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Abstrakt 
Práce sleduje příčiny a důvody dobývání Skotska Římskou říší a to s důrazem na 

jeho začátek, kterému je v práci věnována hlavní pozornost.  Zabývá se také 

pohledem na politickou situaci v samotném centru Říše-Římě a podněty jenž 

zapříčinily toto dobývání. Dále je v práci věnována pozornost popisu postupu 

vojska, stavění táborů a opevnění, získávání zásob a v neposlední řadě 

komunikaci a to jak na lokální úrovni mezi jednotlivými tábory, tak tábory a 

samotným Římem. Práce představí komplexně římské vojsko, stejně tak jako 

jednotlivce, kdy bude poukázáno na psychologický aspekt jednotlivých vojáků 

žijících daleko od vlasti a musejících se vypořádat s rozdílnou kulturou a 

chováním místních obyvatel. Práce má za cíl také představit reakce domorodců k 

postupu a zvykům jejich dobyvatelů a to ať v podobě vzpour, asimilace, bitev či 

uzavřených spojenectví. Samostatnou otázkou pak zůstává samo náboženství a 

jeho transformace. 

Pozornost bude v práci věnovaná i geografii a místnímu klimatu a zjišťování jak 

tyto poznatky mohly být později využity při dalších fázích výboje. 
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Abstract 
The thesis follows the causes and reasons for the invasion of the Roman Empire in 

Scotland with the focus on the begin of the invasion. It also discusses the view of 

the political situation in Rome and stimuli that caused this incursion. Further in 

the thesis is a description and procedure of troops, building camps and 

fortifications, acquisition of supplies and communication between individual 

camps and between camps and Rome. The thesis presents comprehensively 

Roman army, as well as individuals, and it points out the psychological aspect of 

individual soldiers living far away from home. The work aims to present reactions 

of natives on the invasion of Romans and show how this invasion affected the 

Scots. The thesis pays attention to the local climate and geography and detection 

how this knowledge can then be used in further phases of invasion. 
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Úvod 
 

V této práci budu pojednávat o první fázi okupace Skotska a tedy o flávijské 

okupaci (77 n. l. – 96 n. l.). Zaobírat se budu tažením, jeho důvody nezdaru a 

jaký vliv na to mělo dění v Římě a ostatních provinciích. A i když toto tažení, při 

kterém byla snaha o další rozšíření římské říše, nebylo zcela úspěšné (okupace 

byla krátká a některé oblasti nebyly obsazeny), je velmi důležitou součástí 

římských dějin.  

Hlavním historickým pramenem, jež o celém tažení vypráví je Tacitovo dílo De 

vita et moribus Iulii Agricolae. Ovšem v posledních letech se díky novým 

archeologickým důkazům zjistilo, že tento pramen je nejenom zabarven 

autorovými sympatiemi k Agricolovy (byl to jeho tchán) ale ukazuje se, že 

některé informace jsou dokonce nepravdivé. Další historické prameny, které 

pojednávají aspoň částečně o flávijské okupaci či Skotsku, a jsou také použity 

v této práci: Cassius Dio, Historia romana; Suetonius, De vita Caesarum; Tacitus, 

Annales; Ptolemaios, Geographia a Plinius Starší, Naturalis historia. 

Dalšími zdroji informací o této okupaci, jsou materiální důkazy.  Jedná se o 

architekturu (tábory, věže,…)a drobné nálezy keramiky, mincí a skla. Především 

mince nám pomáhají s přesnější datací.  

Také jsou používány dva druhy datací samotné Agricolovy kampaně, kdy pro tuto 

práci jsem zvolila jako začátek kampaně rok 77 n. l., i když se někdy uvádí, že 

kampaň začala až o rok později, tedy roku 78 n. l..  

Toto téma bylo již mnohokrát zpracováno, ale nové důkazy nám ukazují, že i 

teorie, které máme pevně zakořeněny v našem povědomí, mohou být chybné. 

Díky nový poznatkům a inovaci při archeologických výzkumech se mohou staré 

teorie rychle rozpadnout. Ukazuje se, že i když jsou historické prameny důležité a 

pomáhají nám při archeologických objevech a pochopení kontextů, nemůžeme 

mnohé z nich brát jako naprosto pravdivé. 
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1. Historie dobývání Skotska 

1.1.  Geografie 
 

Samotným problémem při dobývání Skotska je jeho poloha a poloha celé 

Británie. Jelikož se jedná o ostrov, který je dosti izolovaný, byla zde nutná velká 

vojenská posádka. V případě nepokojů by dalším jednotkám, které by přišly 

zklidnit situaci, cesta trvala velmi dlouho (WOOLLISCROFT a). Vojáci se ze začátku 

museli spoléhat na zásoby připlouvající přes kanál na lodích, postupně si zde 

vybodovali zázemí a upevnili pozici. Nepřístupný terén na severu Skotska, místní 

obyvatelé a nepříznivé počasí velmi znepříjemňovali dobývání. Tacitus se 

zmiňuje, že mořské bouře, vlny a proudy jsou zde velmi silné a zaplavují velkou 

část pevniny (Tacitus  Agricola, 10). A i když počasí zde není chladné, často prší a 

jsou mlhy (Tacitus Agricola, 12). I přes všechny tyto nepříznivé podmínky se 

dostala římská armáda daleko na sever, ale nezůstala zde dlouho. Z flávijské 

okupace, se nám jako nejsevernější tábor, zachovala lokalita Stracathro. Je však 

jisté, že další tábory se mohly nacházet i dále na sever u  Moray Firth (SOUTHERN 

1996, 371) či dokonce mohli Římané dosáhnout nejzazšího severu a doplout až 

na Shetlandské ostrovy (WOLFSON 2002). 

Velkým problémem, který zde musí archeologové řešit, je to, že ve Skotsku došlo 

k obrovským krajinným změnám od římského období. Takže mnohé lokality, 

nevypadají již jako strategicky významné a to kvůli změnám okolí, hlavně za 

posledních 200 let, kdy bylo mnoho bažin vyčerpáno, pozemky kultivovány a toky 

řek změněny. Nejlépe jsou tyto změny vidět na linii Forth – Clyde, kde se za 

flávijské i pozdější okupace rozprostíralo mnoho táborů. Právě zde byl v 18. 

století vytvořen kanál a mnoho lokalit bylo nenávratně zničeno (SOUTHERN 1996, 

374). 

1.2. Začátky dobývání 

  

Jako první začal s dobýváním ostrova Caesar, který přistál roku 55 př. n. l. a 54 př. 

n. l. u břehů Britských ostrovů, ovšem nezůstal zde dlouho. Dále následovala až 

Claudiova expanze roku 43 n. l. při níž bylo dobyto území na jihu a západu Anglie 

a založena castra legionis Camulodunum (Colchester) (JONES 2012). Poté přišlo 
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mnoho guvernérů, jež se snažili území dále rozšiřovat, ať už boji s místními 

kmeny (největší problém dělalo dobytí Walesu)nebo pomocí klientských smluv, 

jak bylo zvykem ve všech římských provinciích (SALWAY 2001, 76–77; KEPPIE 2004, 

11). Situace se však začala zhoršovat a poté co zemřel klientský král Prasutaga na 

začátku 60. let. 1. stol. začaly velké nepokoje. Důvodem bylo to, že král určil ve 

své závěti Řím spoluvládcem jeho království, ale místní prokurátor Decius Catus 

se k němu choval jako k dobytému území. Díky tomu se spojilo několik kmenů 

proti Římu a začalo tzv. Boadicijské povstání. To vedlo skoro ke ztrátě provincie. 

Na potlačení povstání se podílel jak budoucí císař Titus tak i budoucí guvernér 

této provincie Quintus Petilius Cerialis Caesius Rufus (SALWAY 2001, 83–88). 

Následně nastal problém v kmeni Brigantů, jenž byl v severní Anglii a jeho 

královna   

Cartimandua byla spojencem Římské říše (SALWAY 2001, 97). V kmeni začaly 

vnitřní nepokoje, které musel okolo roku 70 n. l. řešit guvernér Vettius Bolanus 

(podle nových poznatků mohl již on začít s dobýváním Skotska a stavět zde první 

opevnění). Královna musela uprchnout a na její místo nastoupil Venutius, jenž 

neměl Římany v lásce (BIRLEY 2005, 59). Následně se nový guvernér Quintus 

Petilius Cerialis Caesius Rufus (guvernér 71 – 74 n. l.) spolu s Agricolou rozhodli 

podmanit celé nepokojné území Brigantů, následně se guvernérem stal Sextus 

Julius Frontinus (guvernér 74 – 77 n. l.), zasloužil se o poražení kmenu Silury a 

ostatních velšských kmenů. Roku 77 n. l. se podle všeho stává novým 

guvernérem Agricola a rozhodne se pokračovat v dobývání severu (BIRLEY 2005, 

58–72). 

1.3. Flávijská okupace 
  

 Flávijskou okupaci zahrnuje období od roku 77 n. l. do roku 96 n. l.. Můžeme ji 

rozdělit na dvě části: na Agricolovo tažení 77 – 84 n. l. a poté spravování této 

části do smrti Domitiána. Bohužel z druhé části se nedochovalo mnoho 

písemných informací, ale podle archeologických nálezů se do této doby datuje 

hlavně výstavba Inchtuthil (85 n. l.) a dále oprava a pozdější zánik mnoha táborů 

ve Skotsku (BREEZE 2009, 4). I když podle nových poznatků mnoho fortifikací ve 

Skotsku bylo postaveno již dříve, než za Agricoly. Jelikož se tomuto období 
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okupace věnuji ve zbylé části práce, rozhodla jsem se jí zde nerozvádět (viz. 

kapitola Flávijská okupace a Agricolovo tažení podle Tacita). 

Po Domitiánově vládě následovalo krátké období vlády císaře Nerva (vláda 96 – 

98 n. l.), ovšem v tomto období se nic zásadního nezměnilo (Cassius Dio 68. 1.). 

Za Trajána (vláda 98 – 117 n. l.) jsou následně zakládány kolonie s legionáři a 

začíná rozvoj venkova, především v severní Anglii a jižním Skotsku a zvyšuje se 

romanizace místního obyvatelstva (SALWAY 2001, 114). Vzniká mnoho nových 

staveb a tábory se začínají přestavovat ze dřeva na kámen, aby byla lépe 

zabezpečena oblast. Zlepšilo to podmínky pro trvalé obývání a mohlo to pomoci 

při přípravě budoucích expanzí. Důvodem pro přestavbu byla také únava 

materiálu, většina táborů byla z doby Agricoly, Frontina nebo i dříve (SALWAY 

2001, 121). Za vlády tohoto císaře byla také vytvořena opevněná hranice 

Stanegate (SALWAY 2001 125).  

Za Hadriána (vláda 117 – 138 n. l.) se však tato klidnější situace změnila a kmeny 

ve Skotsku a severní Anglii se znovu vzbouřily proti římské okupaci (SALWAY 2001, 

131). Na obranu zbytku kolonie, kde vládnul poměrně klid, byl vybudován 

Hadriánův val. Ten nebyl vytvořen v nejužším místě, ale na místě, kde mohly 

dobře využít stoupání terénu jako přírodního valu (SALWAY 2001, 132–133). Při 

stavbě valu bylo použito kamení a drny, nebyl však postaven pro striktní oddělení 

oblasti, ale pro lepší kontrolu (BREEZE 2000, 39–45). 

1.4. Antoninská okupace 

 

Za vlády císaře Antonina Pia (vláda 138 – 161 n. l.) začalo znovu dobývání severní 

Anglie a Skotska. Jako vždy císař doufal, že toto tažení mu pomůže získat úspěch 

a vojenskou slávu. Na rozdíl od předchozí okupace z této nemáme téměř žádní 

písemné záznamy o tažení (KEPPIE 2004, 69). Pravděpodobně tažení vedl tehdejší 

guvernér Británie Loliius Urbicus, kdy jeho cesta na sever byla podle všeho velmi 

podobná jako za Agricoly. Předpokládá se, že tažení se uskutečnilo mezi roky 140 

– 142 n. l., jelikož na mincích z roku 142/143 n. l. je již informováno o vítězství 

nad touto krajinou (SALWAY 2001, 149). 
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Jedním z nejznámějších dochovaných objektu z této doby je Antoninův val. Tento 

val se rozkládá mezi ústním řeky Forth a Clyde a má délku okolo 60 km (BREEZE 

1979, 11). Val byl vytvořen ve dvou fázích, I. fáze výstavby byla 142 n. l. – 158 n. l. 

a II. fáze mezi roky 158 n. l. – 164 n. l. (BREEZE 1979, 14–15). 

