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Abstrakt (slovensky) 

Práca sa zaoberá rímskymi stavebnými terakotami v oblasti medzi Vindobonou 

a Brigetiom a jej susednej nadlimitnej oblasti. Prvá časť práce sa venuje spôsobu výroby 

rímskych tehál, nápisom, značkám a kolkom , ktoré sa na nich vyskytujú. Druhá časť práce 

zhŕňa celkovú nálezovú situáciu rímskych stavebných terakot na limitných a nadlimitných 

stavbách. Taktiež podáva stručný prehľad stavu výskumov na jednotlivých táborov. V tretej 

časti sa venujem metódam skúmania rímskej stavebnej keramiky. Zameriavam sa hlavne na 

petrologické analýzy a možnosti počítačovej podpory. V tejto časti je navrhnutý 

a otestovaný nový systém porovnávania kolkov za pomoci morfometrie a merania presných 

rozmerov kartuše kolku. Tieto dva postupy umožňujú presné určenie jednotlivých razidiel 

a otvárajú nové možnosti prístupu k materiálu. Posledná časť práce sa venuje systému 

produkcie a distribúcie stavebného materiálu po vodných trasách. Modelovo je v nej 

vypočítané množstvo potrebného stavebného materiálu na jednotlivé objekty, doba za ktorú 

mohol byť vyrobený, a čas za ktorý mohol byť prevezený do jednotlivých rímskych táborov.  

Abstract (in English): 

This work deals with roman building terracotas in the area between Vindobona and 

Brigetio and along Danubian Limes. The first part describes manufacturing of roman 

bricks, inscriptions, marks and stamps which are used on them. Second part summarizes 

finds of roman bricks alongside roman buildings on limes romanus. In the third part is 

considered metodology of research, also there is a focus on Petrological analyses and 

support of computer software. In this section are tested new ways of comparing of 

brickstamps with the help of morphometry and accurate measuerment of the stamps. Last 

part focuses on production and distribution of building material mainly trough river roads. 

In the end I calculated needed ammount of building material along with the time of 

production and the time of transportation to the roman forts. 
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1. Úvod 

 

Tehla bola hlavným stavebným materiálom nie len ešte v nedávnej minulosti, ale aj 

v dobe rímskej ríše. Práve vďaka objavu pálených tehál mohli Rimania rozvinúť svoju 

stavebnú činnosť do dovtedy pre staroveký svet nevídaných rozmerov. Tento materiál 

dokázali vyrobiť tak kvalitne, že stavby, ktoré boli z neho postavené zničili viac ľudské ruky 

než zub času. Používanie tehál v stavebníctve sa rozšírilo do všetkých provincií a Pannónia 

nebola výnimkou. Na území Českej republiky, Rakúska, Slovenska a Maďarska bolo 

postupom času vybudovaných množstvo objektov, ktoré sa nám zachovali najmä vďaka 

použitiu trvácnych materiálov ako boli tehly(Mapa 1).  

Práve výskyt rímskych stavieb na našom území u mňa vzbudil záujem o tento materiál. 

Kolkovaný materiál je často krát jediným, ktorý podáva informácie o stavebnej činnosti 

v rôznych dobách. Jeho presné datovanie by mohlo ozrejmiť vývoj množstva stavieb nie len 

na našom území. Takéto datovanie nie je na základe typológie možné, a preto bolo nutné 

nájsť nejaký iný spôsob, ktorý by tomuto účelu spoľahlivo poslúžil. Väčšina materiálu 

pochádza zo sekundárnych polôh a starých výskumov. Publikácií, ktoré sa venujú rímskemu 

stavebnému materiálu z územia Slovenska je len niekoľko a takmer všetky, až na výnimky, 

sú staré už desiatky  rokov. Cieľom mojej práce bolo okrem objasnenia celkovej 

problematiky rímskych stavebných terakot aj pokúsiť sa nájsť spôsob, ktorým by sa dali 

jednotlivé kolky vzájomne porovnávať a súčasne by sa dalo spracovať veľké množstvo 

materiálu. Riešenia som hľadal hlavne v použití rôznych druhov softvéru, ktoré môžu 

analýzu dát značne uľahčiť a zefektívniť. 

Práca je rozdelená na 4 základné časti. Druhá kapitola sa snaží priblížiť charakter 

rímskej stavebnej keramiky . Pri jej skúmaní je hlavne dôležité poznať akým spôsobom bola 

vyrábaná a koľko času celá procedúra zabrala. Popisujem výrobu tehly od samotného zberu 

hliny, cez spôsob vypálenia, až po využitie na konkrétne účely. Snažím sa vychádzať 

z historických diel a archeologických podkladov, pokiaľ sú prítomné. Mnohé postupy sa však 

dajú vysvetliť len modelovými situáciami či experimentálnou archeológiou. Pokúsil som sa 

zhrnúť všetky súčasné informácie o výrobe tehál. Táto časť slúži hlavne ako podklad pre 

výpočet produkovaného množstva materiálu a celkového systému výroby a distribúcie v 5. 

kapitole.  
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 Rozpis jednotlivých lokalít a nálezov kolkovaných stavebných terakot v tretej kapitole 

je nutný pre sledovanie distribúcie jednotlivých produkčných centier. Časť sa delí na dve 

podkapitoly: limitné stavby a nadlimitné stavby umiestnené v barbariku. Vzhľadom na to, že 

účelom práce je sledovať produkciu a distribúciu materiálu rímskych vojenských tehelní, 

uvádzam len stavby ktoré slúžili na vojenské účely. Z práce sú tak vyňaté niektoré rímske 

stavby ako sú lokality Oberleiserberg, Cífer-Pác a Bratislava-Dúbravka.  Nálezy rímskej 

kolkovanej keramiky z týchto lokalít  sa dajú považovať skôr za náhodné a nesúvisia 

s distribučnou sieťou v tomto úseku limitu. Stavby ktoré sú umiestnené na rímskom limite 

medzi Vindobonou a Ad Mures tvoria uzavretý distribučný celok. Brigetio už do tohto okruhu 

nepatrí, a preto sa mu v práci nevenujem. Druhým dôvodom je nedostatok informácií k tomu 

aby sa dal sledovať systém produkcie v tomto tábore. Informácie o stavebnej činnosti v ňom 

sú známe skôr z nápisov než z archeologického materiálu. Rozdielnu povahu materiálu dobre 

dokladá kolkovaný materiál z tábora Kelemantia, ktorý bol vybudovaný jednotkou z Brigetia. 

 Pri stavbách, ktoré boli vybudované priamo na vojenské účely vždy uvádzam 

jednotlivé stavebné fázy budov. Z nálezov rímskej stavebnej keramiky uvádzam len tie, ktoré 

boli kolkované légiami. Hlavným cieľom je na základe dostupných údajov zistiť ktoré 

jednotky sa najviac podieľali na stavebných prácach.  V obrazovej prílohe uvádzam základné 

typy tvarov kolkov, účelom nie je ich kompletný výčet. Pre sledovanie distribúcie v piatej 

kapitole je dôležité najmä početné zastúpenie kolkov na jednotlivých lokalitách. Ich presné 

počty uvádzam v každej kapitole. Nálezy jednotlivých kolkov sú zavedené do mapy 

vytvorenej v programe ArcGIS. 

 Štvrtá a piata kapitola sú z hľadiska mojej práce najdôležitejšie. Druhá a tretia kapitola 

sa dajú považovať za zber dát s ktorými ďalej pracujem. Hlavným cieľom bolo nájsť nové 

možnosti využitia počítačovej podpory pri skúmaní stavebného materiálu. V štvrtej kapitole 

približujem súčasné moderné metódy skúmania, ktorá sú praktikované vo Viedni a Carnute. 

Súčasne som sa pokúsil overiť nový spôsob analyzovania tvaru kolku. Typologické analýzy 

pri datovaní materiálu narazili na mnohé problémy a nedajú sa efektívne využiť. Skúmanie 

materiálu značne sťažuje aj jeho veľký počet a rozdrobenosť po veľkom množstve lokalít. 

