55 Pohľad na peristylovú záhradu z triklínia. Domus delle Colonne. Case 

a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 56 Triklínium a drážky pre vyhrievacie trubky v stene s pravouhlými nikami. 

Domus delle Colonne. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 57 Pôdorys. Domus dei Pesci. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 58 Pohľad zo západu na U-portikus s polkruhovým bazénom, pyramídovou 

fontánou a fontánou pri severnej stene. Domus dei Pesci. Case a Giardino. 

Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 59 Detail pyramídovej fontány. Domus dei Pesci. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 60 Pôdorys. Domus del Ninfeo. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 61 Pôdorys. Domus con Viridario. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
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Obr. 62 Pohľad na peristyl. Domus con viridario. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 63 Pseudo-aedicula v peristyle. Domus con Viridario. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 64 Pôdorys zachycujúci stavebné fázy. Domus della Fortuna Annonaria. Case 

a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 65 Axonometrická rekonštrukcia poslednej stavebnej fázy. Domus della Fortuna 

Annonaria. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 66 Socha Fortuny alebo personifikácie Ostie. Domus della Fortuna Annonaria. 

Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 67 Triklínium s nymphaeom. Domus della Fortuna Annonaria. Case a Giardino. 

Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 68 Socha Diany z triklínia. Domus della Fortuna Annonaria. Case a Giardino. 

Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 69 Pôdorys. Domus di Amore e Psiche. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 70 Nymphaeum. Domus di Amore e Psiche. Case a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 71 Súsošie Amora a Psýché z miestnosti E. Domus di Amore e Psiche. Case 

a Giardino. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 72 Detail súsošia Amora a Psýché. Domus di Amore e Psiche. Case a Giardino. 

Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

Obr. 73 Pôdorys. Villa suburbana. Ostia. 

 Zdroj: http://ostia-antica.org/dict.htm 

 

Obr. 74 Peristylová záhrada. Vila del Casale. Piazza Armerina. 

 Zdroj: http://www.bluffton.edu 

http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://ostia-antica.org/dict.htm
http://www.bluffton.edu/
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Obr. 75 Ovoidný peristyl troj-apsidálneho triklínia s odkrytou kanalizáciou. Vila del 

Casale. Piazza Armerina. 

 Zdroj: Pensabene – Gallochio 2011 

Obr. 76 Celkový pôdorys s pars fructuaria na juhu. Vila del Casale. Piazza Armerina. 

 Zdroj: Pensabene 2012 

Obr. 77 Mauzóleum Gally Placidie. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 78 Mozaika vetví s jablkami v prútenom košíku. Mauzóleum Gally Placidie. 

Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 79 Mozaika s holubicami. Mauzóleum Gally Placidie. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 80 Mramorový pluteus s motívom antithetických pávov z ohrady oltára. Bazilika 

San Apollinare Nuovo. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 81 Mramorová transenna s motívom antithetických pávov. Bazilika San 

Apollinare Nuovo. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 82 Celkový pohľad. Baptistérium ravennskej katedrály. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 83 Mozaika volút. Zliten. Severná Afrika. Pre porovnanie k Obr. 82 

 Zdroj: Dunbabin 1978 

Obr. 84 Mozaika s motívom antithetických pávov. Hrobka Theodula. Sousse. Severná 

Afrika. Pre porovnanie k Obr. 81 a 82. 

 Zdroj: Dunbabin 1978 

Obr. 85 Pôdorys. Theoderichov paláca. Ravenna. 

 Zdroj: Ellis 1988 

Obr. 86 Mozaika s tematikou munera z peristylu. Theoderichov palác. Ravenna. 

 Zdroj: Lavin 1962 

Obr. 87 Mozaika s nápisom „PALATIVM“. San Apollinare Nuovo. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 88 Theoderichovo mauzóleum. Ravenna. 

 Zdroj: http://www.britannica.com 

http://www.britannica.com/
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Obr. 89 Severná stena presbytéria s motívom viniča, holubíc a kantharov. San Vitale. 

Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 90 Detail holubíc. Severná stena presbytéria. San Vitale. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 91 Detail mozaiky páva. Oblúková klenba vedľa severnej steny presbytéria. San 

Vitale. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 92 Detail holubice pri košíku s ovocím. Mozaika nad pulvinom. San Vitale. 

Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 93 Zátišie s holubicami a jarabicami. Mozaiky nad pulvinom. San Vitale. 

Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 94 Mozaika vodných vtákov v húští. Klenba presbytéria. San Vitale. Ravenna. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 95 Mozaika s cisárovnou Theodorou v sprievode družiny a s odhalenou fontánou. 

 Zdroj: Farioli 1977 

Obr. 96 Pôdorys. Maison au Dauphin. Vaison-la-Romaine. 

 Zdroj: Gros 2001 

Obr. 97 Pohľad z juhozápadu na bazén. Maison au Dauphin. Vaison-la-Romaine. 

 Zdroj: Liou 1971 

Obr. 98 Pôdorys. Maison du Buste en Argent. Vaison-la-Romaine. 

 Zdroj: Bouet 1998 

Obr. 99 Rekonštrukcia štvrtej prestavby. Maison de Dieux Ocèan. Saint-Romain-en-

Gal. 

 Zdroj: Gros 1997 

Obr. 100 Pôdorys vily so záhradou v jej severozápadnej časti. Mané-Véchen. 

 Zdroj: Provost 2007 

Obr. 101 Pohľad na záhradu z juhovýchodného nárožia. Mané-Véchen. 

 Zdroj: Provost 2007 

Obr. 102 Pôdorys stavebných fáz vily. Richebourg. 

 Zdroj: Barat 1999 
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Obr. 103 Plán záhrady z poslednej fázy. Richebourg. 

 Zdroj: Barat 1999 

Obr. 104 Prvá stavebná fáza vily. Montmaurin. 

 Zdroj: Piller 1987 

Obr. 105 Druhá stavebná fáza vily. Montmaurin. 

 Zdroj: Piller 1987 

Obr. 106 Druhý peristyl a zadný trakt neskoro rímskej vily. Montmaurin. 

 Zdroj: Piller 1987 

Obr. 107 Pôdorys. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 108 Pôdorys. Maison à Portiques so susediacim Maison III du Clos de la Lombarde 

à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié – Sabrié 1994 

Obr. 109 Freska kvitnúceho vavrínu z tablina. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 110 Freska čerešní s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 111 Freska slivky s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 112 Freska granátových jabĺk s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 113 Freska vtákov s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 114 Freska s pávom s doširoka roztiahnutým chvostom. Maison à Portiques du Clos 

de la Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 115 Freska s časťou chodidla a vavrínom. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 
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Obr. 116 Freska s fragmentmi ľudských tvárí. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 117 Freska z Viruna. Pre porovnanie k Obr. 116. 

 Zdroj: Sabrié 1989 

Obr. 118 Freska s pohľadom do záhrady. Prekresba. Miestnosť A. Maison III du Clos de 

la Lombarde à Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié – Sabrié 1994 

Obr. 119 Prekresba fresky hrušiek. Miestnosť A. Maison III du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié – Sabrié 1994 

Obr. 120 Freska granátových jabĺk. Miestnosť A. Maison III du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 Zdroj: Sabrié – Sabrié 1994 

Obr. 121 Pôdorys vily. Ruhling. 

 Zdroj: http://www.gardenvisit.com 

Obr. 122 Pôdorys vily s viacerými stavebnými fázami. St. Ulrich. Sarrebourgh. 

 Zdroj: Persner 2000 

Obr. 123 Pôdorys vily. Teting. 

 Zdroj: http://www.gardenvisit.com 

Obr. 124 Pôdorys vily. Wittlich. 

 Zdroj: http://www.gardenvisit.com 

Obr. 125 Rekonštrukcia bazénu vo vile. Welschbillig. 

 Zdroj: http://www.gardenvisit.com 

Obr. 126 Stavebné fázy vily. Echternach. 

 Zdroj: Metzler – Zimmer – Bakker 1983 

Obr. 127 Pôdorys vily s pars rustica. Echternach. 

 Zdroj: Metzler – Zimmer – Bakker 1983 

Obr. 128 Letecká fotografia na obytné domy. Conimbriga. 