Podle důkazů tento val nebyl vytvořen pro úplně oddělení severní části od zbytku 

říše, jelikož dále na sever se nacházely další římské pevnosti, které byly 

používány, jako je Bertha, Strageath, Ardoch a Camelon (BREEZE 1979, 11). K 

opuštění valu došlo pravděpodobně okolo roku 164 n. l. za vlády Marca Aurelia 

(vláda 161 – 180 n. l.), kdy se vojáci přesunuli zpět na Hadriánův val nebo do jiné 

z částí Římské říše (BREEZE 1979, 15).  

Ovšem podle archeologických nálezů se jednotky v  táborech v  jižním Skotsku 

udržely až do 80. let. 2. stol. (SALWAY 2001, 159–160). 

1.5. Severovská okupace 
 

Císař Commodus (vláda 177 – 192 n. l.) musel čelit nové krizi v Británii a to vpádu 

barbarů, kteří zabili místního guvernéra. Proto byl na toto místo vyslán Ulpius 

Marcellus, aby situaci napravil. O tomto vpádu barbarů a destrukci máme důkazy 

na Hadriánově valu, jež byl poničen, stejně jako lokalita Corbridge (BIRLEY 2005, 

165–167). Po poražení barbarů se začali bouřit samotní vojáci, zvolili si svého 

vlastního císaře ze svých řad jménem Priscilus (SALWAY 2001, 169). Tito 

vzbouřenci byly poražení, ovšem po Commodově smrti se legie v Británii znovu 

vzbouřili a vybrali si Claudia Albina za svého císaře (BIRLEY 2005, 175–176). V té 

době byli také zvoleni noví císaři i v mnoha jiných provinciích a v samotném 

Římě. Díky tomu se začalo schylovat k občanské válce. Septimius Severus se spojil 

s Albinem, aby porazili ostatní. (Cassius Dio 74, 15). Ale díky tomu, že Severus 

začal získávat větší moc, vznikl mezi spojenci spor a nakonec se střetli jako 

nepřátele v bitvě u Lugduna roku 197 n. l. a Septimius Severus vyhrál (Cassius Dio 

76, 6).  

Jelikož však Albinus, kvůli bitvě, odvolal téměř všechny vojáky z Británie, začaly 

zde znovu nepokoje a rebelie (SALWAY 2001, 168–169). 
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Poté co se Severus stal absolutním císařem, poslal do Británie Vilia Lupa 

(guvernér 197 – 201 n. l.), aby se zde vypořádal se zbytky rebelujících vojáků.  

Tento nový guvernér prý podplatil místní kmeny (Pikty), aby na Římany nějakou 

dobu neutočili a mohl tak situaci s vojáky v klidu vyřešit (BIRLEY 2005, 185). 

Následně se zaměřil na znovu obnovení táborů, aby mohl začít postup na sever.  

V první části okupace bylo obsazeno tzv. prázdné území a začalo se s budovním 

infrastruktury. Dále posun probíhal podobně jako za Agricoly, kdy kampaň začala 

také z lokality Corbridge. Jelikož se místní kmeny vyhýbaly přímému střetu, došlo 

vojsko až na severní k Moray Firth. Roku 209 n. l. se armáda vrátila zpět na jih. 

Vypadá to, že celý postup armády se obešel bez větších bojů a kmeny jim spíše 

ustupovaly, po návratu vojska na jih se to ale změnilo a kmeny na severu se 

vzbouřily.  To již v této oblasti zasahoval i budoucí císař Caracalla (roku 210 n. 

l.)Roku 211 n. l. císař Septimius Severus umřel (SALWAY 2001, 174–176). Caracalla 

(vláda 211 – 217 n. l.) (v té době stále v Británii) potřeboval co nejrychleji odjed 

do Říma, aby upevnil svojí pozici a proto uzavřel s kmeny mír. Následně rozdělil 

Británii na Inferior a Superior (BIRLEY 2005, 181), aby byla jednodušší správa 

tohoto území.  

Postupem doby se opevnění přesunula k pobřeží, pravděpodobně aby bylo 

jednodušší bránit se proti nájezdům pirátů (Sasové, Frankové, Irové) (SALWAY 180, 

2001). Ke konci 4. století bylo mnoho vojáků povoláno zpět na kontinent, kvůli 

občanské válce. Vojáci, kteří zůstali na ostrově, již neměli šanci ho ubránit. A díky 

tomu provincie postupně upadala až nakonec císař Honorius (vláda 395 – 423 n. 

l.) nebyl už schopný provincii udržet a vzdal se jí roku 410 n. l..  
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2. Flávijská okupace a Agricolovo tažení podle Tacita 
 

Co se týká dobývání Skotska, máme od antických autorů nejlépe 

zdokumentovanou první římskou invazi a to díky Tacitovi. Tento autor ve svém 

díle De vita et moribus Iulii Agricolae popisuje průběh guvernérství Agricoly 

v Británii v letech 77 – 84 n. l. a nejvíce pojednává právě o tažení do Skotska. 

Agricola byl Tacitův tchán, takže musíme brát tento pramen s rezervou, jelikož je 

zabarvený díky sympatiím autora. V posledních letech se dokonce ukazuje, že 

toto dílo je natolik zabarvené a části předělané ve prospěch Agricoly, že ho 

musíme znovu přehodnotit z pohledu historických faktů. Fortifikace dříve 

přisuzované Agricolovy se nově ukazují, jako mnohem straší (WOOLLISCROFT a). 

I když se nyní našly nové důkazy, jež Tacitovo dílo značně popírají, je to stále 

důležitá část informací o dobývání Skotska a o jeho obyvatelích, a blíže nám 

ukazuje pravděpodobnou posloupnost invaze. 

Dále musíme brát v úvahu, že Tacitus toto dílo napsal až v Římě v roce 98 n. l. 

tedy skoro 15 let po skončení výpravy do Skotska. (FRASER 2005, 12) 

2.1. Před tažením 

Jednotlivé kmeny proti sobě bojovaly již před vpádem Římanů a jinak tomu 

nebylo ani po jejich příchodu, i když chvíli byl klid díky tomu, že Římané se stali 

nejsilnější veličinou na ostrově, a zastrašovali ostatní. Klid nevydržel dlouho, 

začaly nepokoje v mnoha částech např. Boadicijské povstání (Cassius Dio 62. 2–

12). 

 V severní Anglii začal vnitřní problém v kmeni Brigantů, rok 69/70 n. l., a jejich 

královna (klientka Říma) musela uprchnout. Na její místo se dostal Venutius, 

který měl protiřímské smýšlení (BIRLEY 2005, 58–62) a to stačilo jako důvod 

k příchodu římských vojáků do této oblasti a následné výpady dál na sever. Právě 

okolo roku 70 n. l. byl i zvolen, Gneus Julius Agricola legátem XX. legie. A v roce 

71 n. l. přichází nový guvernér Quintus Petilius Cerialis Caesius Rufus (BIRLEY 2005, 

62). Tito dva spolu zaútočili na území Brigantů a je jim přisuzováno založení 

legionářského táboru v Yorku (Eburacum) na jejich území. Eburacum sloužil jako 

základna pro další postup na sever Skotska (BIRLEY 2005, 67). (Archeologické 

objevy ale ukazují, že zde stál římský tábor již předtím, jelikož se zde našla starší 
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fáze výstavby a keramika z přelomu vlády Claudia a Nera. Toto starší opevnění v 

Yorku je datová do doby guvernérství Vettia Bolana (guvernérem 69 – 71 n. l.) 

nebo jeho předchůdce (WILSON 2009, 9–10).   

Následně se guvernérem stal Sextus Julius Frontinus (guvernér 74 - 77 n. l.), 

zasloužil se o poražení kmene Silury a ostatních velšských kmenů. Poté se stává 

roku 77 n. l. guvernérem Británie sám Agricola (BIRLEY 2005, 68–71).  

2.2. Tažení 
  

Agricolovo tažení se datuje od roku 77 n. l. (Obr. 1). Podle Tacita bylo podnebí ve 

Skotsku tak nepříznivé, že se postupovalo s vojskem především v létě a tak 

rozděluje Agricola invazi na několik sezonních kampaní (Tacitus Agricola, 19). 

Jako první sezona je brán jeho příchod do Skotska roku 77 n. l., předtím však 

porazil kmen Ordoviků v severním Walesu, jež napadly římský oddíl a vydal se 

dobýt ostrov Mony (Anglesey) (Tacitus Agricola, 18). Druhá sezóna začíná roku 

78 n. l. a během ní dobyl Agricola velké území na severu Anglie a část jižního 

Skotska. Podle Tacita, Agricola sám vybíral místa pro tábory a zkoumal močály a 

lesy (Tacitus Agricola, 20). Je však velmi nepravděpodobné, že to dělal sám, spíše 

na to měl lidi a Tacitus tuto část teda značně zveličuje. 

Díky archeologickým nálezům to vypadá, že byla armáda rozdělena na dva oddíly. 

Jeden šel přes Corbridge a dále přes řeky Tyne a Tweed a zastavil u zálivu Forth 

(u Inverest), druhý oddíl šel přes Carlisle a Crawford na stejné místo (Salway 

2001, 106). Podle všeho se Agricola snažil vyprovokovat nepřátele častými 

nájezdy do krajiny a to především v zimě, kdy nebyla možnost posunu dále na 

sever (Tacitus Agricola, 19) 

Třetí sezona, roku 79 n. l., nebyla tak expanzivní jako přechozí, podle všeho se 

Agricola dostal jen na východní pobřeží k řece Tay (Tanaus) (Tacitus Agricola, 22). 

V tomto roce také umírá císař Vespasiánus a na jeho místo nastupuje Titus 

(SALWAY 2005, 105). Jelikož guvernéři byly do provincií jmenování na 3 roky 

(Agricola by končil roku 80 n. l.) (KEPPIE 2004, 7) a také proto, že nebyla jistota, jak 

bude chtít v dobývání pokračovat nový císař, začal Agricola stavět trvalejší 

opevnění, aby upevnil dobyté území (Tacitus Agricola, 22) a mohl pokračovat 

jeho nástupce.  
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Následující 4. sezonu roku 80 n. l. měl skvělou pozici na pokračování dobývání 

Skotska, ovšem zůstal na řece Tay a upevňoval a zajišťoval již dobytá území. Byla 

vytvořena opevněná šíje Clota – Bodotoria (Forth – Clyde) (Tacitus Agricola, 23; 

SOUTHERN 1996, 375). Věřilo se, že díky upevnění této pozice mohl vzniknout 

systém Gask Ridge , jenž byl pravděpodobně na tuto linii navázán (BIRLEY 2005, 

84), ovšem to již nemusí být pravda z důvodu nových archeologických poznatků 

(viz. Změny teorií podle nových poznatků). Druhé zvolení guvernérem v Británii 

mu umožnilo pokračovat v dobývání území. 

Rok 81 n. l. a tedy 5. sezona je stejná jako předchozí. Tato stagnace je 

pravděpodobně způsobena díky císařskému rozhodnutí. Důvodem mohla být 

příprava na obsazení Irska (Hibernia), jenž byla nařízena nově vládnoucím 

císařem Titem (BREEZE 2007, 35). Dokonce Agricola zajal jednoho z vůdců irských 

kmenů a získával od něj informace (Tacitus Agricola, 24). Ovšem po náhlém 

císařově skonu, v září toho roku, bylo od invaze do Irska upuštěno a to 

pravděpodobně díky rozhodnutí nového císaře Domitiana (BREEZE 2007, 35). 

Vojsko se tedy stáhlo zpět na východní pobřeží.  

 

Obr. 1 Postup Agricolova tažení ve Skotsku.  (Převzato z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Agricola.Campaigns.78.84.jpg) 



17 
 

Rok 82 n. l., 6. sezóna. V tomto roce se opět pokračuje v dobývání Skotska. Podle 

nalezených táborů se Agricola dostává až k ústí řeky Spey což je v severním 

Skotsku. Tento rychlý postup byl podle Tacita zapříčiněn díky loďstvu, jež plulo 

podél východního pobřeží, plenilo oblast (Tacitus Agricola, 25) a zásobovalo 

pozemní jednotky (FRASER 2005, 58). Nejsou však žádní archeologické důkazy k 

podpoře kombinované námořní a pozemní operace, ale pozdější okupanti zjistili, 

že západ Skotska může být lehce držen, pokud je dobře střežen několika hlídkami 

a loděmi, které tuto část mohou sledovat z ostrovů (SOUTHERN 1996, 375). Podle 

důkazů se dostal minimálně k oblasti Moray Firth (SOUTHERN 1996, 371). 

Toto systematické válčení velmi rozlítilo kmeny v Kaledonii, které začaly útočit. 

Agricola rozdělil vojsko na tři části a rozhodl se zaútočit na nepřítele z několika 

stran (Tacitus Agricola, 25). Ovšem kmeny to zjistily a rozhodly se zaútočit na 

nejslabší IX. legii. Poté co se to Agricola dozvěděl, přijel jim na pomoc a napadl 

nepřátele zezadu. Kmeny byly rozprášeny a utekly do lesa, Tacitus tvrdí, že kdyby 

neutekli, bylo by to konečné vítězství (Tacitus Agricola, 26). Do této doby se 

kaledonské kmeny vyhýbaly, přímým střetům, jednalo se spíše o partyzánskou 

válku, napadnout nepřítele a než se vzpamatuje tak utéct (KEPPIE 2004, 7). 