Presné datovanie týchto nálezov by mohlo do veľkej miery rozšíriť a spresniť poznatky 

o rímskych stavbách.  Jednotlivé kolky sa však dajú presne určiť len na základe zhody razidla 

s už stratigraficky určeným nálezom. Pri analýze tvaru sa snažím porovnávať presné rozmery 

jednotlivých kolkov. Kombinujem dva spôsoby vyhodnocovania dát: morfometrické analýzy 

a presné porovnanie rozmerov na základe zvolených bodov. Na vybraných nálezoch 
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z Mušova a Gerulaty sa mi podarilo určiť kolky, na ktorých odtlačok bolo použité rovnaké 

razidlo.  

 Piata kapitola sa venuje samotnej produkcii a distribúcii stavebných terakot. Celkový 

systém je načrtnutý na základe modelových výpočtov množstva materiálu potrebného na 

jednotlivé stavby. Výpočty sú založené na údajoch, ktoré sú zhrnuté v prvých dvoch 

kapitolách. Hlavnou otázkou, ktorú pri výpočtoch riešim je, či bola produkcia centralizovaná, 

alebo si každý tábor vyrábal stavebný materiál pre svoje účely sám. Na základe výpočtov 

vyvodzujem modelový systém produkcie, ktorý by na limite mohol fungovať najefektívnejšie. 

Celkový obraz dotvára bohatá obrazová príloha, mapy a tabuľky s výpočtami. 
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2. Rímska tehla ako stavebný materiál 

 

Požívanie pálených tehál a škridiel pri budovaní stavieb má svoje počiatky už 

v starovekom Grécku. Ich skutočné korene sú však na Prednom východe a  v Egypte, kde sa 

bežne používali nepálené tehly už dávno predtým 
1
.  K Rimanom sa táto technológia dostala 

prostredníctvom gréckych miest v južnom Taliansku a Etrúrii. Pálená tehla sa rýchlo stala 

bežným stavebným materiálom. Vďaka jej veľmi vysokej trvanlivosti mohol Rím zažiť 

obrovský stavebný rozmach. Netreba pripomínať, že najväčšie stavby ktoré z nich boli 

v Ríme vybudované stoja dodnes.  Už v 1.storočí nl. sa tento materiál dostáva do bežného 

použitia aj v rímskych provinciách nie len v kontexte vojenskom ale aj civilnom
2
. Výstavba 

rímskeho limitu bol obrovský stavebný projekt, ktorý si vyžadoval značné množstvo 

stavebného materiálu. Pravdepodobne hlavne kvôli zefektívneniu organizácie distribuovania 

materiálu na miesta jednotlivých stavieb sa za vlády cisára Claudia začalo s ich kolkovaním. 

rímska poctivosť sa pri výrobe tohto materiálu prejavila v plnej miere. Začína už pri výbere 

materiálu, ktorý je z jemne preplavenj ílovitej hliny. Nepridávali sa do nej žiadne prímesi ako 

to bolo napríklad bežné pri nepálených tehlách alebo hrubej úžitkovej keramike. Ich črep je 

veľmi kvalitne vypálený aj na súčasné pomery. Pri výrobe foriem sa dbalo na dodržovanie 

presných noriem a tehly sa bežne zaopatrovali okrem kolkov aj nápismi, ktoré boli do nich 

vyryté pred vypálením
3
.  

 

  

                                                
1 Musil  ,s. 323 
2 Brandl 1999, s.30 
3 Musil, s. 323 
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2.1 Typy rímskych stavebných terakot a ich využitie 

 

Prvé písomné zmienky o používaní tehál podáva Vitruvius vo svojej knihe o 

architektúre. V knihe sa venuje hlavne sušeným tehlám, ale množstvo údajov sa iste dá 

aplikovať aj na tehly pálené. Zmieňuje sa, že na výrobu sušených tehál sú najvhodnejšie 

obdobia jar a jeseň, kedy slnko nie je tak ostré a tehly môžu pomalšie schnúť
4
. V našich 

stredoeurópskych podmienkach je pravdepodobnejšie, že sa tehly pred výpalom sušili naopak 

v lete. Veľkosti foriem na ich výrobu vychádzajú z rímskej stopy. Tehly sa používali 

v niekoľkých typoch: later pedalis(1x1 stopa), later sesquipedalis (1,5x1,5 stopy), later 

bipedalis (2x2 stopy), later bessalis(2/3x2/3 stopy). Priemerná hrúbka činila 4-5cm(Obrázok 

č. 1). Samotné rozmery sa v praxi normám skôr približovali, čo bolo spôsobené hlavne 

používaním dvoch rôznych noriem na dĺžku stopy, pes monetalis -29,6cm a pes drusianus –

31cm
5
. Na pokrytie strechy boli používané 3 typy terakot: najväčšiu plochu pokrývala tegula 

(škridla s veľkosťou cca 45x50cm),  imbrex slúžil na prekrytie okrajov tegule, a antefix zdobil 

okraje strechy(obrázok č.2).  Pri budovaní vykurovania  sa používali duté tehly –tubuli, 

ktorými bol v stenách hnaný horúci vzduch. Na obklady stien boli používané špeciálne 

upravené tehly, ktoré mali na jednej strane výstupky, slúžiace na uchytenie do omietky. Jedná 

sa o typy tehál: tegula hammata a mammata
6
(Obrázok č.3). Vo vojenských kontextoch boli 

pálené tehly používané hlavne pri výstavbe podlahového vykurovania, ktoré bolo 

neodmysliteľnou súčasťou kúpeľov a často sa nachádzalo aj v principii alebo preatorii. 

Podlahové vykurovanie z veliteľských budov bolo objavené v  castra legionis vo Vindobone 

a Carnute,  rovnako aj v auxiliárnych kasteloch). Zriedkavo si ho mohol dať vybudovať aj 

centurion vo svojej obytnej časti contubernia. Káždý typ tehly mal svoj presný účel, telo 

pilierov hypocausta bolo postavené z lateru bessalis, na jeho vrch bola položená later pedalis 

aby sa zväčšila jeho nosná plocha. Hlavná plocha podlahy bola tvorená z later bipedalis, ktoré 

držali samotnú podlahu z malty. Konštrukcia bola robená spôsobom, že vždy sa na jednom 

pilieri stretávali hrany 4 veľkých tehiel
7
( Obrázok č.4).  

  

                                                
4 De Arch. II, 3,2 
5 Musil, s.323 
6 Kurzmann, 
7 Bazovský 2011, s.22 
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Najväčšie množstvo stavebných terakot, ktoré sa nám dnes dochovalo, pochádza zo 

strešných krytín. V raných fázach drevozemných táborov je použitie tohto materiálu ešte skôr 

zriedkavou záležitosťou. Môže to byť z dvoch dôvodov: v raných fázach mohla byť ešte 

väčšina táborových stavieb zakrytá drevenými škridlami alebo bol starý materiál z drevených 

budov pri prestavbe do kameňa jednoducho odstránený a použitý iným spôsobom, napríklad 

na výrobu pavimenta. Pri prestavbe táborov do kameňa je použitie terakotových krytín už 

bežnou záležitosťou.  

Pre svoju, už spomínanú,  vysokú kvalitu boli latery a tegule  často krát opakovane 

používané. Po opustení táborov sa budovy stali zdrojom stavebného materiálu pre široké 

okolie. Materiál sa vďaka svojej vysokej kvalite vypálenia časom takmer vôbec nerozpadáva 

a opakovane mohol slúžiť dlhú dobu. Z tohto dôvodu tehly najčastejšie nachádzame 

v sekundárnych polohách, čo bohužiaľ značne sťažuje ich datovanie na základe stratigrafie. 
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2.2 Výroba stavebných terakot 

 

 Stavebné terakoty, určené pre potreby armády sa vyrábali v samostatnom okrsku 

v blízkosti tábora. Vo Vindobone bol takýto okrsok od castra legionis vzdialený približne 

2km a súčasne mal dobrú prístupnosť k rieke Dunaj. Prístup k rieke bol dôležitý najmä kvôli 

zásobovaniu surovým materiálom a nasledovnej distribúcii
8
. Súčasťou okrsku boli tehelné 

pece, skladištia a rozsiahle plochy na ktorých sa sušili tehly pripravujúce sa na vypálenie. 