 Zdroj: Ètienne – Alarcão 1979 

Obr. 129 Plán Trajánových thermov so záhradnou palaestrou. Conimbriga. 

 Zdroj: Ètienne – Alarcão 1979 

 

http://www.gardenvisit.com/
http://www.gardenvisit.com/
http://www.gardenvisit.com/
http://www.gardenvisit.com/
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Obr. 130 Pôdorys peristylovej záhrady s prepracovaným ornamentálnym bazénom. Casa 

de los Repuxos. Conimbriga. 

 Zdroj: Ètienne – Alarcão 1986 

Obr. 131 Pôdorys peristylovej záhrady. Casa de Cantaber. Conimbriga. 

 Zdroj: Reis – Correia 2006 

Obr. 132 Metalurgická pec s odpadovou jamou z 5./6. Stor. n. l. Casa de Cantaber. 

Conimbriga. 

 Zdroj: De Man – Monge Soares 2007 

Obr. 133 Pôdorys záhrady. Casa de Tancinus. Conimbriga. 

 Zdroj: Reis – Correia 2006 

Obr. 134 Pôdorys záhrady s bazénom. Casa da Cruz Suástica. Conimbriga. 

 Zdroj: Reis – Correia 2006 

Obr. 135 Pôdorys záhrady. Casa de dos Esqueletos. Conimbriga. 

 Zdroj: Reis – Correia 2006 

Obr. 136 Plán rozloženia domov. Itàlica. 

 Zdroj: Maňas Romero 1995 

Obr. 137 Pôdorys vily. Casa de la Exedra. Itàlica. 

 Zdroj: www.spanisharts.com 

Obr. 138 Pôdorys vily. Casa de los Pájaros. Itàlica. 

 Zdroj: www.spanisharts.com 

Obr. 139 Plán vily. Casa del Planetario. Itàlica. 

 Zdroj: www.museosdeandalusia.es 

Obr. 140 Pôdorys vily. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 Zdroj: Jashemski – Foss – Lewis – Timpson – Lee 1995 

Obr. 141 Viridarium s triklíniom. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 Zdroj: Jashemski – Foss – Lewis – Timpson – Lee 1995 

Obr. 142 Bazén viridaria. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 Zdroj: Jashemski – Foss – Lewis – Timpson – Lee 1995 

Obr. 143 Plán vegetácie viridaria. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 Zdroj: Jashemski – Foss – Lewis – Timpson – Lee 1995 

 

Obr. 144 Hypotetická rekonštrukcia viridaria. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo 

Maius. 

 Zdroj: Jashemski – Foss – Lewis – Timpson – Lee 1995 

http://www.spanisharts.com/
http://www.spanisharts.com/
http://www.museosdeandalusia.es/
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Obr. 145 Peristylová záhrada. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 Zdroj: Jashemski – Foss – Lewis – Timpson – Lee 1995 

Obr. 146 Pôdorys vily. Portus Magnus pri Oráne. Alžírsko. 

 Zdroj: Ward-Perkins 1994 

Obr. 147 Pohľad na peristyl. Maison de l´Âne. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 148 Pôdorys s vyznačenou peristylovou záhradou. Maison de l´Âne. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 149 Viridarium s polkruhovým bazénom. Maison de Bacchus. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 150 Príklad spojenia dvoch domov, záhrada (A), (B) zo začátku 4. stor. n. l. Maison 

de Bacchus. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 151 Záhrada (C) zo začátku 3. stor. n. l. Maison de Bacchus. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 152 Socha odhaľujúcej sa Venuše pri južnom rohu záhrady (C). Maison de 

Bacchus. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 153 Monumentálna sedem-apsidová budova a polkruhový bazén z ½ 5. stor. n. l. 

Maison de Bacchus. Djemila. 

 Zdroj: Blanchard-Lemée 1998 

Obr. 154 Pôdorys. Diokletiánov palác. Split. 

 Zdroj: Ward-Perkins 1994 

Obr. 155 Pôdorys. Galériov palác. Thessaloniké. 

 Zdroj: Ward-Perkins 1994 

Obr. 156 Geometrické rozvrhnutie záhrady ambitu. Dignac. Poitou-Charentes. 