Tato porážka kaledonské kmeny více sjednotila, a za vůdce si vybrali Calgaca. 

Podle Tacita sjednotily více, jak 30 000 můžu (Tacitus Agricola, 29). Takto 

vyprovokované kmeny se rozhodly k otevřené bitvě (FRASER 2005, 62–63). 

Pravděpodobně to tak Agricola zamýšlel, jelikož původní styl boje nepřátel 

(zaútoč a uteč) musel značně celou okupaci komplikovat a byl velmi 

demoralizující pro římskou armádu. Jako možná další strategie na vyprovokování 

kmenů mohlo být vytvoření systému Glen Fort, kdy tato blokáda mohla být velmi 

nápomocná k většímu znepřátelení kmenů. To by však znamenalo, že byl tento 

systém vytvořen dříve než se původně myslelo (viz Glen Forts) (SOUTHERN 1996, 

378). 

Nakonec 7. sezonu, roce 83 n. l. (mohlo to být až roku 84 n. l.) se odehrála bitva, 

jež je nazvaná bitva u Mons Graupius.  Podle Tacita bitva probíhala takto: Římané 

došly na prostranství a Britannové byly na vyvýšených místech. Agricola postavil 

svoje vojáky do šířky, aby bylo obtížnější napadnout je z boku, i když tím byla 
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armáda řidší (Tacitus Agricola, 35). Boj začal z dálky s šípy a oštěpy, ovšem římská 

armáda postupovala vpřed. Britannové měly špatnou výstroj pro boj z blízka 

(malé štíty, dlouhé meče). Jezdci z Agricolova vojska, chtěli vyjet za nepřáteli, ale 

měli problém dostat se nahoru a Britannové začali Agricolovo vojsko obkličovat. 

To však guvernér čekat a poslal na nepřátele zezadu další schovanou jízdu. Boj se 

díky tomu posunul na mýtinu, kde začali mít převahu Římané. Kmeny byly 

rozprášeny a zbytky přeživších se schovaly do lesů (Tacitus Agricola, 36–37). 

Podle Tacitových počtů zemřelo při boji 10 000 Britannů a 360 římských vojáku 

mezi nimi byl zmíněn i velitel kohorty Aulus Atticus (Tacitus Agricola, 37). Ovšem 

tyto počty jsou značně přehnané stejně jako celkový počet nepřátel, podle 

střídmějších výpočtů bylo na obou stranách okolo 10 000 mužů (FRASER 2005, 84–

85) 

Co se týká přesného místa, kde se bitva konala je to velmi nejasné, poslední 

dobou je přijímána teorie že bojiště bylo poblíž tábora Dunning u systému Gask 

Ridge (Fraser 2005, 73) Tento tábor je natolik velký, aby pojmul celou Agricolovu 

armádu. Jako další kandidát na místo bitvy se označuje místo mezi velký táborem 

Longie Durno a kopcem Benachie.  Ovšem ani na jednom z míst zatím nebyl 

nalezen žádný usvědčující archeologický materiál (JONES 2012). 

Po vyhraném boji se Agricola přesunul s vojskem zpět na území Boresců, od 

kterých si vzal rukojmí, aby upevnil svou římskou moc. Poté bylo loďstvu 

nařízeno obeplout ostrov a dojed do Truceulského přístavu. Agricola se s vojskem 

přesunul do zimního tábora a poté odjel zpět do Říma, jelikož už nemohl být 

znovu zvolen jako guvernér této provincie (Tacitus Agricola, 38). 

2.3. Po tažení 
 

Podle Tacita odevzdal Agricola svému nástupci klidnou a bezpečnou provincii. To 

se stalo pravděpodobně roku 84 n. l. A vypadá to, že se jím dobytá území držela 

minimálně do roku 87 n. l.  Jižní Skotsko bylo opuštěno až okolo roku 105 n. l., 

jelikož tehdy podle nalezených důkazů zaniká tábor na lokalitě Newstead a 

mnoho dalších opevnění okolo (SALWAY 2001, 125). Přesun vojsk ze severu 

Skotska byl způsoben, odchodem II. Legie Adiutrix do Panonie a potřebě zaplnit 

její místo k zabezpečení severní Anglie. Dalším důvodem proč byl sever Skotska 
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opuštěn může být i místní společnost, která byla značně decentralizovaná a byl 

tedy problém zde uplatňovat jakoukoliv formu vlády (daně, obchod,...) 

(WOOLLISCROFT 2000). 

Ovšem historické prameny po Agricolově odevzdání provincie chybí, takže 

můžeme jenom spekulovat, co se na dobytém území následujících několik let 

dělo (do nástupu Trajána). 

 

Zdá se, že důvodem následné absence zmínek o Británii není to, že by se v té 

době na ostrově nic nedělo (a nebylo tedy potřeba o tom psát) ale bylo díky 

uvalení Domnatio memoriae na císaře Domitiana a tedy zničení a vymazaní 

záznamů z jeho vlády (SALWAY 2001, 114).  Jedna z mála zmínek, která se z toho to 

období dochovala, je u Suetonia, který píše že Domitian dal popravit Sallustia 

Luculla, legáta v Británii (Suetonius Domitian 8.10.3), odhaduje se, že zastával 

v Británii úřad od roku 84 n. l. (BIRLEY 2005, 97)a je to tedy pravděpodobně 

člověk, jemuž Agricola předal provincii. Také je jisté, že byl již za Domitianovy 

vlády a později za vlády Trajána větší zájem o dění okolo hranic při Dunaji. A kvůli 

nepokojům zde byla většina jednotek ze Skotska odvolána, aby bránily Řím proti 

nebezpečí, jež bylo blíže centru říše. 

Podle archeologických důkazů, především podle nalezené keramiky a mincí, bylo 

zjištěno, že všechny tábory severně od Clyde - Forth byly opuštěny před rokem 

90 n. l. (SHOTTER 2009, 18) 

Nová nejsevernější hranice byla vymezena tábory na Newstead, Oakwood, 

Milton, Dalswinton a Glenlochar. Důkazem pro toto tvrzení je nalezení několika 

fází přestavby a keramiky z konce prvního století (Samian nádobí). Díky absenci 

později datované keramiky můžeme tedy usuzovat, že byly tyto tábory opuštěny 

až na přelomu 1. - 2. stol. n. l. (WHITE 2011a). 

Následně byla vytvořena hranice na linii řek Tyne a Solway (tábory Corbridge a 

Carlisle (BREEZE 2007, 36; WOOLLISCROFT 2000). 

2.4. V té době v Římě 
 

Tato doba začíná nástupem nové císařské dynastie. Do této doby může započítat 

císaře Vespasiána a poté jeho syny Tita a Domitiána, celkově vládly od roku 69 n. 
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l. do 96 n. l.. V dobách jejich vlády se nesoustředil boj pouze na Británii, ale i do 

ostatních oblastí říše, byla to ještě doba velké rozmachu a pokusu o rozšíření říše 

a ukázka vojenské schopnosti císařů. 

2.4.1. Vespasiánus (žil 9 – 79 n. l.) 

 

Tento císař se dostal k moci díky občanské válce známé jako rok čtyř císařů (rok 

69 n. l.). Ještě předtím se v roce 43 n. l. zúčastnil invaze do Británie (Suetonius 

Vespasianus 4.1.). A od roku 66 n. l. bojoval v Judeji (Suetonius Vespasianus 4.5.) 

Poté, co v roce 69 n. l. zemřel císař Nero, Vespasiánus vyhrál boj o trůn (Cassius 

Dio 64; 65.1).  

Tento boj o to kdo bude vládce, se snažily využít mnohé podmaněné kmeny, kdy 

chtěly využít slabosti Říma a odtrhnout se od něj. Mezi jednu z největších rebelií 

patří povstání Batavů v Dolní Germánii, ohrožující rýnskou hranici. Povstání 

vedl  Gaius Julius Civilis. Povstalci byli poraženi ve druhé polovině roku 70 n. l., 

díky tomu že se velitelem vojsk stal Quintus Petillius Cerialis (Tacitus Ann., 4). 

Poté co tento vojevůdce urovnal vzpouru v Germánii, se přemístil do Británie, 

jelikož zde vypuklo ve stejně době povstání Brigantů. I toto povstání bylo 

potlačeno. Následně císař pouze zabezpečoval říši bez větších bojů. Zemřel roku 

79 n. l. (Cassius Dio 66. 1.).  

2.4.2. Titus (žil 39 – 81 n. l.) 

 

Titus sloužil v Británii v letech 61 – 64 n. l. jako vojenský tribun (pomáhal proti 

Boadicijskému povstání) (Suetonius, Titus 4, 1). Jeho největší úspěch bylo dobytí 

Jeruzaléma roku 70 n. l. (Cassius Dio 65. 4.).Poté co nastoupil na trůn roku 79 n. l. 

musel se vypořádat s mnoha problémy. 

Jedním z největších problémů za jeho vlády byl výbuch sopky Vesuvu  23. 

srpna 79 n. l., poté přišel mor. A následně za několik měsíců na to vypukl v Římě 

požár, který zničil mnoho budov (Cassius Dio 66, 21–24). Tyto katastrofy, se 

kterými se musel nový císař vypořádat, mohly vést také k tomu, že Agricolova 

kampaň v roce 80 n. l. stagnovala, jelikož bylo důležitější vyřešit problémy na 

Apeninském poloostrově. Roku 81 n. l. se podle všeho Titus rozhodl napadnout 

Irsko (Hibernia) (BREEZE 2007, 35), tímto úkolem měl být pověřen právě 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Quintus_Petillius_Cerialis&action=edit&redlink=1
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Agricola(Tacitus Agricola, 24). Ovšem k tomu již nedošlo, jelikož Titus zemřel 

v září 81 n. l. (Suetonius Titus 1. 11.). 

2.4.3. Domitianus (žil 51 – 96 n. l.) 

 

Vláda Domitiana (81 – 96 n. l.) je provázena především častými boji v Evropě, to 

bylo pravděpodobně způsobeno potřebou vyrovnat se vojenské slávě otce a 

bratra. V roce 83 n. l. se rozhodl plenit oblast okolo Porýní (Cassius Dio 67.3.5). 

Mezitím v Británii Agricola postupuje na sever s vojskem i loďstvem a schyluje se 

k bitvě u Mons Graupius. V ten samý čas se rozpoutala v Dácii vzpoura okolo roku 

85 n. l. V první fázi bylo římské vojsko v Dácii poraženo (Cassius Dio 67.6). 

Oslabení Říma využil kmen Markomanů a také se vzbouřil. Císař se rozhodnul 

potlačit obě vzpoury najednou. Avšak ani s Markomany se mu nevedlo dobře a 

nakonec musel uzavřít s dáckým králem Decebalem mír a Řím musel platit roční 

poplatky (Cassius Dio 67. 6). Tento mír však nevydržel dlouho a válka s Dácií byla 

opět obnovena. Byla mnohem úspěšnější než předtím (římské vítězství u Tapae 

88. n. l.) (Cassius Dio 66. 10). A právě díky tomu, že v polovině 80. let n. l. utrpěl 

Řím sérii porážek ve strategicky mnohem důležitějších podunajských zemí (země 

byly jen týden nebo deset dní cesty od Říma), byly stáhnuty jednotky z Británie 

(aby pomohly proti Dácii) jako periferní provincie a zůstala zde pouze jedna legie 

a pomocné jednotky. A to je důvod ústupu vojáků ze severního Skotska 87 n. l., 

jelikož díky zmenšenému počtu nebyly schopni bránit dobytá území 

(WOOLLISCROFT 2000). Následně již nejsou z jeho panování zmínky o tom, že by se 

něco děla v Británii. Nakonec byl císař zavražděn roku 96 n. l. (Cassius Dio 67, 15–

17). 
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3. Zhodnocení literárních pramenů 
 

Hlavním používaným pramenem co se týká flávijské okupace Skotska je Tacitovo 

dílo De vita et moribus Iulii Agricolae. Ale největším problémem je to, že díky 

tomuto dílu se vytvořil postup bádání, jemuž se archeologové snaží ze všech sil 

vyhnout a to že podle psaného historického pramene, hledáme a vymýšlíme 

lokality, aby pasovaly podle textu.  

Nakonec to vypadá, že se jedná spíše o historický román s dobrým příběhem, 

reálnou hlavní postavou, bitvou a šťastným koncem (HOFFMANN 2001).   