Samotná výroba sa skladala z niekoľkých fáz. Hlina bola najskôr zbavená nečistôt 

preplavovaním. Surová hmota bola potom vložená do pripravených drevených foriem. Jej 

povrch bol finálne uhladený  rukami alebo drevenými latami
9
(obrázok č.5).Odtlačky rôznych 

stôp zvierat na tehlách(Obrázok č. 6) značia, že materiál bol sušený na voľnom priestranstve. 

Nachádzame odtlačky láb psov, mačiek ale aj srny či prasaťa. Práve odtlačky láb týchto 

rôznych druhov zvierat indikujú, že schnúci materiál bol naukladaný do výšky, ktorá bola pre 

ne ľahko prístupná(1-1,5m). Na tehlách sú časté aj odtlačky rímskych sandálov, ktoré patria 

okolo prechádzajúcim rimanom
10

. Niektorí si dokonca krátili svoj čas rôznymi kresbičkami 

do mokrej hliny. Predtým ako hlina úplne vyschla boli tehly opatrené kolkami s označením 

légie. O tom či sa jedná o označenie výrobcu alebo distribučnú značku sa môžeme len 

dohadovať.  Otázna je aj frekvencia kolkovania, nevieme určiť či bola kolkovaná každá druhá, 

desiata alebo stá tehla. Veľmi časté sú rôzne jednoduché, prstami spravené čiary, ktoré okrem 

kontroly preschnutia materiálu mohli slúžiť ako akési početné značky(Obrázok č.7). Cenné 

informácie nám prinášajú tehly, na ktoré sú kurzívou vyryté rôzne záznamy.  

  

                                                
8 Koch 2012, s. 15 
9 Na tehlách sú viditeľné stopy dlaní a ryhy s odtlačkami dreva 
10 Schmidtová 2012, s. 27  
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2.3 Početné a kalendárne záznamy 

Počas výroby mohol tehliar do ešte nevyschnutého povrchu vyryť rôzne informácie 

o počtoch vyrobených kusov alebo o dobe kedy bol materiál vyrobený(Obrázok č. 8). Prečo 

bol ako nositeľ týchto informácií zvolený povrch tehly je otázne. Vieme, že tehly boli do 

foriem plnené rôznymi ľuďmi, tieto nápisy tak mohli v niektorých prípadoch slúžiť ako 

„dodacie listy“.  Zväčša sa jedná o rady číslic, ako to je v prípade tehly z Lauriaca na ktorej je 

nápis tvorený 16 číslovkami
11

. Číslovky sú rozdelené do 4 riadkov: 1, XLII XXXII XLII XX 

XXXX (súčet 176) 2, XXX XXX XXX LXXX (súčet 170) 3, XXX XL XXX LXXXX (súčet 190) 4, 

XXX XXX XXXX (súčet 100). Tieto hodnoty zapísali 3 rôzny ľudia a súčet všetkých počtov 

dokopy činí 636 tehiel. S podobnými počtami sa stretávame aj na nápisoch z Siscie ... I kal 

iunias/ Candidus CCXX/ Iustinus CCXX/ Felicio CCXX, in uno  DCLX(29. júna, Candidus 

220/ Iustinus 220/ Felicio 220, celkom 660),  XIII k octobr(es) / Fortis CCXXII / Candidus 

CCXXV, Iustinus CXXXVII, Artemas CLXXXXVIII / min XXI(20. októbra/ Fortis 222/ 

Candidus 225/ Iustinus 137/ Artemas 198/ ...21)Mohlo by sa teda jednať o zachytenie dennej 

produkcie jedného tehliara
12

. Diokletianov edikt z roku 301 nl. udáva dennú normu tehliara na 

100-120 veľkých tehiel a 220 tehiel malých
13

. Počty sú doplnené často krát aj o ďalšie 

nápisy(tabuľka: ). Nápis na tehle z Weissenburgu udáva počet tehál určených na výpal(1000) 

P( -ales) mil(es- milia?) / cine(re –cinerit?). Veľmi časté sú aj kalendárne zápisy, vymedzené 

rozpätím mesiacov jún- október(tabuľka 1). Toto obdobie bolo pravdepodobne najvhodnejšie 

na sušenie tehál, pretože v ostatných mesiacoch bolo v oblastiach strednej Európy jednoducho 

príliš chladno  na to aby hlina mohla poriadne preschnúť. 

  

                                                
11 RLO 13,s. 110, Fig. 28 
12 Ubl 1997, s.117 
13 Musil 2000, s.327 
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2.4 Kolky na stavebných terakotách 

 

Pre potreby tejto práce sú najdôležitejšie tehly, ktoré boli pred vypálením označené 

kolkom. Tento zvyk začína niekedy v claudiovskom období, začiatkom druhej polovice 

1.storočia
14

.  Používanie kolkov na označenie rímskeho majetku bolo v praxi bežné, ich 

význam na tehlách však stále nie je celkom jasný. Mohlo sa jednať o označenie istého počtu 

tehál (napríklad mohla byť kolkovaná každá 10. alebo 100. tehla)
15

. Táto otázka úzko súvisí 

s určením kto tehly vyrábal. Výroba nebola úplne jednoduchá a vyžadovala si do istej miery 

kvalifikovaných pracovníkov. Môžeme pre to predpokladať, že v tehelni pracoval stály 

personál. Z tehelne v okrsku Hernals vo Vindobone je podľa nálezov zrejmé, že na jednom 

mieste boli vyrábané tehly pre viaceré légie
16

. V tomto prípade by sa tak kolok mohol slúžiť 

ako distribučná značka, ktorá udávala pre ktorú légiu je stavebný materiál určený. Táto teória 

zatiaľ nie je podložená žiadnym dôkazom. Samotné razidlá boli najčastejšie z dreva, 

výnimočne z kovu, pre to sa nám dochovali len v malom počte
17

. Veľkou otázkou ostáva ako 

dlho mohlo byť takéto razidlo používané, kým sa opotrebovalo. V prípade kovového razidla 

by sa mohlo jednať aj o roky. 

Tvar razidla nebol nijako štandardizovaný, vychádzal skôr z individuálnych 

preferencií.  Preto sa používala široká škála rôznych tvarov razidiel aj v rámci kolkov jednej 

jednotky. Na základe ich tvaru sa nedá zostaviť žiadna chronologická rada, pretože rovnaké 

tvary sa často krát objavovali v rôznych obdobiach. Typologické analýzy sú tak pri skúmaní 

tohto materiálu takmer bezradné. Medzi tvarmi nájdeme jednoduché obdĺžnikové razidlá, 

kolky v tvare sandále(planta pedis), obdlížnik s antami (tabula ansata), kruhové alebo v tvare 

podkovy. V našej oblasti boli najobľúbenejšie pravouhlé tvary kolkov, tabula ansata a planta 

pedis. Vzhľadom na to, že tvary razidla neboli štandardizované, každé jedno razidlo je 

originálne.  Vďaka tomu je možné jednotlivé tehly pričleniť ku konkrétnym razidlám 

a vymedziť skupiny, ktoré boli vyrobené v jednom čase, pravdepodobne jedným človekom.  

  

                                                
14 Brandl 1999, s. 31 
15 Musil 2000, s.324 
16 Koch 2012, s.17 
17 Kurzman 2006, s. 65 
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2.5 Tehliarske pece  

 

Najlepší obraz o tom ako mohli tehliarske pece vyzerať si vytvoríme, keď ich 

porovnáme s tými keramickým
18

.  Ich pôdorys bol výlučne hranatý. Konštrukcia pece bola asi 

nasledovná: skladala sa z topeniska, z ktorého bol vedený tunel pre oheň. Ten ústil pod 

samotnou komorou na vypaľovanie materiálu
19

(Obrázok č. 9). Vypaľovanie prebiehalo pri 

vysokých teplotách, mohli dosahovať až 900-1200 stupňov. Pre skúmanie výroby materiálu 

sú najdôležitejšie informácie o rozmeroch komory na vypaľovanie. Pohybovala sa zhruba 

okolo 3,5m x 5m, čo odpovedá práve kapacite približne 1000 tehál
20

. Z panónskeho limitu 

poznáme len tehliarske pece z Vindobony, ktoré boli objavené na Steinergasse 13 a 

17
21

(Obrázok č.10). V Carnunte sa výrobný okrsok aj napriek veľkej snahe archeológov 

dosiaľ nepodarilo nájsť. 