 Zdroj: Gousset 2010 

Obr. 157 Prenesené pojatie „garthu“ v záhrade zámku. Chateau d´Yvoire. Rhônes-Alpes. 

 Zdroj: Gousset 2010 

Obr. 158 Plán kláštora zo St. Gall. 

 Zdroj: www.danielmitsui.com 

 

 

 

http://www.danielmitsui.com/
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Obr. 159 Plán kláštora zo St. Gall s popismi záhrad. 

 Zdroj: www.imdeity.com 

Obr. 160 Plán kláštora Kostola Krista. Canterbury. 

Zdroj: Gousset 2010 

Obr. 161 Plán kláštora Kostola Krista s popismi. Canterbury. 

 Zdroj: Landsberg 1998 

Obr. 162 Tacuinum sanitatis. Zber uhoriek. Maľba od Giovannina de Grassi 

z Milána/Pávie (1390 – 1400 n. l.). 

 Zdroj: Gousset 2010 

Obr. 163 Tacuinum sanitatis. Pávy. 

 Zdroj: Gousset 2010 

Obr. 164 Pôdorys Salónu Rico v záhradách. Madīnat al-Zahrā. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 165 Pôdorys rímskej vily. El Santiscal pri Cádize. Pre porovnanie k Obr. 164. 

 Zdroj: De Mora-Figueroa 1977 

Obr. 166 Celkový pohľad na záhrady Alcazaru. Sevilla. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 167 Záhrada z 11. stor. n. l. v časti Casas de Contratación. Alcazar. Sevilla. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 168 Záhrada z 12. stor. n. l. v časti Casas de Contratación. Alcazar. Sevilla. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 169 Detail na jeden zo štyroch zahĺbených sektorov so slepou arkádou v záhrade 

z 12. stor. n. l. v časti Casas de Contratación. Alcazar. Sevilla. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 170 Celkový plán Generalife. Alhambra. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 171 Nádvorie Acequía. Generalife. Alhambra. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 172 Plán paláca Comares. Alhambra. 

 Zdroj: Ruggles 2003 

Obr. 173 Nádvorie myrhy. Palác Comares. Alhambra. 

 Zdroj: www.flickr.com 

 

http://www.imdeity.com/
http://www.flickr.com/
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Obr. 174 Dlhý bazén vo vile dei Papiri v Herculaneu. Tu: rekonštrukcia v J. P. Getty´s 

Museum v Kalifornii. Pre porovnanie k Obr. 173. 

 Zdroj: http://1525c.wordpress.com 

Obr. 175 Záhrada s portikom Hadriánovej knižnice v Athénach. Pre porovnanie k Obr. 

173. 

 Zdroj: Farrar 1996 

Obr. 176 Nádvorie levov. Palác Comares. Alhambra. 

Zdroj: http://www.historyforkids.com 

http://1525c.wordpress.com/
http://www.historyforkids.com/
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12. Obrazová príloha 

Obr. 1 Mozaika s motívom munera. Maison des Chevaux, Kartágo. 
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Obr. 2 Mozaika s tematikou amorkov. Vila del Casale, Piazza Armerina. 
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Obr. 3 Mozaika s námetom tzv. „coronariae“. Vila del Casale, Piazza Armerina. 

 

 

Obr. 4 Mozaika Domina Iulia, Kartágo. 
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Obr. 5 Ústredná apsidálna mozaika z triklínia. Vila mozaík. Tabarka. 

 

 

Obr. 6 Apsidálna mozaika z pravej strany triklínia. Vila mozaík. Tabarka. 
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Obr. 7 Apsidálna mozaika z ľavej strany triklínia. Vila mozaík. Tabarka. 

 

 

Obr. 8 Mozaika s matrónou v záhrade. Tzv. Pompejánove thermy z Oued-Athménia. 
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Obr. 9 Mozaika oiku s motívom páva. Maison du Paon. Kartágo. 

 

 

Obr. 10 Mozaika páva. Bir-Chana. 
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Obr. 11 Mozaika pávých pier v kantharoch. Sousse. 