Jednou ze zvláštností je už samotné zvolené Agricoly guvernérem, jelikož za 

normálních okolností by bylo pravděpodobnější, že by byl na tento post zvolen 

někdo, kdo alespoň jednou řídil další vojenskou provincii a vedl v ní vlastní 

kampaň. To můžeme vidět již u Agricolových předchůdců: Vettius Bolanus 

(guvernér 69 – 71 n. l.), vedl kampaň v Arménii; Cerialis (guvernér 71 – 74 n. l.), 

byl příbuzným císaře a pomáhám proti vzpouře v Porýní; Julius Frontinus 

(guvernér 71 – 74 n. l.) psal knihy o vojenských lstech. Agricola však takové 

vojenské zkušenosti neměl, sice byl velitelem XX. Legie v Británii ovšem pod 

vedením Cerialise a jako provinční guvernér sloužil v Aqutanii (BIRLEY 2005, 76), 

což byla jedna z mála římských provincií, kde nebyla potřeba přítomnost armády. 

Ovšem jako většina senátorů byl pravděpodobně politikem, právníkem a 

úředníkem a měl dostatečné vojenské zkušenosti, aby věděl, jak armáda funguje, 

ovšem ne tak velké, aby byl výjimečným vojevůdcem. Je teda pravděpodobnější, 

že byl Agricola zvolen guvernérem Británie až po hlavním dobývání, kdy bylo 

potřeba vytvořit římskou provinční vládu: daňový systém, infrastrukturu, zázemí 

pro armádu,… I Tacitus zmiňuje, že za vlády Agricoly je oblast romanizována a 

řeší se daňové záležitosti. Trochu této teorii dělá problém bitva u Mons Graupius, 

ovšem ve skutečnosti se mohlo jednat pouze o větší potyčku. Vypadá to tedy, že 

boj nebyl pravým důvodem, proč byl Agricola ve Skotsku, ale přišel sem, aby 

vyřešil administrativu na území dobytém již jeho předchůdci (WOOLLISCROFT a). 

Další problém který musíme brát v potaz je samotný překlad Tacitovy knihy. 

V průběhu staletí byla mnohokrát překládána, kdy překladatelé měli potřebu 

jazyk tohoto díla vylepšovat. Díky tomu zmizela samotná jazyková autentičnost 
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díla, kdy mnohá slova v textu byla změněna nebo vymazána (WOLFSON 2002; 

HOFFMANN 2001). 

3.1. Změny teorií podle nových poznatků 
 

Výkopové práce na konci 70. let 20. století ve městě Carlisle přinesly nové 

zjištění. Zde nalezené dřevěné trámy byly podrobeny dendrochronologické 

analýze a bylo zjištěno, že se datují na přelom roku 72/73 n. l., což je mnohem 

dříve než začalo Agricolovo tažení a guvernérství v Británii. Toto zjištění zasazuje 

velkou ráno Tacitovu vyprávění (BIRLEY 2005, 67; SHOTTER 2009, 15). Dále se zde 

našly také mince a keramika, které můžeme datovat do doby před Agricolou. 

Nová datace tedy ukazuje, že tábor byl založen již Agricolovým předchůdcem, Q. 

Petillius Cerialise. A množí se důkazy, že jeho aktivity nezůstaly jen zde.  I když 

básník Statius tvrdí, že již předchůdce Cerialise, Vettius Bolanus, vytvořil systém 

strážních věží a pevností v Kaledonii (WOOLLISCROFT a; SHOTTER 2009, 15).  

Další studie ukázaly, že i v jiných místech, které byly považovány za vybudované 

Agricolou, jsou starší nálezy, a to ve městech Blennerhasset, Castleford a 

případně Papcastle. A také v mnoha táborech dále na sever se našlo relativně 

hodně mincí z doby okolo počátku 70. let n. l. a to na lokalitách Castledykes, 

Newstead, Camelon, Strageath a Cardean, což naznačuje, že tábory byly 

využívány již dříve (HOFFMANN 2001; SHOTTER 2009, 17). 

Stejně jako mince se na mnoha místech našlo velké množství starší keramiky. Na 

lokalitě Drumquhassle v blízkosti jezera Loch Lomond, se našla Terra Nigra, před 

flávijská a velmi brzy typ flávijské keramiky, která byla importována z Galie 

(HOFFMANN 2001). 

Nález starší hmotné kultury bývá často interpretován tak, že se jedná o dědictví, 

kdy majitel starší předmět zdědil po předcích nebo se zachoval v rámci obchodu 

(starší = levnější komodita). Na sever se pak mohl dostat s civilisty, jež žili na 

místech pozdějších táborů (WOOLLISCROFT 2009, 37). Ovšem díky nejnovějšímu 

průzkumu Gask Ridge se objevilo několik stavebních fází na místech používaných 

za flávijské okupace. A to především v táborech a věžích mezi Doune a Bertha. 
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Také se v poslední době uznávají dvě různé stavební fáze na lokalitách Cardean a 

Strageath. To naznačuje, že okupace severu byla mnohem delší, než se původně 

předpokládalo (HOFFMANN 2001; WOOLLISCROFT 2009, 34).  

Díky tomu se pochopilo, že Tacitovo dílo nemůžeme brát jako jednoduchý 

seznam událostí v Británii ale jako literární dílo (HOFFMANN 2001). 

Jako jeden z mála dalších autorů té doby se o Agricolově tažení zmiňuje historik 

Cassius Dio. Uvádí, že Agricola byla guvernérem v Británii, svedl tam nějaký boj a 

obeplul jí, aby dokázal, že se jedná o ostrov, za což byl Titus provolán 

imperátorem v roce 79 n. l. (Cassius Dio 66, 20, 2–3).  Tacitus se o obeplutí 

Británie zmiňuje a datuje ho do stejné doby jako bitvu u Mons Graupius, jež 

vítězně ukončila 7. sezonu, a která se odehrála roku 83 n. l. nebo 84 n. l. Vypadá 

to tedy, že Tacitus pozměnil datum obeplutí, aby tak vytvořil mnohem 

uspokojivější zakončení tažení (HOFFMANN 2001). 

Jako další pramen, který nám ukazuje, že Agricola nebyl ve Skotsku první, je 

Plinius Starší. Tento autor byl přítelem císaře Vespasiána a zastával funkci vyššího 

římského úředníka. Ve svém díle Naturalis Historia, odkazuje na římskou kampaň 

proti Kaledonii před rokem 73 n. l. (Shotter 2009, 15). Mohlo by se jednat o 

chybu v dataci, ovšem problémem je, že Plinius Starší zemřel při výbuchu sopky 

Vesuv v srpnu 79 n. l. a kniha byla vydána v roce 77 n. l. Takže je jasné, že 

pojednává o činnostech ve Skotsku ještě předtím, že se zde stal Agricola 

guvernérem (WOOLLISCROFT a).  

I když se nemuselo jednat o trvalou okupaci, ale jen občasné kampaně, může 

nám tento poznatek pomoci pochopit starší nálezy (WOOLLISCROFT a).  

Další ze zajímavostí v Tacitově díle jsou časté paralely Agricola / Caesar. Kromě 

přímého srovnání v textu je zde mnoho narážek. Oba začali dvojitou bleskovou 

válkou, Caesar proti Helvetiům a Ariovistům, Agricola proti Ordovikům a 

Anglesey. Oba se rozhodnou napadnout ostrov ve skoro stejnou dobu jejich 

kariéry. Při nočním napadnutí legie vyřeší situaci na poslední chvíli a na konec 

celé tažení zavrcholí bitvou. To už je moc podobných věcí, aby se jednalo o 
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úplnou náhodu.  Mohlo se tedy jednat o jakousi literární imitaci, kdy musíme brát 

v potaz i myšlenku, že některé události mohly být přehozeny, aby byl děj více 

uspokojující (např. obeplutí Británie) (HOFFMANN 2001). 

Tyto všechny nové poznatky mění pohled na Tacita a především Agricolu, ale 

není to tak, že bychom měly popírat jeho existenci. O tom, že tato osoba 

existovala, víme i od jiných autorů, jak již bylo zmíněno výše. Jako guvernér 

Británie musel za sebou mít jisté vojenské úspěchy. Ovšem je potřeba 

přehodnotit jak opravdu vypadala jeho expanze do Skotska, jestli se nejednalo 

spíše už jen o administrativní urovnání a zabezpečení území, jenž bylo částečně 

dobyto již předtím (WOOLLISCROFT a). 

Ale nesmíme Agricolovy jen křivdit, je totiž pravděpodobné, že se svou flotilou 

doplul až na Shetlandské ostrovy, známe též jako Thule. Což byl nejsevernější 

bod tehdy známého světa. I když ani zde nemusel být Agricola první (BREEZE 2009, 

2).  Jestliže na ostrovy došel, můžeme předpokládat, že nezůstal s armádou jen 

v oblasti Moray, ale mohl se dostat ještě dále na sever do oblasti Caithness, 

odkud by byla plavba do Thule jednodušší. Důkazem pro tuto teorii mají být 

nalezené tábory v Thomshill a Cowdor, které jsou mnohem dále na sever než 

Stracathro, jež se bere jako nejsevernější římský tábor (WOLFSON 2002).  

Avšak, nikdo nemůže opravdu tvrdit, že dobyl Skotsko, dokud nedobyl Highlands 

(WOOLLISCROFT 2000). 
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4. Archeologické doklady římské okupace  
 

Jedná se především o tábory, věže, cesty a drobné předměty v nich nalezené 

(keramika, mince), jež nám pomáhají k přesnější dataci. Tábory, typické pro 

flávijskou dobu mají drnový násyp a brány i většinu budov ze dřeva. Ovšem podle 

pylové analýzy to vypadá, že byly tábory často stavěny v oblasti, kde nebylo 

mnoho stromů potřebných ke stavbě, takže dřevo muselo být velmi vzácné a 

dovážet se s oblastí kde bylo běžnější (absence lesů vznikal i díky velkému 

odlesňování při zemědělství). To je také důvod proč při opouštění táborů, brali 

vojáci dřevo sebou pro nové použití. Z analýzy vyplývá, že byly v této krajině 

v římské době, především vodu milující stromy jako je olše a vrba, ovšem ty jsou 

velmi měkké a tedy nevhodné ke stavbě. Důkazy naznačují, že dřevo zde 

používané při stavbě byl dub, který vydrží mnohem déle (WOOLLISCROFT a). 

Předpokládalo se, že hlavním důkazem o Agricolově kampani jsou systémy Glen 

Forts a Gask Rigde, jenž byly vybudovány po bitvě u Mons Graupius (okolo roku 

83 n. l.) (BREEZE 1993 (b), 283). Ovšem podle nových poznatků zde mnohé 

z těchto táborů stály již dřív a Agricola je pouze využil při svém postupu. 

4.1. Glen Forts 
 

Glen Forts bývá taky nazýván jako Glen-blocking Forts či Highland Line Forts. 

Rozkládal se u ústí Glenů, více na západ než tomu je u Gask Ridge (Obr. 2). Datuje 

se do období po bitvě u Mons Graupiu, tedy okolo roku 83 n. l. (BREEZE 1993 (b), 

283).  I když podle nových poznatků mohou být některé tábory mnohem starší a 

mohlo se jednat o součást strategického plánu, kdy blokáda Highlands mohla 

pomoci k vyprovokování kmenů k otevřené bitvě (SOUTHERN 1996, 378).  

Není jasně určeno, jakou měl tento systém funkci. Tento pás táborů mohl být 

vytvořen, aby bránil dobytá území proti nájezdníkům ze skotské vysočiny. Jsou 

ovšem i teorie, že se jednalo o tzv. odrazový můstek pro invazi na Highlands. 

Jedním z nejlépe dochovaných táborů v tomto pásu je Inchtuthil. Sama pozice 

tohoto tábora (nachází se na hranici) nasvědčuje tomu, že měl do budoucna 

pravděpodobně posloužit jako správní centrum dané oblasti a být v jeho středu. 

Tato poloha tedy naznačuje, že pravým důvodem systému nebyla obrana, ale 

příprava na další postup (BREEZE 1993 (b), 283). Ostatní tábory v tomto systému 
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byly většinou tak velké, aby pojmuly jednu auxiliární jednotku, standardní 

velikost byla 1,5 – 3 ha.   

Další dobře prozkoumaná lokalita z tohoto systému je Fendoch. Ostatní lokality 

nebyly téměř zkoumány a víme o nich pouze podle nalezených násypů a 

dvojitých příkopů kolem pevností (WOOLLISCROFT b).  

 

 
Obr.2 Mapa pevností v systému Glen Forts (Převzato z: 

http://englishhistoryauthors.blogspot.cz/2014/01/who-placed-earliest-roman-footprint-

in.html) 
 
Tábor Fendoch má typické stavební prvky pro flávijskou dobu, val byl postaven z 

drnů, brány a prakticky veškerá vnitřní zástavba byla vytvořena ze dřeva. Podle 

zde nalezených kasárenských bloků to vypadá, že zde sídlil auxiliární oddíl (okolo 

800 vojáků) (KEPPIE 2004, 173). Také se zde nachází důkazy, že při opuštění byly 

dřevěné části rozmontovány, to jde vidět díky poškození příkopů a kulových jam, 

které vzniklo při páčení kůlů ven. Ostatní prvky, které nemohly být znovu použity, 

jsou stejně jako na mnoha jiných místech zničeny a spáleny, díky této zánikové 

vrstvě se původně myslelo, že byl tento tábor násilně zničen (MAXWELL 1989, 97–

98). 