  

                                                
18 Vámos 2010, s.67 
19 Pre porovnanie typov pecí s keramickými, Vámos 2010, s. 71 
20 Eckhart 1962, s. 109 
21 Koch 2012, s. 17 
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3 Nálezy rímskych kolkovaných stavebných terakot v úseku Vindobona- Brigetio 

a nadlimitnej oblasti 

 

V súčasnosti z rímskych stavieb z limitného úseku Vindobona- Brigetio pochádza takmer 

4000 kolkovaných terakot. Cieľom tejto časti práce je sumarizovať ich výskyt na jednotlivých 

lokalitách. V obrazových prílohách sú vybrané typy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Pri 

každej stavbe, pokiaľ sú známe, uvádzam  jej jednotlivé vývojové etapy a  kolkovaný materiál 

sa snažím priradiť do príslušnej fázy.  Bohužiaľ stav výskumov je rôzny a preto z veľkej časti 

lokalít máme len malé množstvo nálezov, niekedy len o počte niekoľko kusov.  Väčšina 

nálezov pochádza z 70-80 rokov 20. storočia alebo výskumov ešte starších. Stavebný materiál 

sa najčastejšie nachádza v sekundárnych polohách a preto jeho bližšie datovanie nie je možné. 

Výnimkou sú nové nálezy z výskumov z Viedne a Carnunte, kde sa už môžeme bezpečne 

opierať aj o materiál nájdený in situ, ktorý je statigraficky datovaný nálezovými kontextami. 

Práve tieto nálezy môžu pomôcť vytvoriť základnú maticu, podľa ktorej by sa mohli určiť aj 

kolkované stavebné terakoty bez nálezových kontextov. 
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3.1 Dejiny bádania 

 

Archeologický záujem o rímske kolkované tehly započal prácou Jánosa Sziláhyiho 

Inscriptiones tegularum Pannonicarum. Dissertationes Pannonicae z roku 1933,  v ktorej 

zozbieral všetky vtedy známe nálezy kolkovaných terakot z Pannónie. Jedná sa o súbor 

materiálu kolkovaného nielen légiami a kohortami ale aj privátnymi dielňami.  Pokúsil sa 

o prvé typologické členenie kolkov légií a kohort a snažil sa vytvoriť akýsi ideálny vzor pre 

oblasť Pannónie.  

Ako druhý sa tematike tehál pochádzajúcich najmä z Vindobony venoval Alfred 

Neumann. Priniesol nové , presnejšie typologické členenie všetkých kolkov
22

.  Jeho práca je 

zásadná hlavne v tom, že ako prvý sa začal zameriavať aj na materiál z ktorého boli tehly 

vyrobené. Domnieval sa, že podľa materiálu bude možné presnejšie určiť skupiny 

kolkovaných tehál pochádzajúce z rovnakej doby. V používaní sa však nepodarilo nájsť 

žiadny systém, hlavne pre to, že rovnaký materiál na výrobu tehál bol používaný dlhú dobu. 

Môže sa tak stať, že dve tegule, časom výroby vzdialené 200 rokov, sú zhotovené z 

rovnakého materiálu.  

Najväčší prínos k problematike kolkovaných tehál priniesol vo svojej práci epigrafik  

Barnabás Lőrincz. Pomocou epigrafickýh analýz sa mu podarilo vymedziť dobu používania 

jednotlivých kokov
23

. Niektoré typy kolkov bolo možné datovať do rozmedzia desiatok rokov, 

iné bohužiaľ len na storočia. Vo svojej  Dissertationes Archaeologicae – Pannonische 

Ziegelstempel III. Limes Strecke Ad Flexum – Ad Mures podáva súpis nálezov s uvedeného 

limitného úseku. Pre jeho rozdelenie kolkov na jednotlivé typy sú zásadné najmä kolky 

z Vindobony ako hlavného centra produkcie.  Jeho typologické členenie v súčasnosti slúži 

ako základ pre porovnávanie nálezov z tohto územia.  

Ulrich Brandl v roku 1999 spracoval privátnu zbierku zosnulého obchodníka Juliusa 

Fritzmeiera. Zameriava sa  hlavne na rozsah nálezov jednotlivých kolkov. V spolupráci 

s nápismi a historickými správami určil dobu pôsobení jednotiek v jednotlivých táboroch.  

V súčasnej dobe sa problematike rímskych stavebných terakot venujú hlavne Ch. Gugl, M. 

Mosser, J. Musil a R. Sauer, typologické členenie dopĺňajú o petrologické analýzy. 

V súčanosti sa im podarilo určiť 17 rôznych typov materiálu.  

                                                
22 Neuman 1973 
23 Lorincz 1977 
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3.2  Rímske tábory umiestnené na limite 

3.2.1. Vindobona 

 

Početné nálezy z ranej doby cisárstva naznačujú vznik pochodového tábora alebo pevnosti 

z doby neúspešného ťaženia Tiberia proti Marobudovi
24

. Legionárska pevnosť, ktorá sa dnes 

nachádza pod centrom Viedne, bola vystavaná až za cisára Domitiana pri posilňovaní 

rímskeho limitu(Obrázok č.10). Dokladá to stavebný nápis signovaný legio XIII gemina
25

. 

Niektoré časti tábora boli už v tej dobe pravdepodobne vybudované z kameňa, kasárne boli 

drevené. V rokoch 101-102 nl. 13. légia opúšťa tábor a je nahradená 14. légiou
26

. Najneskôr 

v roku 117/118 nl. je 14. légia prevelená do Carnunta a nahrádza ju legio X gemina, ktorá vo 

Vindobone ostáva až do konca antiky
27

. 

3.2.1.1  Výroba tehál 

 

V roku 1953 boli pri výskumoch na ulici Steinergasse 13 objavené zbytky múru 

postaveného z rímskych tehál. Za ním sa nachádzali na jednej hromade naukladané rímske 

tehly, kúsky spálenej hliny a tehliarska pec
28

. Medzi kolkovaným  materiálom sa nachádzali 

dve tehly 13. légie s kolkom vo tvare tabula ansata a tri s kolkom 10. légie v tvare planta 

pedis. Kolky 10 légie typologicky patria do začiatku 3.storočia nl, čo by značilo kontinuálne 

používanie tehelne od doby založenia táboru
29

. Ďalšie pozostatky pece boli nájdené v roku 

1975 na Steinergasse 15. Pec pozostávala z dvoch 3m hlbokých vykurovacích častí. Jej steny 

boli postavené z pálených a nepálených tehál, vnútro bolo vymazané hlinou. Jedna z tehál 

bola kolkovaná 14. légiou. Ďalšie nálezy naznačujúce miesta výroby tehál pochádzajú 

z Bergsteiggasse a  Bartholomäusplatz. Neumann predpokladá, že v týchto miestach sa 

nachádzal tehliarsky výrobný okrsok pre castra legionis spolu s prilahlými ubikáciami pre 

pracovníkov. 

 

 

                                                
24 Viszy 2003, s. 53 
25 Mosser 2005,s. 131   
26 Brandl 1999, s. 150 
27 Brandl 1999, s. 116 
28 Koch 2012, s.15 
29 Koch 2012, s.17 
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3.2.1.2  Kolkovaný stavebný materiál 

Legio XIII gemina 

Najlepšie sú datované kolky legio XIII gemina(10,2% z celkového počtu), ktorá celé 

práce začala(Obrázok č. 11). Vo Vindobone sídlila len krátku dobu v rokoch 97-101 nl. 

a následne bola odvelená do Dacie
30

. Lörincz rozlišuje 98 rôznych typov. Všetky kolky sa 

nachádzali na tegulách. Na kolkoch sa objavujú hlavne nápisy: ]III GEP[, ..GE [i] GESA
31

, 

XIII GEM
32

, ]XIII*GE*V[
33

, XIIIG*VICT
34

, LEG XIII GEM, LEG X GAMA
35

, 

LEG*XIII*G*L*B
36

, LEG XIII G SATRI, LEG XIII G VIATX
37

, LEG XIII G VICT, LEG XIII 

GEPOT.  