 

 

Obr. 12 Mozaika klasov prosa a viniča v kantharoch. Oudna. 
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Obr. 13 Motív viniča ako celoplošného námetu mozaiky. Maison du Siléne. El Jem. 
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Obr. 14 Mozaika erótov oberajúcich vínnu révu. Dougga. 
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Obr. 15 Eróti oberajúci vínnu révu na mozaike. Piazza Armerina. 

 

 

Obr. 16 Mozaika s tematikou záhrady. Maison de Voliére. Kartágo. 
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Obr. 17    Intaktná mozaika s voľným zobrazením vtáctva a kvetín v záhrade. Bulla Regia. 
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Obr. 18 Mozaika so zobrazením záhrady. Bir el Caïd. 
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Obr. 19 Apsidálna mozaika s gazelou z triklínia. Maison de Vergilius. Sousse. 

 

 

Obr. 20 Mozaika s tematikou xenia. Vila del Casale. Piazza Armerina. 
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Obr. 21 Mozaika s celoplošným motívom halúzok vavrínu. Cherchel. 

 

 

 

Obr. 22 Mozaika s pávom v ústrednom oktagone. Maison du Paon. Vaison-la-Romaine. 
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Obr. 23 Mozaika s bažantom, perličkou a kačicou. Nȋmes. 

 

 

Obr. 24 Mozaika s káčerom a kačicou. Nȋmes. 
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Obr. 25 Pôdorys Canopu so stibadiom. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 26 Interkolumniá Canopu. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 27 Socha Área/Thésea z interkolumnií Canopu. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 28   Socha personifikácie Tiberu s vlčicou, Romulom a Rémom. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 29 Rad kvetináčov z Canopu. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 30       Axonometrická rekonštrukcia nymphaea. Piazza d´Oro. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 31 Pôdorys záhrady a nymphaea so zvýraznenými dláždenými podlahami. Piazza 

d´Oro. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 32 Plán peristylovej záhrady s vyznačenými zavlažovacími výkopmi. Piazza 

d´Oro. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 33 Axonometrická rekonštrukcia záhrady, haly i nymphaea. Piazza d´Oro. 

Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 34 Pôdorys záhrady stadia a budovy troch exeder. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 35 Dnešný stav dlhého bazéna v záhrade stadia. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 36 Pôdorys Natatoria. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 37          Dnešný stav Natatoria. Pohľad na obežný vodný kanál. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 38 Malé miestnosti okolo vnútorného átria Natatoria. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 39 Detail vlysu klady s tematikou morského života. Natatorium. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 40 Hypotetická planimetrická rekonštrukcia Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 41 Nymphaeum na južnej strane temenu Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 42 Vykopané záhony okolo chrámov Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 

 

 

Obr. 43       Hypotetická rekonštrukcia palmovej vegetácie Antinoeia. Hadriánova vila. Tivoli. 
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Obr. 44 Monumentálny vstup. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 45 Pôdorys komplexu Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 46 Jedna zo šiestich nádrží na vodu. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 47 Žľaby okolo nádrže na vodu. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 48 Nilotická mozaika, ktorá je súčasťou fontány. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 49 Plastika rybára a rýb v mori ako súčasť fontány. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 50 Pôdorys. Domus delle Nicchie e Mosaico. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 51 Pseudo-aedicula záhradného dvora s tablinom. Domus delle Nicchie e Mosaico. Case 

a Giardino. Ostia. 
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Obr. 52 Pôdorys. Domus delle Colonne. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 53 Detail zadnej strany polkruhu nymphaea. Domus delle Colonne. Case 

a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 54 Pohľad na bazén s nymphaeom. Domus delle Colonne. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 55 Pohľad na peristylovú záhradu z triklínia. Domus delle Colonne. Case 

a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 56 Triklínium a drážky pre vyhrievacie trubky v stene s pravouhlými nikami. 

Domus delle Colonne. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 57 Pôdorys. Domus dei Pesci. Case a Giardino. Ostia. 