Vypadáno to, že některé oblasti tohoto systému byly reokupovány za Antoninské 

doby. Této teorii může nahrávat lokalita Dalginross na které jsou vidět dvě 

čtvercové pevnosti a je tedy možné, že jedna z nich může být pozdější. Také se 

však může jednat o přístavbu nebo stavební tábor. Podobné přístavky, i když ve 

větším počtu, se nachází i na lokalitě Drumquhassle. Aby se zjistila, přesná datace 

http://englishhistoryauthors.blogspot.cz/2014/01/who-placed-earliest-roman-footprint-in.html
http://englishhistoryauthors.blogspot.cz/2014/01/who-placed-earliest-roman-footprint-in.html
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a původ těchto přístavků bude nutný další archeologický výzkum (WOOLLISCROFT 

b). 

   

4.2. Gask Ridge 
 

Gask Ridge je také opevněná linie, i když bez bariery (žádný val) (WOOLLISCROFT a) 

je mnohem promyšlenější a komplikovanější než Glen Forts. Podle zatím 

nalezených důkazů se skládal z 18 věží, 3 malých táborů a 3 velkých táborů, 

ovšem mohlo jich být i více. Tyto tábory a věže byly spojeny římskou cestou, jež 

byla dopravní tepnou oblasti – Dere street (Jones 2009, 22). V současné době se 

systém rozkládá přibližně na 37 km od Glenbank na sever přes tábor Strageath 

do tábora Bertha na soutoku řek Tay a Almond (Obr. 3) (WOOLLISCROFT 1999, 293). 

Je pravděpodobné, že pokračoval i dále na jih až k řece Forth. Mnoho dalších 

možných lokalit, patřících k tomuto systému, již bylo zničeno díky zemědělství a 

přestavbě (WOOLLISCROFT 2009, 33). 

Původní teorie předpokládaly, že nemohl tento systém fungovat dlouho i kvůli 

předsazeným táborům u glenů, které blokovali linii. (Viz Glen forts). Takže je 

velmi nepravděpodobné, že by tyto dva systémy koexistovali spolu, ale jeden 

musel být opuštěn, aby fungoval druhý.  Prvotní archeologické výzkumy ukázaly, 

že tábory mají znaky dvou fází přestavby ve flávijském období. Zatím co u věží 

bylo uznáno jen jedno období. Podle těchto zjištění byla vytvořena teorie, že 

opravy byly poslední pokus udržet oblast Fife na konci 80. let. 1 stol. Avšak při 

znovu zkoumání modernějšími metodami, se začalo objevovat mnoho 

archeologických nálezů, které tuto teorii začaly vyvracet (WOOLLISCROFT a). 
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Obr. 3 Mapa systému Gask Ridge (Převzato z: 

http://www.theromangaskproject.org.uk/Media/graphics/AnRpt10/Fig01-map.jpg) 

 
Po nových výkopových pracích na věžích na systému Gask (Greenloaning, Shielhill 

a Huntungtower) se objevily dokonce až 3 fáze strukturální změny. To znamená, 

že věže byly za doby svého používání 2krát přestavěny. Ukazuje to tedy na delší 

okupaci věží, než se původně myslelo (WOOLLISCROFT 1999, 293; GLENDINNING et al. 

2000, 257). 

 

Tento systém bývá pokládán za jeden z prvních pokusů římské říše o vytvoření 

bariéry a za jeden z nejstarších pokusů o limit (WOOLLISCROFT a; FIELDS 2005, 20). 

Původně se myslelo, že systém věží (Obr. 4), který je součástí Gask Ridge sloužil 

jako signální stanice (WOOLLISCROFT 1993,  291-314). Avšak podle zjištění G. H. 

Donaldson, je to velmi nepravděpodobné. Hlavním důvodem je již samotné 

podnebí ve Skotsku, jež je velmi chladné, deštivé a jsou zde časté mlhy, která 

brání viditelnosti, jež by byla rozhodně potřeba např. u signálních ohňů (DYČKA 

2012, 48) a také samotné zapálení ohně by se tím dosti komplikovalo. 

Dále bylo zjištěno, že jsou některé věže postaveny na slepých místech, kdy 

z jedné věže není možné dohlédnout na druhou. To můžeme vidět na lokalitě 

http://www.theromangaskproject.org.uk/Media/graphics/AnRpt10/Fig01-map.jpg
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Kaims Castle, kde jsou od sebe sice věže Midgate a Westmuir vzdáleny cca 900 

m. Ovšem věž Midgate je postavena pod vrcholem kopce na západní straně, 

takže na věž Westmuir, jež je na východě, vůbec nevidí (DYČKA 2012, 48). 

Tyto důkazy nás jen usvědčují v myšlence, že se nejednalo o věže signální ale 

pozorovací. Systém tedy sloužil k hlídání cesty na sever, kvůli komunikaci a 

dopravě. A některé věže mohly pozorovat co se děje na začátku Highlands, jelikož 

na něj měly velmi dobrý výhled (věž Midgate) (DYČKA 2012, 49). 

Některé části systému stále čekají na objevení a dokumentaci, a bohužel mnohá 

místa již mohou být zničena. Také sám systém nemusel být z časových důvodů 

dokončen, což je patrné na úsecích Greenloaning – Ardoch nebo Westerton – 

Strageath, kde nebyly nalezeny žádné věže ani tábory (WOOLLISCROFT 1993, 291–

314). 

 

Obr. 4 Umělecká rekonstrukce věže Blackhill Wood v systému Gask Ridge (Převzato z: 

GLENDINNING et al. 2000, 284) 

I zde, stejně jako u pozdějších limitů, byla jistá snaha o stejnou vzdálenost mezi 

jednotlivými prvky systému (pokud to terén dovoloval). Tato vzdálenost byla 760 

– 1520 metrů (WHITE 2011a). 

 

V táborech a věží se našlo velmi málo střepů, skla a mincí k přesné dataci i to 

zapříčilo, rozpory a pozdější datovaní. Až díky použití dendrochronologie se 

ukazuje alespoň přesný vznik jednotlivých fortifikací, i když tato analýza nám moc 

nepomůže k určení, jak dlouho byly užívány (HOFFMANN 2001). 
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U většiny věží se dochovaly pouze pozůstatky jednoho nebo dvou obvodových 

příkopů a kůlových jam, jelikož vnitřní část bývala ze dřeva (Obr. 5) (GLENDINNING 

et al. 2000, 257). Příkopy sloužily nejen k obraně ale i k odvodňování (GLENDINNING 

et al. 2000, 282).  

 

Obr.5 Půdorys věže na lokalitě Blackhill Wood. (Převzato z: GLENDINNING et al. 2000, 260) 

Nejlépe dochované věže se našly na lokalitách Blackhill Wood, Gask House a 

Parkneuk. A díky tomu je možné věže přibližně rekonstruovat. Věže měly 

čtvercový základ, kdy jednotlivé strany byly dlouhé 4 – 5 metrů a měly 2 – 3 

patra. Stěny byly z lehkého dřeva nebo hrázděného zdiva (Obr. 5) (KEPPIE 2004, 

168).   

 

Jako konec systému Gask Ridge se považuje tábor Bertha. Tento tábor má 

rozlohu skoro 4 ha a byl vytvořen jako strategický strážní bod mezi brody řeky 

Tay a Almond, (KEPPIE 2004, 175). Byla zde nalezena jihogalská sigilátu typu Dr. 15 

a 18., které se datují do flávijského období (WHITE 2010a). 

Nakonec byl celý systém opuštěn nejpozději okolo roku 90 n. l. (WHITE 2011a). 
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4.3. Tábory 
 

Skotsko je velmi bohaté, co se týká počtu nalezených táborů a věží. Našlo se zde 

zatím přes 220 fortifikací ze všech období římské okupace. Nejvíce jich objevil St 

Joseph díky letecké archeologii. Mnohé tábory, jež byly opuštěny po flávijské 

okupaci byly znovu reokupovány v Antoninské nebo Severovské době. Občas byly 

nové postaveny blízko předchozích (JONES 2009, 21), to ukazuje na to, že flávijské 

fortifikace byly na dobře umístěných strategických místech, s dobrým výhledem 

pro kontrolu oblastí, které byly důležité i v budoucích taženích. Pokud byla oblast 

řídce osídlena, bylo vytvořeno na tomto místě více menších táborů a věží, zatím 

co do hustěji osídlené oblasti se postavil jeden větší tábor (BREEZE 1993 (a), 277). 

Opevnění okolo táborů se skládalo z drnového valu (s příměsí hlíny a štěrku), 

před nímž byl jeden či dva příkopy (nejčastěji ve tvaru V). Materiál z příkopu byl 

použit, aby vytvořil nízkou lavici jako protibaštu, téměř nikdy se nepoužíval k 

vytvoření valu (CAMPBELL 2009, 35). 

 

Během tažení vnikaly především pochodové a zimní tábory (castra hiberna), a 

následně byly mnohé z nich přetvořeny, aby zde mohla být trvale usazena 

vojenská jednotka nebo celá legie (castra stativa, castra legionis) (JONES 2009, 

21). 

Tábory byly nejčastěji stavěny poblíž řek a především brodů na nich, proto aby 

byla jistá zásoba vody a jednoduše se kontroloval pohyb obyvatelstva. Příkladem 

toho můžou být lokality: Bertha na soutoku Tay a Almond, Newstead  v údolí řeky 

Tweedale nebo Camelon v údolí řeky Forth (DYČKA 2012, 43). 

Původní teorie byla, že většina táborů a věží byla vybudována za nebo po 

Agricolově tažení, ale vypadá to, že mohly stát mnohem dříve, jelikož u nich 

nacházíme i 2 nebo 3 různé fáze přestavby a předměty, které můžeme datovat 

do doby před Agricolou (HOFFMANN 2001; WOOLLISCROFT 2009, 34). 

Jednou z největších zvláštností, co se týká táborů, je tábor typu Stracathro, jež je 

typický právě pro  flávijskou okupaci Skotska. Rozdíl táborů tohoto typu oproti 

ostatním je vstupní brána. Brány zde jsou bráněny dvojitým claviculae oproti 

titulum u ostatních táborů (Obr. 6). Tento typ se jmenuje podle místa, kde byl 
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poprvé vstup tohoto typu objeven (Jones 2009, 25). Důvodem, proč byl vytvořen 

jiný vstup než normálně, mohla být inovativní myšlenka jediného praefectus 

castrorum (BREEZE 1993 (a), 274). Tento nový vstup totiž zlepšil obranu proti 

nepřátelům, kdy útočník musel jít pravým bokem k násypu, díky čemuž se 

nemohl krýt štítem, jež se nosil v levé ruce (MAXWELL 1989, 51).  Můžeme tak 

zmapovat pravděpodobnou cestu jednoho vojenského oddílu při okupaci. 

 

Obr.6 Tábor typu Stracathro lokalita Stracathro.(Převzato z: Maxwell 1989, 50) 

Mezi tábory tohoto typu patří např. lokality  Dalswinton, Beatock, Oakwood, 
Castledykes, Camelon, Menteith / Malling, Bochastle, Dalginross, Stracathro, 
Ythan Wells…. 
 

4.3.1. Inchtuthil 

 

Po odchodu Římanů byl tento tábor znovu objeven v 16. století, kdy si učenci 

mysleli, že se jednalo o město Piktů. Oblast se rozhodli mapovat již v 18. století a 

na začátku 20. století zde probíhaly první archeologické výzkumy. První letecké 

snímky táboru byly pořízeny roku 1949. Nový výzkum se uskutečnil mezi lety 

1952-1968 vedené Ianem Richmondem (PITTS 1985, 33-49). 

Inchtuthil je významnou lokalitou, protože zde máme zachován téměř celý 

půdorys legionářského tábora (castra legionis). A to díky tomu, že se jedná o 

jednofázové místo (nebylo později přestavěno)a po pár letech bylo opuštěno 

(SHIRLEY 1996, 112). Tábor vybudovala Legie XX. Valeria Victrix, mezi roky 82 a 83 

n. l. (CAMPBELL 2009, 6) a byl součástí systému Glen Forts. Co se týká antického 

názvu pevnosti podle Claudia Ptolemaia (Ptolemaios Geographia, 2. 2.), byl ve 
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východním Skotsku velký tábor zvaný Victoria, což by mohl být Inchtuthil. I když 

spíše se lokalita jmenuje Pinnata Castra (Okřídlený tábor), to mohlo souviset 

s tím, že hradby tohoto tábora byly zděné, což bylo ve Skotsku novinkou 

(CAMPBELL 2009, 24).  