Legio  XIIII gemina Martia victrix 

Táto jednotka bola umiestnená vo Vindobone v rokoch 101-117/118
38

. Je však možné, 

že pri výstavbe tábora pomáhali od roku 97 už jej vexilácie umiestnené v Pannónii
39

. Na 

základe tvaru formy razidla a nápisov Lörincz rozlišuje kolky na 286 rôznych typov(Obrázok 

č. 12). Ich datovanie kladie do doby pobytu jednotky v tábore. Na kolkoch sa najčastejšie 

objavujú nápisy LEG XIIII GMV a LEG XIIIIGM, zvláštnosťou sú dva kolky s nápisom LEG 

XIIII GANT
40

 patriace do severovského obdobia.  

 

Legio X gemina pia fidelis 

Légia bola premiestnená do Vindobony z Aquinka v roku 118 a ostala tu až do konca 

antiky
41

. Je pre to pochopiteľné, že najväčšiu časť kolkovaného stavebného materiálu tvoria 

kolky práve tejto jednotky(51,8%)(Obrázok č. 13). Vzhľadom na to, že légia bola v tábore 

umiestená dlhú dobu, je datovanie jej kolkov náročné. Presnejšie určiť je možné kolky 

s nasledujúcimi nápismi: LE]G X GA – 208-2012 nl., ILEG X GS
42

 – 222-235 

                                                
30 Brandl 1999, s. 147 
31 Neumann 1973 Nr. 1142 
32 Neumann 1973 Nr. 1154 
33 Neumann 1973 Nr. 1202 
34 Neumann 1973 Nr. 1284 
35 Harl 1986,s. 325 
36 Neumann 1973 Nr. 1078 
37 Neumann 1967, s. 31 
38 Brandl 1999, s. 151 
39 Mosser 2005, s. 139   
40 Neumann 1973 Nr. 1423, 1611 
41 Brandl 1999, s. 116 
42 Neumann 1967, s. 31 
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nl. ]MPVRSLXG/
43

 -po 372 nl., LEGGXGGVRSICI
44

 – 4. storočie a FIGSAB  321-332 nl. Na 

ostatných kolkoch sa objavujú nápisy: LEXG, LXG, LGXG, L*E*G*X*G, LEG X GPF, 

LXCPF. 

Kolky ostatných légií 

Medzi stavebným materiálom sa v rôznych menších počtoch objavujú kolky legio 

I Noricorum z 4. storočia (LEG I NOR, /FIGVLINASI/), legio XXX Ulpia victrix (LEG XXX 

VV
45

), legio I adiutrix (LEG I AD, LEG I ADPFA
46

), legio II Italica z doby vlády 

Valentiniana (LEG IIITAL*PET, ]EG IIITALPE, ]EGII ITAL
47

), legio XV Apollinaris 

z konca 1. storočia (LEG XV AP, LEG XV APOL, APOLL LEGXV, L . GXVAPOL
48

)(Obrázok 

č. 14). 

  

                                                
43 Kenner 1900, s. 16 
44 http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes (28.7.2014) 
45 http://tiles.chc.sbg.ac.at/db_ziegel/datenblatt.asp?Nr=2780 (28.7. 2014) 
46 Neumann 1973 Nr. 1659 
47 Neumann 1973 Nr. 2312, 1693, 1665 
48 Neumann 1973 Nr. 2305, 2306 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes
http://tiles.chc.sbg.ac.at/db_ziegel/datenblatt.asp?Nr=2780
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3.2.2 Ala Nova 

 

Tábor leží v dnešnom Schwechate pri Viedni(Obrázok č. 15). Na jeho prítomnosť upozornili 

náhodné nálezy už v roku 1909. Hneď v nasledujúcom roku tu pod vedením 

Limeskommission(E. Nowotny) začali prebiehať rozsiahle výskumy, ktoré sledovali hlavne 

priebeh objavenej hradby. Pri nich bola odkrytá celá dlhšia strana tábora na ľavej strane 

a predok decumany. Pri výkope trasy kanálu v roku 1937 bol odkrytý pás prechádzajúci cez 

preatoriu.  Bližšie poznatky priniesol aj výskum H. Ubla z roku 1979
49

. 

Vzhľadom na to, že  na lokalite neprebiehal až do roku 2010 žiadny systematicky výskum, 

o histórii kastelu vieme pomerne málo. Jeho drevozemná fáza bola postavená pravdepodobne 

v flavijskom období. Je doložená iba špicatou priekopou zachovanou o  hĺbke 1,8m 

a s maximálnou šírkou 3,8m. Do kameňa bol tábor prestavaný pravdepodobne v traianskom 

období, podobne ako tomu bolo vo Vindobone. Jeho rozmery 170x225m značia že tábor bol 

vystavaný pre pomocný zbor o sile 500mužov
50

. Väčšina plochy tábora v súčasnosti leží pod 

cintorínom a preto nepoznáme jeho vnútornú zástavbu.  

Na rímskom stavebnom materiáli sa nachádzajú kolky 4 légií. Kolky LEG XIII G
51

 časovo 

patria do rokov 97-101 a pravdepodobne súvisia ešte s drevozemnou fázou tábora. Z lokality 

tiež pochádzajú kolky signované LEG XIIII GMV
52

, LEG X GPF a LEG I NOR bez 

konkrétnejšieho časového zaradenia. Zaujímavý je kolok 10. légie v tvare planta pedis
53

 

otočenej na ľavú stranu, údajne nájdený pri výskume v roku 1910(obrázok č.16). Pri jeho 

výrobe bolo použité rovnaké razidlo ako na tehlách z lokality Mušov
54

.  

  

                                                
49 Kandler 1989, s. 187 
50 Kandler 1989, s.188 
51 Brandl 1999, s. 146 
52 Brandl 1999, s. 151 
53 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/FW_AlaNova7.jpg (26.5.2014) 
54 Fotografia kolku bola porovnaná s nálezom z Mušova za pomoci prekrytia dvoch fotografií v grafickom 

softvéry a sledovania spoločných znakov. Nie je pochýb že sa skutočne jedná o rovnaké razidlo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/FW_AlaNova7.jpg
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3.2.3 Aequinoctium 

 

Tábor bol pravdepodobne umiestnený v dnešom Fischamend, jeho poloha však dosiaľ 

nie je známa. Zachovali sa po ňom iba zbytky múrov zakomponované do kostolu vystavaného 

v roku 1823
55

. Brandl uvádza, že z tohto miesta pochádza kolok LEG X G, bližšie informácie 

však nie sú známe
56

.  

  

                                                
55 Kandler 1989, s. 192 
56 Brandl 1999, s. 117 
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3.2.4 Carnuntum – castra legionis 

 

Tábor légie v súčasnosti leží medzi Bad Deutsch-Altenburg a Petronellom  na pravom 

brehu Dunaja. Počiatky jeho založenia sa kladú už do roku 6.nl, keď Tiberius na týchto 

miestach založil pochodový tábor, ako hlavný bod z ktorého viedol ťaženie proti 

Markomanom a Marobudovi.  Drevozemný tábor bol nemohol byť vystavaný pred vládou 

cisára Claudia(41-54 nl.) Ešte za jeho vlády boli pravdepodobne niektoré jeho časti 

prestavané do kameňa. informuje o tom stavebný nápis z rokov 53 alebo 54, ktorý dnes už 

bohužiaľ nie je zachovaný
57

. Ďalší nápis hovorí o stavebných prácach v rokoch 73 a 76, nie je 

však známe o výstavbu akých budov sa jednalo. Stavebné práce boli pravdepodobne 

ukončené až za vlády Traiana v roku 107. Tábor bol vystavaný v príliš malej vzdialenosti od 

koryta Dunaja a preto musela byť jeho poloha po roku 200 posunutá. Dala by sa tým vysvetliť 

aj rozdielna orientácia retentury. Stavebné práce opäť dokladajú nápisy, ktoré ich datujú do 

rokov 211-213. Ďalšie prestavby pravdepodobne prebehli asi o sto rokov neskôr. V polovici 4. 

storočia bol tábor ťažko poškodený zemetrasením, čo si vyžadovalo rozsiahle opravy, ktoré 

prebehli za vlády Valentiniana v roku 375.  

Vďaka tomu, že plocha tábora nebola nikdy prekrytá mladšou zástavbou je pôdorys 

tábora veľmi dobre známy. Tvorí ho nepravidelný štvoruholník s retenturou vychýlenou 

mimo jeho stredovú os. Jeho dĺžka činila 490m, šírka sa pohybuje medzi 334-391m. 