 



128 

 

Obr. 58 Pohľad zo západu na U-portikus s polkruhovým bazénom, pyramídovou 

fontánou a fontánou pri severnej stene. Domus dei Pesci. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 59 Detail pyramídovej fontány. Domus dei Pesci. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 60  

Pôdorys. Domus del Ninfeo. Case a Giardino. Ostia.
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Obr. 61 Pôdorys. Domus con Viridario. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 62 Pohľad na peristyl. Domus con viridario. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 63 Pseudo-aedicula v peristyle. Domus con Viridario. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 64 Pôdorys zachycujúci stavebné fázy. Domus della Fortuna Annonaria. Case 

a Giardino. Ostia. 
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Obr. 65 Axonometrická rekonštrukcia poslednej stavebnej fázy. Domus della Fortuna 

Annonaria. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 66 Socha Fortuny alebo personifikácie Ostie. Domus della Fortuna Annonaria. 

Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 67      Triklínium s nymphaeom. Domus della Fortuna Annonaria. Case a Giardino. Ostia. 

  

 

Obr. 68        Socha Diany z triklínia. Domus della Fortuna Annonaria. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 69 Pôdorys. Domus di Amore e Psiche. Case a Giardino. Ostia. 
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Obr. 70 Nymphaeum. Domus di Amore e Psiche. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 71 Súsošie Amora a Psýché z miestnosti E. Domus di Amore e Psiche. Case 

a Giardino. Ostia. 
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Obr. 72      Detail súsošia Amora a Psýché. Domus di Amore e Psiche. Case a Giardino. Ostia. 

 

 

Obr. 73 Pôdorys. Villa suburbana. Ostia. 
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Obr. 74 Peristylová záhrada. Vila del Casale. Piazza Armerina. 

 

 

Obr. 75 Ovoidný peristyl troj-apsidálneho triklínia s odkrytou kanalizáciou. Vila del 

Casale. Piazza Armerina. 
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Obr. 76 Celkový pôdorys s pars fructuaria na juhu. Vila del Casale. Piazza Armerina. 

 

 

Obr. 77 Mauzóleum Gally Placidie. Ravenna. 
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Obr. 78     Mozaika vetví s jablkami v prútenom košíku. Mauzóleum Gally Placidie. Ravenna. 
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Obr. 79 Mozaika s holubicami. Mauzóleum Gally Placidie. Ravenna. 

 

 

Obr. 80 Mramorový pluteus s motívom antithetických pávov z ohrady oltára. Bazilika 

San Apollinare Nuovo. Ravenna. 
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Obr. 81 Mramorová transenna s motívom antithetických pávov. Bazilika San 

Apollinare Nuovo. Ravenna. 
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Obr. 82 Celkový pohľad. Baptistérium ravennskej katedrály. 
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Obr. 83 Mozaika volút. Zliten. Severná Afrika. Pre porovnanie k Obr. 82 

 

 

Obr. 84 Mozaika s motívom antithetických pávov. Hrobka Theodula. Sousse. Severná 

Afrika. Pre porovnanie k Obr. 81 a 82. 
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Obr. 85 Pôdorys. Theoderichov paláca. Ravenna. 
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Obr. 86 Mozaika s tematikou munera z peristylu. Theoderichov palác. Ravenna. 

 

 

Obr. 87 Mozaika s nápisom „PALATIVM“. San Apollinare Nuovo. Ravenna. 

 



147 

 

Obr. 88 Theoderichovo mauzóleum. Ravenna. 

 

 

Obr. 89 Severná stena presbytéria s motívom viniča, holubíc a kantharov. San Vitale. 

Ravenna. 
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Obr. 90 Detail holubíc. Severná stena presbytéria. San Vitale. Ravenna. 
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Obr. 91 Detail mozaiky páva. Oblúková klenba vedľa severnej steny presbytéria. San 

Vitale. Ravenna. 
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Obr. 92       Detail holubice pri košíku s ovocím. Mozaika nad pulvinom. San Vitale. Ravenna. 
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Obr. 93          Zátišie s holubicami a jarabicami. Mozaiky nad pulvinom. San Vitale. Ravenna. 

 

 

Obr. 95 Mozaika s cisárovnou Theodorou v sprievode družiny a s odhalenou fontánou. 
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Obr. 94 Mozaika vodných vtákov v húští. Klenba presbytéria. San Vitale. Ravenna. 
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Obr. 96 Pôdorys. Maison au Dauphin. Vaison-la-Romaine. 