 

Obr. 7 Zobrazení legionářského táboru Inchtuthil i s okolními dočasnými tábory 

(Převzato z: 

http://www.theromangaskproject.org.uk/Media/graphics/AnRpt10/Fig08.jpg) 

Ovšem kvůli brzkému opuštění dobytého území ve Skotsku, byl opuštěn i tento 

tábor nejpozději roku 86/87 n. l. (SHIRLEY 1996, 113) a legie byla přesunuta do 

tábora v Chestru, kde nahradila Legii II. Adiutrix, která odešla zpět na kontinent. 

Zvláštností je, že oproti ostatním velkým táborům, které sloužily i jako správní 

místa dobyté oblasti a byly spíše ve středu území je Inchtuthil postaven na 

hranici. To může ukazovat na to, že byla plánovaná expanze na skotskou vysočinu 

(BREEZE 1993 (b), 283). 

Tábor byl situován vysoko nad řekou Tay v Perhshire.  Tábor zabíral plochu skoro 

22 ha (Obr. 7). Během výkopových prací bylo zjištěno, že zde byly převážně 

dřevěné budovy (SHIRLEY 1996, 113; CAMPBELL 2009, 24). Raritou je veliká nádrž na 

dešťovou vodu, jež měla objem 47 500 litrů (CAMPBELL 2009, 39–40). Dále se zde 

našly velké dvoranové budovy, které jsou označovány jako fabrice podle 

nalezeného odpadu vznikajícího při výrobě. Právě v jedné z těchto budov nalezl 

Richmond jeden z nejznámější „pokladů“ v této oblasti a to obrovské množství 
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hřebíků (Obr. 8) a devět železných obručí. Tyto předměty pravděpodobně vojáci 

zakopali před opuštěním pevnosti, jelikož nemělo cenu je sebou brát a nechtěli, 

aby se dostaly do rukou místních. V blízkosti tohoto nálezu se také našla kovářská 

výheň (CAMPBELL 2009, 41). 

 

Obr. 8 Ukázka hřebíků nalezených v Inchtuthil (Převzato z: 

http://romanscotland.org.uk/pages/narratives/nailhoard.asp) 

Při výzkumu se zde také našla nemocnice, která byla situována v pravém latus 

pretorii (CAMPBELL 2009, 44). A naproti přes cestu bylo prázdné místo, které bylo 

pravděpodobně nachystáno na budovu lázní (CAMPBELL 2009, 46). Dále zde byly 

objeveny domy pro posádku, šest obilných skladišť, 66 kasárenských bloků, více 

než 170 skladů a tucet malých budov. Budova principia a malé lázně byly 

pravděpodobně postaveny celé z kamene (SHIRLEY 1996, 113). 

 Pretorium již nestihli postavit. Ale podle zkušeností z jiných táborů by tato 

budova stála vedle principii, nebo za ní (stejně jako v táborech Neussu, 

Caerleonu, Carnuntu)(CAMPBELL 2009, 50). 

Celý tábor byl obehnán obranným valem, jenž se skládal z travnatého valu 

širokého okolo 4 m, kamenné zdi tlusté 1,5 m a příkopem širokým 6 m a 

hlubokým 2 m a dalšími obranými prvky (WHITE 2010b). 

 V okolí byly objeveny tři dočasné tábory, které sloužily jednotce jako ubytovna 

před dostavěním hlavního tábora. Jeden z nich byl pravděpodobně tábor 

důstojníků, našlo se zde mnoho budov a dokonce malé kamenné lázně (SHIRLEY 

1996, 113). Právě nález kamenné budovy v táboře důstojníků ukazuje, že byl 
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značně vybavený a to může být důvod, proč se se stavbou pretoria nespěchalo. 

Jelikož měli velmi dobré zázemí zde. 

V odpadních jámách hlavního tábora se našly zbytky jídla a malé hřebíky, které 

ukazuji na to, že zde bylo původně dřevěné obložení nebo dřevěný poklop. Také 

mohly tyto jámy sloužit jako nouzové latríny v noci, kdy byl problém dojít 

k normálním latrínám, které byly situovány na krajích tábora (CAMPBELL 2009, 52). 

Obytné domy v Inchtuthil měly 14 částí, což znamená, že buď bylo v každém 

contuberniu méně než 8 mužů nebo měly některé prostory jinou funkci (CAMPBELL 

2009, 53) (soukromé oltáře, kanceláře…). Nebo bylo v plánu sem poslat více 

mužů?  

Co se týká střech domů, můžeme se jen dohadovat, jak vypadaly a z jakého 

materiálu byly, ale jistě se nejednalo o doškové střechy, kvůli všudy přítomnému 

otevřenému ohni, který by mohl lezce střechu zapálit (SHIRLEY 1996, 113). 

Hlavní konstrukce stěn budov byla pravděpodobně z dubových trámů a mezi mini 

bylo proutí a mazanice. Ovšem hlavní budovy (principia, malé lázně) byly 

z kamene. Neexistuje mnoho důkazů o podlahách kromě neobvyklého nálezu 

hypocaustu v domě, kde bydlel Primus Pilus a části betonové podlahy v jednom 

důstojnickém domě v dočasném táboře (SHIRLEY 1996, 114). 

Okolo hlavních ulic byly nalezeny malé skladovací místnosti (tabernae), našlo se 

jich okolo 160 o velikosti 8 m x 5,5 m (PITTS 1985, 179). Podle konstrukce se 

mohlo jednat o portiky podél cest, ale není jisté, jestli byly dokončeny. Dále jsou 

teorie, že tyto části mohly sloužit jako skladovací prostory, stáje pro koně či se 

využívaly jako místo pro části artilerie (PITTS 1985, 180–182). 

Při opouštění oblasti vojáky byly všechny domy rozebrány a jámy zasypány. 

Dřevo použité ke stavbě bylo spáleno nebo odvezeno sebou (MAXWELL 1989, 97–

98 ). 

Co se týká drobných nálezů, především keramiky, byla zde nalezena keramika se 

značkami několika různých hrnčířů jako: Logirnus , Iullinus , Secundus a Patricius, 

příklady cenzora, Frontinus a Pontheius . Všechna tato keramika je datovaná 75-

90 n. l. (WHITE 2010b).  Většina keramiky byla nalezena v zasypaných žlabech. 
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Ovšem předtím byla rozbita na malé kusy. Podle analýzy se jednalo především o 

jihogalskou terru sigilátu z výrobního centra La Graufesenque, a hlavní 

zastoupení měly formy Dr. 27, Dr. 30 a Dr. 37 (Obr. 9) (HARTLEY 1972, 4). 

 

 
Obr.9  Jihogalská keramika nalezená na lokalitě Inchtuthil (Převzato z: Pitts 1985, 318) 

 
Na místě se také našlo 6 perfektně dochovaných, zcela nových asů císaře 

Domitiana (PITTS 1985, 283–284).  Na většině jich je napsáno MONETA AUGUSTI 

S C. Tato ražba byla nalezená po celém Skotsku, většinou byly mince nové a 

nalezené v zánikových horizontech (PITTS 1985, 285). A právě podle nalezené 

numizmatiky se odhaduje opuštění pevnosti v roce 86 nebo 87 n. l. (WOOLLISCROFT 

a).   

Dále se zde našlo přes 100 skleněných střepů. Jednalo se o fragmenty okenních 

skel (charakteristická je pro ně kombinace matné a leskle povrchové úpravy), 

fragmenty skleněných nádob jako polokruhové poháry, hrdelní džbány (měly 

žluto-zelenou barvu), lahvičky na masti a fragmenty hranolových nádob 

sloužících k uskladňování kapalin. Také se zde našlo několik skleněných korálků. 

Tyto nálezy se datují do první a druhé poloviny 1. stol. n. l. (Hoffmann). 

Podle nových teorií to vypadá, že ani Inchtuthil nemusel být postaven až po bitvě 

u Mons Graupius. Již v roce 1901 jsou zmínky o příkopu s valem východně od 
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tábora (blízko tzv. dočasného tábora pro důstojníky), a právě to mohlo 

představovat další fázi výstavby. Dále zde byly dvě obdélníkové budovy, jež 

mohly být k valu připojeny. Avšak tyto nálezy byly ve zprávě z poválečných 

výzkumů ignorovány (WOOLLISCROFT a).   

4.3.2. Newstead 

Římané tento tábor pojmenovali Trimontium  (Ptolemaios Geographia, 2.2.). Toto 

jméno vzniklo spojením slov tri- a montium a v překladu to znamená něco jako 

„místo tří hor“. Newstead byl postaven XX. Legii Valeria Victrix. Původně se 

přepokládalo, že byl postaven až za Agricolovy kampaně roku 80 n. l., ovšem 

podle nových nálezů může být i starší. Místo bylo opuštěno nejpozději roku 105 

n. l. Později byl tábor opět reokupován během Antoninské okupace (WHITE 

2010c). Tábor leží na hranicích jižního Skotska na území kmene Selgovaů (LINDSAY 

2009). 

Výkopové práce na této lokalitě velmi pomohly, ke zjištění stravy vojáků. Našlo se 

zde mnoho zvířecích kostí krav, ovcí, koz a prasat dále pak jelenů, losů a zajíců. 

Také pozůstatky domácích i volně žijících ptáku jako kuřat, kachen, jeřábů a vran. 

Dále se zde našly kusy keramiky a skla. Keramika se datuje především do flávijské 

doby a přelomu flávijsko-trajánské doby a šlo keramiku z jihogalských dílen 

(WHITE 2010c).  

Výzkumy na lokalitě začaly 1905 – 1910 pod vedením Jamese Curle. Jedním 

z nejznámějších nálezů z této doby je jezdecká výzbroj a především jezdecká 

přilba s ozdobnou maskou (Obr. 10). Další výkopové práce byly provedeny v 

letech 1947, 1989 a 1993 (CLARKE 1999, 373–391).  
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Obr. 10 Jezdecká přilba z lokality Newstead (Převzato z: 

http://www.scran.ac.uk/packs/exhibitions/learning_materials/webs/56/Newstead.htm) 

V okolí se našlo, podle posledního počítání, 8 pochodových táborů. Jež byly 

určeny pro dočasné zastavení armády na pochodu a pro posádku hlavního tábora 

předtím, než byl dokončen. Také zde mohlo být místo pro ubytování jednotky, jež 

procházela kolem a nebylo pro ni v táboře místo (KEPPIE 2004, 117).  

Z flávijské okupace existují dvě fáze výstavby. První fáze byla vybudována za 

Agricolova tažení do Skotska v roce 80 n. l. (Obr. 11). Tábor tehdy obsahoval 

dřevěné stavby a byl obehnán valem s dvěma příkopy a rozkládal se na ploše 

40,7 ha. Tvarem byl velmi asymetrický a neměl standardní tvar hrací karty. Tento 

zvláštní tvar byl zvolen pro lepší obranu (REID).  

 

Obr. 11 První fáze výstavby Newstead (Převzato z: 
http://www.scran.ac.uk/packs/exhibitions/learning_materials/webs/56/Newstea

d.htm) 
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Důkaz, který naznačuje, že Newstead mohl být vybudován dříve, je nález 

skleněných nádobek, jež se datují do pozdních 60. let. 1. stol. n. l. (WOOLLISCROFT 

a). 

Druhá fáze výstavby nastala roku 86 n. l. (Obr. 12), kdy byl tábor rozšířen a jeho 

obrana posílena o násyp, který v nejširším místě dosahoval přes 13 metrů. 

Budovy, i když byly stále ze dřeva, již měly kamenné základy. Tato přestavba byla 

pravděpodobně nutná kvůli odchodu vojska ze severního Skotska, kdy byla 

vytvořena hranice v oblasti tohoto tábora a tím se zvýšila jeho důležitost (REID). 

Následně byl tábor používán až do roku 105 n. l. (SALWAY 2001, 125).  

 

Obr. 12 Druhá fáze výstavby Newstead (Převzato z: 
http://www.scran.ac.uk/packs/exhibitions/learning_materials/webs/56/Newstead.htm) 

Přesný důvod zániku není jasný, buď byl opuštěn dobrovolně, nebo byl zničen 

místními kmeny. Jednalo se o jeden z největších a nejvýznamnějších táborů 

v jižním Skotsku, který byl důležitým bodem na silniční síti. 

4.4. Keramika 
 

Během tažení šlo s armádou i mnoho dalších lidí jako obchodníci a řemeslníci a 

mezi mini i hrnčíři. Ti pravděpodobně zůstávali ve větších táborech, odkud 

distribuovaly své výrobky vojákům. Obecně platí vzorec, že distribuce 

keramických výrobků probíhala z jihu na sever a západ. V prvním století vojáci ve 

Skotsku používali především vojenskou nebo spíše pomocnou keramiku (BREEZE 

1986, 185–189). 
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Keramika je další velkým pomocníkem při dataci, i když ne tak přesný jako mince. 