Severozápadná strana tábora sa nedochovala pretože bola odplavená Dunajom. Hrúbka 

hradieb sa pohybovala medzi 1,2 -1,8m. Z vnútornej zástavby sa zachovala principia, 

preatorium, valetudinarium, fabriky a contubernia. V severovýchodnej časti tábora sa 

nachádzal dom Tribúna. 

Najväčšie množstvo kolkovaného stavebného materiálu pochádza z výskumov z rokov 

1968-1977(Obrázok č. 18). Z pretentury tábora pochádzajú dva fragmenty legio I adiutrix, 

ďalšie dva kusy boli nájdené mimo areálu. Kartuša kolku má vo všetkých prípadoch tvar 

tabula ansata, nápis sa objavuje v troch variantách LEG I ADPF a LEG I ADIP a ]EG*I*ADP 

s E a G spojenými stredovou čiarou
58

.  

Z výskumov 1968-1977 pochádza aj desať kolkov 10. légie s nápismi v dvoch 

variantách LEG X GPF a LEG X GEPF, časovo patria do začiatku 4. storočia. Kartuše kolkov 

                                                
57 Kandler 1989, s. 218 
58 Musil 2007, s. 258 
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majú rôzny tvar, 3 sú pravouhlé, ostatné majú tvar podrážky, jeden má tvar chodidla so 

znázornenými prstami(Obrázok č. 19).  

Z tehál kolkovaných 13. légiou sú známe len 2 kusy, ktoré sa našli vo východnej časti 

praetentury(Obrázok č. 20). Prvý má pravouhlú kartušu s nápisom LEG XIIIM[, z druhého sa 

dochovala len časť ]IT, ktorú je možné doplniť na základe paralel z Vindobony ako LEG XIII 

GE VIT.  

 Najpočetnejšie je zastúpený stavebný materiál signovaný 14. légiou, ktorá v Carnunte 

sídlila od roku 117/118 až do neskorej antiky(Obrázok č. 21). Výskumy priniesli 283 kusov 

kolkovaného stavebného materiálu z ktorých je 57 ťažko fragmentárnych a nedajú sa priradiť 

k jednotlivým typom. Nápis LEG XIII sa objavuje na 16 kusoch kolkov s pravouhlými 

kartušami. Nápis LEG XIV sa objavuje iba raz, kartuša kolku je tiež pravouhlá. Na kolkoch je 

najčastejší nápis LEG XIII G, ktorý sa objavuje na 177 kusoch.  V najväčšom počte sú 

zastúpené na kartuši pravouhlého tvaru. Okrem nej sa však vyskytujú aj na tvare planta pedis 

a okrúhlom tvare razidla. Nápis LEG XIIII GW je známy z 5 kusov s kartušou pravouhlého 

tvaru. LEG XIIII GM bol nájdený na troch fragmentoch opäť s pravouhlou kartušou. Niektoré 

pravouhlé kartuše s nápisom LEG XIIII GMV sú na okrajoch zdobené vrúbkami, jeden kolok 

má nad písmenami XIIII hastu. Tento nápis je známi z 23 kusov a objavuje sa ešte na 

kartušiach kruhového tvaru a na tabula ansata. Posledný nápis patriaci 14. légii je signovaný 

LEG XIIII G ANT.  

Medzi stavebným materiálom sa objavujú aj kolky signované 15. légiou, ktorá sídlila 

v Carnutne v rokoch 50?-62 a 71-117/118. Známych je dokopy 29 kolkovaných tehál na 

ktorých sa objavujú aj mená osôb(Obrázok č. 22). Sú to Q. CASSIVS, C. RVFVS, P. LIVIVS 

na kartuši v tvare tabula ansata. Nápis légie sa objavuje v troch formách LEG XV AP, LEG XV 

APO a LEG XV APOL. Kartuša má najčastejšie tvar tabula ansata, jeden kolok je pravouhlého 

tvaru. 

Z výskumov v rokoch 1968-1977 pochádza 6 rôznych kolkov patriacich 30. 

légii(Obrázok č. 23), ktorá bola v rokoch 103-118 umiestnená v Brigetiu. Na kolku 

s pravouhlou kartušou a v tvare tabula ansata sa objavuje nápis LEG XXX VV. 
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3.2.5 Carnuntum – auxiliárny tábor 

Zbytky tábora určeného pre jazdeckú jednotku o veľkosti 500 mužov boli objavené pri 

Petronelli v roku 1977. Od tej doby tu prebieha systematický výskum pri ktorom sa podarilo 

určiť 4 stavebné fázy tábora
59

. K jeho založeniu došlo za vlády Domitiana, pravdepodobne po 

ťažení proti Markomanom a Kvádom v rokoch 89-90nl. Tábor bol celý vybudovaný z dreva, 

o rozmeroch 178m x 225m, orientovaný svojím predkom k blízkemu castra legionis
60

.  Z jeho 

vnútornej zástavby boli odkryté contubernia, preatoria a časť principie. Pravdepodobne ešte 

počas Trajánovej vlády bol tábor kompletne prestavaný. V tejto dobe dochádza k výmene 

jednotiek v castra legionis, legio XV Apollinaris je nahradené legio XIIII gemina Martia 

Victrix. Jeho hlavná os sa otočila smerom k Dunaju a celková plocha sa zmenšila o 0,5Ha. 

V tomto období boli všetky budovy ešte postavené hlavne z dreva a nepálených tehiel(odkryté 

contubernia, valetudinarium, preatoria a principia)
61

. Jedinou stavbou z opracovaného kameňa 

boli táborové kúpele. Tretia stavebná fáza tábora spadá do doby po roku 160 nl. Hlavnou 

funkciou tábora bolo zásobovanie, čo dokladá vystavanie sýpok, kováčskych a hrnčiarskych 

dielní v jeho strednej časti
62

. K posledným prestavbám dochádza za vlády Septimia Severa 

okolo roku 200(Obrázok č. 24). Jeho poloha sa navrátila k pôvodnej orientácii z pred 

markomanských vojen
63

. Do kameňa bola prestavaná len principia a 2 budovy oproti via 

sagularis. Contubernia boli postavené pravdepodobne z dreva a mazanice alebo nepálených 

tehál
64

. K opusteniu tábora došlo po Galienových reformách jazdeckých oddielov v druhej 

polovici 3. storočia. Zbytky tábora boli zničené pri zemetrasení v polke 4. storočia
65

. 

  

                                                
59 Viszy 2003, s. 58 
60 http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/page.pl?id=17 (28.7.2014) 
61 Viszy 2003, s. 58 
62 Viszy 2003, s.59 
63 http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/page.pl?id=20 (28.7.2014) 
64 Viszy 2003, s.60 
65 http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/page.pl?id=31 (28.7. 2014) 

http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/page.pl?id=17
http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/page.pl?id=20
http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/page.pl?id=31
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3.2.6 Gerulata 

3.2.6.1 Stavebné Fázy 

Výstavba prvého drevozemného tábora sa datuje do domitianovsko-traianovskeho obdobia 

(koniec 1. storočia – začiatok 2. storočia nl)
66

.  Už na začiatku 2. Storočia dochádza 

k prestavbe vnútra tábora, čo pravdepodobne súviselo so zmenou jednotky, ktorá tu 

sídlila(Obrázok č. 25). Pri následnej prestavbe do kameňa bol pôvodný priekop 

drevozemného tábora zasypaný. V jeho výplni sa pri výskume v 60-tych rokoch našiel 

fragment terry sigillaty pochádzajúci z dielne Cinnama z Lezoux(140-170)
67

, ktorý nám 

umožnuje získať terminus post quem pre dobu prestavby do kameňa. Za 

najpravdepodobnejšiu možnosť sa však zdá, že kastel bol prestavaný až po markomanských 

vojnách za vlády cisára Commoda(180 nl. -192 nl.)
68

, keď na limite prebiehali rozsiahle 

opravy barbarskými útokmi poškodených táborov. K ďalším stavebným úpravám dochádza 

koncom 3. alebo začiatkom 4. storočia
69

 ako následok reformy cisára Diocletiána. V tomto 

období dochádza k zmenšeniu vojenských jednotiek.  Menšia jednotka by nedokázala 

efektívne brániť celý tábor a preto dochádza k jeho zmenšeniu na úkor retentury. Podobné 

prípady zmenšenia plochy v konštantinovskom období poznáme aj z kastelov Abusina 

a Arrabona
70

. Poslednou, povalentinianskou stavbou je pevnosť u polohy Bergl
71

(Obrázok č. 