 

 

Obr. 97 Pohľad z juhozápadu na bazén. Maison au Dauphin. Vaison-la-Romaine. 
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Obr. 98 Pôdorys. Maison du Buste en Argent. Vaison-la-Romaine. 

 

 

Obr. 99        Rekonštrukcia štvrtej prestavby. Maison de Dieux Ocèan. Saint-Romain-en-Gal. 



155 

 

Obr. 100 Pôdorys vily so záhradou v jej severozápadnej časti. Mané-Véchen. 

 

Obr. 101 Pohľad na záhradu z juhovýchodného nárožia. Mané-Véchen. 
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Obr. 102 Pôdorys stavebných fáz vily. Richebourg. 
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Obr. 103 Plán záhrady z poslednej fázy. Richebourg. 
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Obr. 104 Prvá stavebná fáza vily. Montmaurin. 

 

 

Obr. 105 Druhá stavebná fáza vily. Montmaurin. 
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Obr. 106 Druhý peristyl a zadný trakt neskoro rímskej vily. Montmaurin. 

 

 

Obr. 107 Pôdorys. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne. 
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Obr. 108 Pôdorys. Maison à Portiques so susediacim Maison III du Clos de la Lombarde 

à Narbonne. 

 

 

Obr. 109 Freska kvitnúceho vavrínu z tablina. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 
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Obr. 110 Freska čerešní s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 

 

Obr. 111 Freska slivky s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne. 
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Obr. 112 Freska granátových jabĺk s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 

 

Obr. 113 Freska vtákov s prekresbou. Maison à Portiques du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 
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Obr. 114 Freska s pávom s doširoka roztiahnutým chvostom. Maison à Portiques du Clos 

de la Lombarde à Narbonne. 

 

Obr. 115 Freska s časťou chodidla a vavrínom. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 
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Obr. 116 Freska s fragmentmi ľudských tvárí. Maison à Portiques du Clos de la 

Lombarde à Narbonne. 

 

Obr. 117 Freska z Viruna. Pre porovnanie k Obr. 116. 
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Obr. 118 Freska s pohľadom do záhrady. Prekresba. Miestnosť A. Maison III du Clos de 

la Lombarde à Narbonne. 

 

 

Obr. 119 Prekresba fresky hrušiek. Miestnosť A. Maison III du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 
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Obr. 120 Freska granátových jabĺk. Miestnosť A. Maison III du Clos de la Lombarde à 

Narbonne. 

 

 

Obr. 121 Pôdorys vily. Ruhling. 
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Obr. 122 Pôdorys vily s viacerými stavebnými fázami. St. Ulrich. Sarrebourgh. 

 

Obr. 123 Pôdorys vily. Teting. 
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Obr. 124 Pôdorys vily. Wittlich. 

 

 

Obr. 125 Rekonštrukcia bazénu vo vile. Welschbillig. 

 

 

Obr. 126 Stavebné fázy vily. Echternach. 
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Obr. 127 Pôdorys vily s pars rustica. Echternach. 

 

 

Obr. 128 Letecká fotografia na obytné domy. Conimbriga. 
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Obr. 129 Plán Trajánových thermov so záhradnou palaestrou. Conimbriga. 

 

 

Obr. 130 Pôdorys peristylovej záhrady s prepracovaným ornamentálnym bazénom. Casa 

de los Repuxos. Conimbriga. 
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Obr. 131 Pôdorys peristylovej záhrady. Casa de Cantaber. Conimbriga. 

 

 

Obr. 132 Metalurgická pec s odpadovou jamou z 5./6. Stor. n. l. Casa de Cantaber. 

Conimbriga. 
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Obr. 133 Pôdorys záhrady. Casa de Tancinus. Conimbriga. 

 

 

Obr. 134 Pôdorys záhrady s bazénom. Casa da Cruz Suástica. Conimbriga. 
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Obr. 135 Pôdorys záhrady. Casa de dos Esqueletos. Conimbriga. 

 

 

Obr. 136 Plán rozloženia domov. Itàlica. 



174 

 

Obr. 137 Pôdorys vily. Casa de la Exedra. Itàlica. 
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Obr. 138 Pôdorys vily. Casa de los Pájaros. Itàlica. 