Z flávijské  okupace se nám dochovala keramika z mnoha prozkoumaných táborů 

a věží ovšem i zde bylo po znovu zkoumání objeveno mnoho střepů z dřívější 

doby a to z doby panování Nera a Vespasiána.  Tyto důkazy ukazují na správnost 

nové teorie a tedy toho, že Agricola nebyl ve Skotku jako první a nevytvořil zde 

všechny tábory, jež mu byly přisuzovány (WOOLLISCROFT a) 

Důkazem proto, že Skotsko mohlo být obsazeno dříve, je například nález starší 

keramiky z lokality Strageath (WOOLLISCROFT a), či nález zdobeného talíře Crestius 

Dr. 18 nebo Dr. 18/31 datovaného od doby Claudia do doby začátku 

Vespasiánovy vlády, z lokality Castledykes (WHITE 2010d).   

 Dále na lokalitě Ardoch byla nalezena keramika datující se do začátku vlády 

Vespasiana a to malovaná formy Dr. 27, 29, 37. I na lokalitě Strageath byly 

objevena starší keramika. Podobně jsou na tom i nálezy z lokality Fendoch 

(HARTLEY 1972, 4–5). 

Jeden z nejčastěji nacházených druhů keramiky na severu Skotska je jihogalská 

sigilata (Samian) z dílny v La Graufesenque a to především tvary Dr. 15, 17, 18 

(Bertha, Stracathro), které jsou datovány do flávijského období (WHITE 2010e). 

Více nálezů a také zdobnější keramika se našla na jihu Skotska, který byl více 

romanizován. Tento rozdíl jde vidět ve srovnání nalezené keramiky z lokality 

Newstead a Inchtuthil (HARTLEY 1972, 12–15). 

Je jisté, že nálezy keramiky nám značně komplikují stanovení data začátku 

okupace Skotska. Ovšem co se týká opuštění, nálezy jednotně ukazují (stejně jako 

mince), že sever Skotska do linii Clyde – Forth byl opuštěn před rokem 90 n. l. 

(WOOLLISCROFT a). 

4.5. Mince 
 

Mince jsou jedním z dalších nejdůležitějších nálezů, které archeologům pomáhají 

v dataci lokality.  
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Díky novému přezkoumání mincí ze Skotska Davidem Shotterem bylo zjištěno 

velké množství mincí z doby panování císařů Nera (lokalita Camelon) a 

Vespasiána. Tyto mince byly téměř neopotřebované, což znamená, že nebyly 

dlouho v oběhu, když se ztratily. Tento objev ukazuje, že Římané mohli být ve 

Skotsku již počátkem 70. let 1. stol. (WOOLLISCROFT a; SHOTTER 2009, 17). 

Z průběhu celé flávijské okupace se našlo mnoho mincí. Např. na lokalitě 

Inchtuthil, 6 asů z doby Domitiana (viz. Inchtuthil); i lokalita Camelon je velmi 

bohatá na numizmatické nálezy, objevily se zde takové rarity jako republikánský 

denár, z flávijské doby zde bylo nalezeno 35 mincí z doby Vespasiána a 23 kusů z 

doby Domitiana (WHITE 2010f). 

Současná teorie o dataci opuštění táborů vznikla díky Hobleyově analýze 

skotských mincí.  Vypadá to, že v prvním století ražené římské mince nebyly 

v Británii v ustáleném toku. Místo toho byly nové mince poskytnuty pouze 

centrální mincovně. Existuje tedy doba nárůstu přijatých mincí, jenž se střída 

s období nedostatku mincí (trvajícím i několik let), kdy nové mince byly velmi 

vzácné. A právě roku 86 a 87 n. l. nastalo přepětí natolik velké, že se poté 

neprodukují nové mince. Následná pauza v dodávce mincí trvala až do smrti 

Domitiána roku 96 n. l. V táborech v severním Skotsku byla nalezena řada mincí 

z roku 86 n. l., které byly téměř neopotřebované, díky tomu můžeme soudit, že 

tábory byly opuštěny mezi lety 86 a 87 n. l. (např. na lokalitě Strageath). Tato 

datace také zapadá do historických kontextů té doby, kdy v polovině 80. let n. l. 

měli Římané problémy v podunajských zemích, jež byly strategicky mnohem 

důležitější.  Proto bylo z Británie odvoláno mnoho jednotek na pomoc do této 

oblasti. Bylo tedy značně obtížné udržet severní oblast Skotska a proto se vojáci 

roku 87 n. l. ze severního Skotska stáhly (WOOLLISCROFT a). 
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5. Římská armáda 
 

5.1. Římská legie  

Legie byla obecně tvořena z cca 6000 vojáků.  Skládala se z 10 kohort, z nichž 

každá měla 6 centurií a jednu centurii tvořilo 80 mužů (podle Hyginia měla první 

kohorta dvakrát větší sílu než ostatní). Každá centurie měla jeden kasárenský 

blok (10 contuberniií). Velitelem legie byl legatus legionis, pod ním byl tribunus 

(militum) laticlavius a následoval praefectus castrorum, který se staral o 

budování tábora (CAMPBELL 2009, 35–36). 

Není jisté, jak přesně legie v Británii vypadaly, jelikož se počty vojáků v průběhu 

let měnily, stejně tak jako počty samotných legii. V roce 23 n. l. bylo v provozu 25 

legií (Tacitus, Ann., 4.5), ovšem kvůli častým nepokojům a občanským válkám se 

jejich počet do začátku druhé století zvýšil na 30 (BÉDOYÈRE 1999).  

 Často se stávalo, že legie nebyla pohromadě, ale byla rozdělena do menších 

vexillationes s dalšími legiemi. V Británii tak byly někdy posádky složeny ze členů 

více než tří stálých legií. I díky tomu muže docházet k nálezům stop různých legii 

na stejném místě ze stejné doby (BÉDOYÈRE 1999). 

Vojáci mohli být někdy odděleny od legie, kvůli plnění jiných úkolů či přecházet 

z jedné legie do druhé. Jako důkaz pro tyto posuny jednotlivců nám slouží 

nalezené nápisy, jako:  

D(is) M(anibus) | T(itus) Fl(avius) Virilis (centurio) leg(ionis) II Aug(ustae) | (centurio) 
leg(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis) (centurio) leg(ionis) VI Vic(tricis) | (centurio) leg(ionis) 

XX V(aleriae) V(ictricis) (centurio) leg(ionis) III Aug(ustae) | (centurio) leg(ionis) III 
Parth(icae) Sever(ianae) | VIIII hast(atus) poster(ior) | vixit annis LXX | stip(endiorum) 

XXXXV Lollia | Bodicca coniu(n)x | et Flavi(i) Victor et | Victorinus fili | heredes ex 
(sestertium) | ICC n(ummum) faciendum | curaver(unt) 

CIL VIII 2877= ILS 2653 (Lambaesis) 

Ukazuje se tedy, že legii můžeme brát jako živí měnící se organismus, který nemá 

naprosto pevnou strukturu. 
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O pohybu legii nám často vyprávějí antičtí autoři (např. Tacitus v díle Annales ). 

Jako archeologické důkazy nám slouží hlavně nálezy náhrobků a střešních tašek 

s napsaným názvem legie (Obr. 13).  

5.1.1. Legie II. Adiutrix Pia Fidelis 

 

Tato legie byla podle Tacita založena před rokem 69 n. l. a pomáhala pod 

vedením Petillius Cerialise proti vzpouře v Dácii. Následně roku 71 n. l. byla 

přesunuta do Británie do tábora Lindum (Lincoln) (CAMPBELL 2009, 21), kde 

nahradila legii IX. Hispana, kterou Cerialis stěhoval na sever do nového tábora v 

Eburacum (York). Poté byla II. legie za guvernérství Agricoly přesunuta roku 77 n. 

l. na severní velšské hranice, kde postavila legionářský tábor Deva (Chester). 

Roku 87 n. l. byla tato legie odvolána z Británie (WHITE 2011b). 

O přesunech této legie víme především díky náhrobků vojáků, které se u táborů 

dochovaly, jelikož zatím nebyly nalezeny žádné epigrafické důkazy o jakékoliv 

stavební činnosti této legie v Británii (BÉDOYÈRE 1999). 

5.1.2. Legie IX. Hispana 

 

Legie sloužila v Británii od roku 43 n. l. kdy byla roztroušena po mnoha táborech 

na ostrově. V roce 60 n. l. byla skoro zničena, když se snažila potlačit Boadicijské 

povstání, ovšem brzy byla doplněna novými vojáky z Německa (Tacitus, Ann., 14. 

38). Následně se celá legie přesunula do nově vybudovaného tábora Lindum 

(Linconl), odkud byla roku 71 n. l. přesunuta do tábora v Eburacum (York) (v 

Lindumu Legie II Adiutrix). Poté tato legie pod velením Cerialise spolu s Legii XX. 

Valeria Victrix (pod velením legáta Agricoly), se přesunuta na území Brigantů. 

Později Hispana pomáhala i Agricolovi při dobývání Skotska. Následně po 

skončení dobývání byla pravděpodobně část legie poslána pomoci císaři během 

Dácké války roku 86 n. l.  

Poslední dochované nálezy o činnosti legie v Británii jsou legionářské známky 

spojené s přestavbou, ty byly nalezeny na kameni legionářského tábora v 

Eburacu v roce 108 n. l.. Roku 120 n. l. byla tato legie nahrazena Legií VI. Victrix a 

zmínky o ní končí (BÉDOYÈRE 1999; WHITE 2011b). 
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Obr. 13 Část vyražené dlaždice se znakem legie z Carlisle  (Převzato z: 
http://romanscotland.org.uk/pages/narratives/IXth.asp) 

 

5.1.3. Legie XX. Valeria Victrix 

Poprvé se tato legie objevila v Británii již při invazi v roce 43 n. l. Zde byla usazena 

v Camulodunu (Colchester). V roce 49 n. l. byla legie přesunuta do Kingsholm 

v Gloucesteru a Camulodunu byla vytvořena kolonie veteránů. Při Boadicijské 

povstání část legie (vexillatio) pomáhala povstalce porazit. Po římském vítězství 

byla roku 65 n. l. znovu přesunuta a to na lokalitu Viroconium (Wroxeter), kde 

nahradila Legii XIV. Gemina, která opustila ostrov. Roku 70 n. l. byl zvolen 

Agricola legátem této legie a pod velením Cerialise dobyla území Brigantů. 

Poté co se Agricola stal guvernérem v Británii, použil tuto legii jako hlavní sílu při 

okupaci Skotska v letech 77 – 83 n. l.  Následně se začalo se stavbou 

legionářského tábora na lokalitě Inchtuthill (Pinnata Castra). Ten však nikdy nebyl 

dokončen a při odchodu okolo roku 87 n. l. byl zbourán a legie se přesunula do 

tábora Deva (Chester), kde nahradila Legii II. Adiutrix (BÉDOYÈRE 1999; WHITE 

2011b). 

Tyto výše zmíněné legie se aktivně účastnily dobývání severní Anglie a Skotska 

ovšem v celé Anglii se nacházelo za celou doby mnohem více legii jako Legie II. 

Augusta (západ Anglie). 

5.2. Auxiliární jednotky 

Do těchto jednotek se počítaly všechny ne legionářské části římského vojska 

(nejednalo se tedy o římské občany). V Británii tvořily tyto jednotky přes 

polovinu vojenské síly na ostrově.  Většina táborů byla obsazena pomocnými 
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jednotkami po celou dobu. Kromě finanční odměny bylo vojákům po 25 letech 

služby uděleno římské občanství, které bylo dědičné (BÉDOYÈRE 1999).  

Základní pomocná jednotka byla ala (kavalérie) a cohors (pěchoty). Celková 

struktura pomocných jednotek, byla podobná jako u legionářských 

kohort. Během doby se objevily další nepravidelné jednotky, jako je 

například Numerus, o kterých toho však mnoho nevíme (DOBSON 1973, 200). Také 

některá jména jednotek jsou nejisté díky nedochovaným nebo jen zkráceně 

dochovaným názvům z nápisů a diplomů. A právě nálezy diplomů nám často 

poskytují důkazy o pomocných jednotkách nejen v Británii (DOBSON 1973, 199). I 

když se na nich přesně nezmiňuje umístění jednotky. Z nápisů víme jistě pouze o 

jedné pomocné jednotce z flávijské doby a to díky nálezu desky z Carlisle kde se 

píše o Ala Gallorum Sebosiana (BÉDOYÈRE 1999). 

5.3. Vojáci 

Díky dlouhodobému obývání táborů vojáky docházelo často k asimilaci s místním 

obyvatelstvem.  Jako například byla uzavírána  manželství vojáků s místními 

ženami (to ukazuje i latinský nápis výše) a díky tomu docházelo ke zmenšování 

rozdílu mezi domorodou komunitou okolo tábora a Římany (DOBSON 1973, 196). 