26).K opusteniu rímskych jednotiek dochádza v prvej polovici 5. storočia, keď Rimania 

ustupujú Hunom z Panónie. 

3.2.6.2 Kolkovaný stavebný materiál. 

Z výskumov prebiehajúcich na polohe Bergl v rokoch 1965-1975 bolo získaných zo 170
72

 

fragmentov rímskej kolkovanej stavebnej terakoty pochádzajúcej najmä zo strešnej krytiny 

(imbrexy a tegule). Všetky fragmenty boli nájdené v sekundárnych polohách. Z doby  

drevozemnej fáze tábora pochádza materiál kolkovaný LEG XV APOLLINARIS(2ks)
73

 

(Obrázok č. 27)umiestnenej v rokoch 71-114/117/118 v Carnunte.
74

  Jeden kus je príliš malý 

na určenie tvaru jeho razidla, z druhého sa dochovala ľavá časť tabuly ansaty. Do počiatku 

2.storočia sa radia kolky desiatej légie s nápismi LEG X GEPF(51ks), LEG X GPF(26ks), 

                                                
66

 Schmidtová 2012, s. 9 
67

 Kuzmová, 1996, s. 598 
68

 Schmidtová 2012, s. 10  
69

 Varsik, 1996a, s. 15 – 16 
70

 Viszy 2003, s. 69  
71 Schmidtová 2000, s 9 
72

 Kraskovská 1991, s. 49 
73

 Kraskovská 1991, s.51 
74

 Brandl 1999, s.204 
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LEG X G(1ks) so zlomkami dokopy 91 kusov(Obrázok č.28). Ich kartuše majú pravouhlý tvar, 

niekedy so zaoblenými rohmi. Výnimočne sa objavuje kartuša v tvare bosej nohy 

s schematicky stvárnenými prstami otočenými na pravú stranu. Časť kolkov patriacich 10. 

légii pochádza z polovice 4. storočia
75

.  K prestavbám z 2.-3. storočia patrí materiál s kolkami 

LEG XIIII G(30x) a LEG XIIII GMV(50x)
76

. Kartuše razidiel sú opäť pravouhlé, niekedy však 

po okraji zdobené vlnovkou alebo šípkami(Obrázok č.29). Najpresnejšie datované sú kolky 

s legendou LEG II ITAL TEMPORS DUC a LEG II ITAL  PET datované paralelami 

z Vindobony do obdobia vlády Valentiniana 370-375 nl.
77

 (Obrázok č.30).  

  

                                                
75

 Kraskovská 1991,s.50 
76 Kraskovská 1991, s.61-63 
77 Neumann 1973, nr. 169 
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3.2.7 Ad Flexum 

3.2.7.1 Stavebné fázy: 

Súčasný kastel sa nachádza pod stredovekou pevnosťou v Mosonmagyarovari a jeho 

presná poloha stále nie je známa(Obrázok č. 31). Časti jeho múrov sa podarilo pri výskume 

objaviť až v roku 1935. Boli zabudované do južnej brány pevnosti
78

. Pozostatky muriva boli 

zakomponované aj do ďalších stavieb a hradby pevnosti. Rímsku prítomnosť definitívne 

potvrdil až v roku 1973 nález keramiky patriacej do konca 1. storočia
79

. Pri budovaní brány 

boli na stavbu použité ako spolia dva stavebné nápisy patriace 14. légii.
80

 Tábor mal rozlohu 

približne 140 x 100m a bol určený pre cohors equitata (quingenaria). 

3.2.7.2 Kolkovaný stavebný materiál 

Z tábora Ad Flexum je známych len niekoľko kolkovaných terakot pochádzajúcich zo starších 

zbierok. Stavebná činnosť 14. légie je doložená aj materiálom kolkovaným LEG XIIII G
81

. 

Kolky majú pravouhlý tvar razidla. Z tábora pochádzajú aj terakoty s nápisom LEG X G 

(bližšie neurčené) a FIGSAB datované do rozmedzia 321-332 nl
82

. 

  

                                                
78 Viszy 2003, s. 64 
79 Viszy 1988, s. 42 
80 Viszy 2003, s. 64 
81 Lörincz 1981, s. 23 
82 Lörincz 1981, s. 50 
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3.2.8 Quadrata 

3.2.8.1 Stavebné fázy 

Počiatky drevo zemnej fáze kastelu sa kladú do doby príchodu 15. légie (118/119)
83

. 

Zničenie kastelu počas markomanských vojen doložené výraznou deštrukčnou vrstvou. Nová 

kamenná stavba vznikla za Septimia Severa o veľkosti 115,5 x 113 m určená pre cohors 

equitata (quingenaria)
84

(Obrázok č. 32). Jej veže a brány však ostali až do prestavby v dobe 

Caracally z dreva. Posledná stavebná úprava nastala za vlády Konštantina, keď boli hranaté 

veže prestavané na vejárovité.  Budovy orientujúce sa mimo hlavnú os táboru naznačujú aj 

zmeny vo vnútornej zástavbe.  

3.2.8.2Kolkovaný stavebný materiál 

Z počiatkov tábora pochádzajú terakoty s nápisom LEG XV AP. Typ kolkov signovaný 

L]EG XIIII GMV  sa používal v 2-3. storočí, mohol by však patriť k severovskej 

výstavbe(Obrázok č. 33). Najpresnejšie sa kolky dajú priradiť k výstavbe kamenných veží 

v dobe vlády Caracallu, kedy légia niesla meno Antoniniana LEG ]XIIII GMVA
85

.  

  

                                                
83 Viszy 2003, s. 65 
84 Viszy 1988, s.44 
85Lörincz 1981, s. 23 
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3.2.9 Arrabona 

3.2.9.1 Stavebné fázy 

Tábor v súčasnosti leží pod mestom Győr v mestskej časti Győr-Moson(Obrázok č. 

34). Výsledky prvých výskumov z roku 1955, ktoré odkryli prvé časti tábora sa bohužiaľ 

stratili. V 70-tych rokoch sa pri výskumoch, ktoré prebiehali len v malej ploche retentury pri 

porte decumane, podarilo odkryť kasárne z claudiovského obdobia datujúce vznik 

drevozemnej fáze tábora. Fázu z traiánovského obdobia, ktorú dokladá početná keramika typu 

Samnian ware sa zatiaľ nepodarilo doložiť
86

. Tábor bol prestavaný do kameňa po 

markomanských vojnách začiatkom 2. storočia. Jeho rozloha 230 x 150m bola určená pre 

jazdeckú jednotku ala milliaria. Zároveň sa jeho poloha posunula o čosi južnejšie
87

. Na 

začiatku 4. storočia dochádza k veľkej prestavbe tábora, počas ktorej sa jeho plocha zmenšuje 

na 150 x 150m a veže sú prestavané do tvaru podkovy podľa vtedajšieho trendu
88

. Koncom 4. 

storočia alebo na začiatku 5. storočia rímske jednotky tábor opúšťajú a do jeho priestory sú 

využívané civilným obyvateľstvom. 

3.2.9.2 Kolkovaný stavebný materiál 

Kolkovaný materiál z Arrabony patrí trom légiám a pochádza zo sekundárnych polôh. 

Najmenší počet(3ks) patrí 14. légií s nápisom na kolku LEG XIIII GMV
89

(Obrázok č. 35). 

Dva  fragmenty sú príliš malé na to aby sa z nich dal určiť tvar razidla. Tretí kolok je 

kompletne zachovalý, má kruhový tvar s nápisom okolo jeho hrany rozdeleným na dva časti. 