 

Obr. 139 Plán vily. Casa del Planetario. Itàlica. 
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Obr. 140 Pôdorys vily. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 

 

Obr. 141 Viridarium s triklíniom. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 
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Obr. 142 Bazén viridaria. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 

 

 

Obr. 143 Plán vegetácie viridaria. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 
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Obr. 144 Hypotetická rekonštrukcia viridaria. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo 

Maius. 

 

 

Obr. 145 Peristylová záhrada. Maison du Bacchus et Ariadne. Thuburbo Maius. 
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Obr. 146 Pôdorys vily. Portus Magnus pri Oráne. Alžírsko. 

 

 

Obr. 147 Pohľad na peristyl. Maison de l´Âne. Djemila. 
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Obr. 148 Pôdorys s vyznačenou peristylovou záhradou. Maison de l´Âne. Djemila. 

 

Obr. 149 Viridarium s polkruhovým bazénom. Maison de Bacchus. Djemila. 
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Obr. 150 Príklad spojenia dvoch domov, záhrada (A), (B) zo začátku 4. stor. n. l. Maison 

de Bacchus. Djemila. 

 

 

Obr. 151 Záhrada (C) zo začátku 3. stor. n. l. Maison de Bacchus. Djemila. 
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Obr. 152 Socha odhaľujúcej sa Venuše pri južnom rohu záhrady (C). Maison de 

Bacchus. Djemila. 

 

 

Obr. 153 Monumentálna sedem-apsidová budova a polkruhový bazén z ½ 5. stor. n. l. 

Maison de Bacchus. Djemila. 
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Obr. 154 Pôdorys. Diokletiánov palác. Split. 

 

 

Obr. 155 Pôdorys. Galériov palác. Thessaloniké. 
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Obr. 156 Geometrické rozvrhnutie záhrady ambitu. Dignac. Poitou-Charentes. 

 

 

Obr. 157         Prenesené pojatie „garthu“ v záhrade zámku. Chateau d´Yvoire. Rhônes-Alpes. 
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Obr. 158 Plán kláštora zo St. Gall. 
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Obr. 159 Plán kláštora zo St. Gall s popismi záhrad. 
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Obr. 160 Plán kláštora Kostola Krista. Canterbury. 
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Obr. 161 Plán kláštora Kostola Krista s popismi. Canterbury. 
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Obr. 162 Tacuinum sanitatis. Zber uhoriek. Maľba od Giovannina de Grassi 

z Milána/Pávie (1390 – 1400 n. l.). 

 

 

Obr. 163 Tacuinum sanitatis. Pávy. 
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Obr. 164 Pôdorys Salónu Rico v záhradách. Madīnat al-Zahrā. 

 

 

Obr. 165 Pôdorys rímskej vily. El Santiscal pri Cádize. Pre porovnanie k Obr. 164. 
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Obr. 166 Celkový pohľad na záhrady Alcazaru. Sevilla. 

 

 

Obr. 167 Záhrada z 11. stor. n. l. v časti Casas de Contratación. Alcazar. Sevilla. 
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Obr. 168 Záhrada z 12. stor. n. l. v časti Casas de Contratacón. Alcazar. Sevilla. 

 

 

Obr. 169 Detail na jeden zo štyroch zahĺbených sektorov so slepou arkádou v záhrade 

z 12. stor. n. l. v časti Casas de Contratación. Alcazar. Sevilla. 
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Obr. 170 Celkový plán Generalife. Alhambra. 

 

 

Obr. 171 Nádvorie Acequía. Generalife. Alhambra. 
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Obr. 172 Plán paláca Comares. Alhambra. 

 

 

Obr. 173 Nádvorie myrhy. Palác Comares. Alhambra. 
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Obr. 174 Dlhý bazén vo vile dei Papiri v Herculaneu. Tu: rekonštrukcia v J. P. Getty´s 

Museum v Kalifornii. Pre porovnanie k Obr. 173. 

 

 

Obr. 175     Záhrada s portikom Hadriánovej knižnice v Athénach. Pre porovnanie k Obr. 173. 
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Obr. 176 Nádvorie levov. Palác Comares. Alhambra. 

 