Je však jisté, že takovéto spojení vyžadovalo delší přítomnost vojska v oblasti. A 

můžeme tedy předpokládat, že k takovýmto svazků na severu Skotska za flávijské 

doby nedocházelo, i když na jihu to mohlo být reálné.   

Nejlepší archeologický nález, který nám ukazuje život vojáků v táboře, jsou 

osobní dopisy nalezené ve Vindolandě. I když jsou z o něco mladší doby (z vlády 

Hadriána), než kterou se zabývám v této práci, stále mohou být použity jako 

ukázka komunikace a problémů v táboře. Tyto dopisy byly od vojáků, důstojníků 

a jejich manželek a rodin, dále také od obchodníků a otroků. Dopisy byly z mnoha 

různých měst a táborů z celé Římské říše, včetně Říma, Antiochie, Atén, Carlisle a 

Londýna (HIRST). Jednou z největších rarit je pozvánka, kdy Claudia Severa zve 

Sulpicia Lepidina na její narozeninovou oslavu, to jasně ukazuje, že zde vojáci a 

jejich rodiny žili normálním kulturním životem. Další z dopisů obsahuje zprávu o 

tom, že byly vojákovy zaslány ponožky, sandále a spodní prádlo (MAXWELL). 

http://archaeology.about.com/od/aterms/g/antioch.htm
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Kromě samotných dopisů od vojáků je zde i výpis zboží, které nám ukazuje, co se 

do tábora objednávalo za jídlo a pití (keltské pivo a víno) (BOWMAN 1974, 360–

373). 

Díky těmto dopisům je nám tedy jasné, že mezi tábory i městy a kontinentem 

probíhala komunikace, kdy vojáci mohli i při tažení udržovat kontakt s rodinou. 

Objednávat zásoby nebo podávat stížnosti.  
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6. Původní obyvatelstvo 
 
Tacitus píše, že Kaledoňané měly zrzavé vlasy a byly potomky Germánů. Byli 

velmi divocí a skvělí válečníci (Tacitus Agricola, 11). Místním kmenům původně 

vládli králové, později vůdci. Můžeme tedy předpokládat, že stejně jako jinde na 

ostrově i zde mezi sebou kmeny často válčily a díky tomu byla politická mapa 

země velmi nestálá (Tacitus Agricola, 12). 

Bylo zde rozšířené keltské náboženství, pravděpodobně díky migrujícímu 

obyvatelstvu z kontinentu. Uctívali především přírodu a vodní živel (často jsou 

objeveny votivní dary ve vodě). Je jisté, že pokud by Římané celou oblast obsadili, 

náboženství by bylo přetvořeno stejně jako na jihu Anglie, kdy keltská božstva 

byla spojena s římskými bohy. 

 

Ve Skotsku se nacházelo mnoho kmenu s různými jmény, avšak Tacitus je ve 

svém díle nazývá místní obyvatelstvo celkově jako Britanny a nebo Kaledoňany.  

Oproti tomu Claudios Ptolemaios, ukazuje, že zde bylo mnohem více kmenů jako 

Selgovae, Novantae, Otadini, Damnoni, Epidii, Venicones, Taezali, Caledoni, 

Vacomagii, Decantae, Creones, Carnonacae, Caereni, Smertae, Lugi a 

Cornavi(Ptolemaios Geographia 2.2.). I když musíme brát na vědomí, že se 

nejednalo o současníky (Ptolemaios žil okolo rok 150 n. l.), takže zde mohou být 

jisté změny (DYČKA 2012, 18–19).  

Kaledonské vojsko se skládalo z pěšáků, ovšem některé kmeny bojovaly i na 

vozech (Tacitus Agricola, 12). 

 V době Agricolova tažení to vypadá, že měl nadvládu kmen Kaledoňanů (jelikož 

Tacitus o jiném kmeni nemluví). 

Tehdejší kmeny neměly v plánu utočit na Římany přímo, jelikož by patrně hned 

prohrály, proto se rozhodli stěžovat jim postup a tím je odradit od dalšího 

pokračovaní v tažení. 

Vytvořily tedy malé oddíly, jež napadaly římské vojenské oddíly, s taktikou 

napadnout nepřítele a rychle utéct. A díky jejich dobré znalosti terénu, měli poté 

Římané problém je pronásledovat (LINDSAY 2008; KEPPIE 2004, 7). 
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Ovšem některé oblasti měly s Římany dobrý vztah, např. na lokalitě East Lothain 

se nacházelo hradiště Traprain Law z doby železné, které bylo osídleno i v době 

římské okupace.  Pokud by měli Římané s obyvateli hradiště nějaké spory, jistě by 

ho nenechali obydlené (ROBERTSON 1970, 200). Toto hradiště se nacházelo na 

území kmene Votadinů (MAXWELL 1989, 77). O spolupráci s Římany svědčí nález 

desky s římskou abecedou, která pravděpodobně sloužila jako učební pomůcka 

(RIB 2131) (WHITE 2011c).  

 
Mnoho z místních hradišť jako Hyndford, Crannog a Torwoodlee, se nacházelo 

blízko římských táborů, např. Castledykes a Newstead.  Důkazem o komunikaci 

mezi Římany a kmeny ve Skotsku jsou nálezy římských předmětů v neřímských 

lokalitách. Jsou dvě možnosti, jak se místní k římským věcem dostali. Mohly je 

přijmout v rámci obchodu anebo je najít na opuštěných lokalitách. Ovšem díky 

tomu, že Římané před opouštěním táborů všechno zakopali nebo zničili je jisté, 

že více věcí se u kmenů objevilo díky obchodu. Právě římské mince nalezené 

mimo římské území se s největší pravděpodobností dostaly do rukou barbarů 

přímo od Římanů. Ovšem nebyl to jen jednostranný obchod, i v římských 

táborech (Newstead, Ardoch) se našly keltské věci  

(Obr. 14 ) (ROBERTSON 1970, 198–205). 

I když vědci odmítají jako hlavní příčiny nezdaru okupace, problematický terén, 

ekonomickou situaci nebo tamní obyvatelstvo, je jisté, že i tyto věci dělaly 

armádě velké problémy. Jedním z největších problémů byla státní politická 

soudržnost domorodého obyvatelstva (WOOLLISCROFT 2000). 
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Obr. 14 Mapa s nálezy římských věcí u Skotských obyvatel  
(Převzato z: Robertson 1970, 203) 

 Římané často neovládali dobyté státy nátlakem nebo přímím dohledem. Pokud 

se dohodly s místní elitou, byla vládcům ponechána jejich moc, ale měli nově 

povinnosti k Římu (daně, soudy, atd.). Takovéto dohody byly nakonec prospěšné 

pro obě strany a pro obchod. Ovšem, aby dohoda fungovala, byla potřeba jakási 

centralizovanost vlády v podmaněné oblasti. To je pravděpodobně i důvod proč 

byl takový problém dobýt Skotsko (především sever a Highlands) (WOOLLISCROFT 

2000). I když v jižní Anglii začala vznikat centralizovaná moc, ve Skotsku tomu 

bylo jinak. Ukazuje se zde počáteční náznak takého vývoje jako například několik 

málo hradišť na jihu Skotska (ROBERTSON 1970, 198–205) (hlavně na území 

Votadini), ovšem ve zbytku země bylo osídlení především složeno z individuálních 



51 
 

farem a malých vesniček, kde bydlela širší rodina či menší společenství. Avšak 

s minimálním hierarchickým uspořádáním (WOOLLISCROFT 2000). 

Také bylo v této oblasti nalezeno mnohem méně luxusního zboží než na jihu a 

nevidíme zde žádné známky rozvoje centralizovaných institucí, jako je ražení 

mincí a formování monarchií. Tedy, i když existovala společná činnost, byla spíše 

v rámci kmenů a klanů. Právě tento sociálně/politický stav Skotka znemožňoval 

Římanům použít jejich systém správy. Je totiž velmi obtížné cokoliv prosadit ve 

společnosti skládající se v podstatě z jednotlivců, malých skupin či rozšířenějších 

rodinných skupin (WOOLLISCROFT 2000). 

I díky tomu je uvěřitelné, že Agricola (či některý z předchozích guvernérů) prošel 

tímto územím téměř bez problémů (LINDSAY 2008). Ovšem takovéto rozložení 

obyvatelstva přináší problém pro Římany. Jak bojovat proti nepříteli, který nemá 

žádné sídlo moci? I například zdanění takovéto oblasti, stejně jako další 

administrativní postupy by byly velký problém a jelikož místní obyvatelstvo nic 

takého neznalo, bylo by obtížní tento přechod provést (WOOLLISCROFT 2000). 

Pokud by bylo celé Skotsko dobyto Římany, nastal by velký problém především 

s financemi. Highlands by potřebovalo obrovské investice do lidských zdrojů a 

materiálů, které by byly potřebné k udržení dozoru nad roztroušeným 

obyvatelstvem. Dále by bylo nutné spravovat soudní systém a vybírat daně. To by 

byl komplikované i u poslušného obyvatelstva, ovšem v případě Kaledonie by 

jistě tato administrativa neměla dlouhé trvání a to díky odporu i malé skupiny. 

Poměrně malá skupina by mohla vytvořit značný rušivý vliv a pro Římany by byl 

nelehký úkol takovouto skupinu oddělit. Situace by také vyžadovala velké 

množství malých, potencionálně zranitelných věží a táborů, které by sloužili jako 

policejní aparát což by znamenalo další finanční zátěž pro říši (WOOLLISCROFT 

2000). 

I když měli Římané v plánu celé Skotsko dobýt, věděli, že především severní část 

nepůjde lehce i proto vytvořili Glen Forts a Gask Ridge systémy, aby bylo možné 

nejproblematičtější oblasti sledovat bez toho, že by je museli hned obsadit. 
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Závěr 
 

I v této práci můžeme vidět, jak byli Římané skoro až posedlí dobýváním nového 

území. Avšak Skotsko nebylo dobýváno kvůli nerostnému bohatství nebo, 

protože by bezprostředně ohrožovalo Římskou říši. Šlo již jen spíše o potřebu 

samotných císařů, zvýšit svojí prestiž a dobýt co největší území bez ohledu na to, 

jestli to je pro říši přínosem. Co začalo jako strach z nepřátelských vpádů blízko 

Říma, se změnilo v soutěž mezi císaři, kdo získá nejvíce nového území.  Právě tyto 

postupy a pokusy o zvětšování říše jsou jasně patrné z nalezených pochodových 

táborů. A nové výzkumy po celé Evropě ukazují, že římské pochodové tábory se 

nacházely dále od hranic, než se původně předpokládalo.  

Právě nové poznatky a znovu přezkoumávání starších nálezů nám znovu 

dokazuje, že archeologie se neustále vyvíjí a mění, a to co bylo považováno za 

jistou teorii, se najednou může od základu změnit. Velkým problémem, jak jsem 

již  zmiňovala výše, je práce s historickými prameny, kdy občas zapomínáme, že 

ne vše co se v nich píše je pravda a musíme to mít jasně podloženo a datované 

pomocí archeologických nálezů. Právě tyto problémy a nepřesnosti můžeme při 

zkoumání první fáze dobývání Skotska zaznamenat. 

Díky těmto zjištěním nyní víme, že Agricola nebyl úžasným vojevůdcem, který 

dobyl Skotsko, ale tato sláva by měla patřit guvernérům před ním.  

Dalším faktem, který nesmíme zapomínat, je ten, že i když byla tato provincie 

velmi daleko od Říma a značně izolovaná, stále na ní mělo velký vliv to, co se dělo 

v té době v Římě a jiných částech provincií. Především přesuny legií na ostrově a 

z ostrova, byly způsobeny problémy jinde v říši. 

Abychom co nejlépe odhalily pravdu o dobývání Skotska, byla by potřeba více 

archeologických výzkumů a analýz, které nám pomohou k co nejpřesnější dataci 

nálezů, jako je dendrochronologie. Také znovu prozkoumání již nalezených věcí 

by mohlo přinést nové světlo do této problematiky. Bohužel však jsou některé 

lokality ve velmi špatné stavu, díky lidské nebo přírodní činnosti. Mnohé tábory a 

věže se pravděpodobně již nikdy neobjeví a tedy se nám neukáže opravdu celiství 

obraz průběhu invaze nejen ve Skotsku ale i v celé Británii či jinde v Evropě. A 



53 
 

lokality, které již byly objeveny a prováděly se na nich výkopové práce, nemohou 

být znovu zkoumány a musíme se spoléhat na záznamy z těchto výzkumů. 

Mnohá témata, která v práci probírám, jsou zde zmíněna pouze okrajově, jelikož 

jsou tak rozsáhlá, že by sama stačila na další práci, ale jsou velmi důležitá pro 

pochopení dobývání Skotska jako celku a nesmíme je tedy opomíjet. Jelikož je ve 

hře mnoho různých vlivů, které mohou způsobit nezdar či naopak úspěch tažení a 

dobývání. 
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