Jeho stred zdobí dvojica kaprikornov s polmesiacom nad hlavou. Kolky prvej légie(4ks) sa 

vyskytujú v troch variantách  LEG I ADIV, LEGIADPF  so spojenými A a D v pravouhlej 

kartuši, druhý kolok má tvar tabula ansata , ]GIA DPF
90

 s kartušou taktiež v  tvare tabula 

ansataJediné kolky ktoré je možné rámcovo datovať patria desiatej légii, LEG X GPF(16ks) 

a LEG X COH IV z 4. storočia
91

(Obrázok č. 37).  . Tvary razidiel sú pravouhlé, niektoré 

s antami.  

  

                                                
86 Viszy 2003, s. 69 
87 Viszy 1988, s. 46 
88 Viszy 2003, s. 69 
89 Lörincz 1981, s. 23 
90 Lörincz 1981, s. 17 
91 Lörincz 1981, s. 18 
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3.2.10 Ad Statuas 

3.2.10.1 Stavebné fázy 

V súčasnosti sa kastel nachádza pri meste Ács-Vaspuszta na pravom brehu starého 

ramena Dunaja(Obrázok č. 38). Bol postavený v blízkosti rieky, čo malo postupom času za 

následok odplavenie jeho severnej časti. Prvé výskumy na území tábora započal Barkóczi 

v roku 1948.  Ďalšie výskumy prebiehali v rokoch 1966-1967 a 1970-1972. Odhalili hradby 

pevnosti a principiu. Nálezy kolkovaných terakot C(ohors) I H(ispanorum) naznačujú, že 

najranejšia drevozemná pevnosť bola umiestnená východne od skúmaných miest. Jej vznik sa 

kladie do ranej doby Trajánovej vlády
92

. Pri výskumoch sa podarilo zachytiť aj pozostatky 

druhej fáze drevozemného tábora z  doby po roku 117
93

. K  prestavbe do kameňa dochádza po 

markomanských vojnách okolo roku 180, principia však nebola vystavaná v smere osy tábora. 

Rozloha kamennej pevnosti činila 106 x 112m a bola určená pre cohors quingenaria 

(equitata)
94

. V konštantínovskom období boli k hranatým vežiam pristavané veže vejárovité. 

Pôvodný priekop tábora bol zasypaný a nový, hlbší priekop vznikol približne 13m od 

hradieb
95

. Posledné stavebné úpravy v južnej časti pevnosti a principii prebehli za vlády 

Valentiniana, bolo na ne použité suché murivo. Kastel stráca na význame pravdepodobne 

v prvej štvrtine 5. storočia. 

3.2.10.2 Kolkovaný stavebný materiál 

Medzi kolkovaným stavebným materiálom boli po jednom fragmente nájdené nápisy 

LEG I ADIV  v pravouhlej kartuši kolku a LEG XV APOL. Kolky LEG XIIII G, LEG XIIII GF 

(dokopy 17ks) patria časovo do kamenej fázy tábora
96

(Obrázok č.40). Všetky až na 2 prípady 

majú pravouhlú kartušu so zaoblenými rohmi. Zvyšné dva tvarom pripomínajú obojstranný 

hrebeň. Najpočetnejšie sú kolky desiatej légie, ktorá sa aj podieľala na väčšine stavebných 

prác  (81ks). Podľa nápisov sa z nich dá vyčleniť skupina patriaca do začiatku 2.storočia : 

LEG X GEPF, L X GPF a LEGX GEM(obrázok č. 39). Podľa tvaru razidla sa dajú rozčleniť 

na niekoľko základných typov, ktoré sa objavujú opakovane. 

 

 

                                                
92 Viszy 2003, s. 70 
93 Viszy 1988, s.50 
94 Gabler 1988, s. 640 
95 Viszy 2003, s. 71 
96 Gabler 1988, s.159 
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1.) Pravouhlá kartuša s mierne zaoblenými rohmi(dĺžka v rozmedzí 9-12cm, šírka 2-3cm).  

2.) Kartuša v tvare ľudského chodidla otočeného do pravej strany, prsty sú len naznačené 

na okraji(dĺžka 9-14 cm). 

3.) Kartuša v tvare odtlačku podrážky, otočená doprava. Špička môže byť oblá alebo 

mierna zašpicatená. 

 K prestavbám z štvrtého storočia je možné priradiť kolok s nápisom L X G a  ]GTA DPF
97

.   

  

                                                
97 Lörincz 1981, s. 18 
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3.2.11 Ad Mures 

3.2.11.1 Stavebné fázy 

Tábor sa nachádza neďaleko Ad Statuas na pravom brehu starého ramena Dunaja v 

lokalite Ács-Bumbumkút(Obrázok č. 41). Postihol ho rovnaký osud ako Ad Statuas, jeho 

severná časť bola odplavená riekou. Aj keď poloha samotného tábora bola objavená už v roku 

1948, širšie poznatky priniesli až výskumy prebiehajúce v roku 1989 vedené D. Gablerom. Pri 

výskumoch bola odkrytá juhovýchodná časť hradby tábora spolu s vežou na nároží.  Na 

lokalite pôvodne stála budova s viacerými miestnosťami z nepálených tehál patriaca do doby 

raného cisárstva. Pri výstavbe tábora bola následne rozrušená jeho hradbou, ktorá budovu 

predelila na pol
98

. Presný vznik tábora nie je zatiaľ určený. Jeho prestavba do kameňa 

prebieha v rovnakom čase ako pri ostatných táboroch v okolí a to po roku 180. Tábor bol 

vystavaný s hranatými vežami s rozmermi 130m x 175m (údaj nekompletný kvôli odplaveniu 

časti tábora ).  Prestavba veží na vejárovité a ďalšie úpravy  prebehli v prvej polovici 4. 

storočia
99

. Tábor pravdepodobne zanikol po stiahnutí sa Rimanov z Pannónie na začiatku 5. 

storočia. 

 

3.2.11.2. Kolkovaný stavebný materiál 

Z doby drevozemnej fáze tábora podľa Szilágyiho pochádza jeden kolok  LEG XIII 

G
100

 datovaný na základe paralely z Viedne do rokov 97-101(Obrázok č. 41). Medzi materiál 

ďalej patria terakoty kolkované LEG I ADIV
101

 bez bližšieho datovania a LVPICINTRB 

radiace sa medzi roky 360-370 nl
102

. 

  

                                                
98 Viszy 2003, s. 73 
99 Viszy 2003, s. 74 
100 Lörincz 1981, s. 22 
101 Lörincz 1981, s. 17 
102 Lörincz 1981, s.49 
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3.2.12 Kelemantia 

3.2.12.1 Stavebné fázy 

Prvé vykopávky uskutočnil začiatkom 20. storočia János tóth Kurucz. Metódou 

celoplošného odkryvu sa mu podarilo objaviť väčšinu vnútornej zástavby tábora. Plán, ktorý 

zostavil je v mnohom platný ešte dodnes. Priekopové opevnenie bolo preskúmané v roku 

1932 Jaroslavom Böhmom. V rokoch 1955-1956 tu viedol rozsiahly výskum Bedřich 

Svoboda, ktorému sa podarilo vyčleniť niekoľko stavebných etáp. Od roku 1978 tu realizuje 

výskum Archeologický ústav SAV v Nitre (Kuzmová, Rajtár).  

Najstarší drevozemný tábor stál na rovnakom mieste ako kastel, ktorý je viditeľný dodnes. 

Jeho rozsah nie je známy,  pôdorys mal pravdepodobne tvar kosodĺžniku so zaoblenými 

nárožiami. Pravdepodobne zaberal plochu viac ako 3 ha. Z opevnenia boli zistené dve 

priekopy vo vzájomnej vzdialenosti približne 5-6m. Ich šírka bola okolo 5m a hĺbka 2,3-2,6m. 

Z vnútornej zástavby je známych 11 contubernií, ktoré dosahovali dĺžku 44-48m a šírku 11-

12m. Taktiež mali kosodĺžnikový pôdorys s pozdĺžnou osou orientovanou sever-juh. Základy 

z nepálených tehál neboli zahĺbené, steny tvorila konštrukcia z prútia a mazanice. Vnútro bolo 

v niektorých častiach členené na menšie miestnosti drevenými priečkami. Drevozemný tábor 

pravdepodobne vznikol počas markomanských vojen po uzavretí dočasného mieru v roku 175. 

K jeho zničeniu došlo už v roku 179 pri nečakanom germánskom útoku. 

Na mieste zničeného drevozemého tábora sa krátko po jeho zániku začal budovať nový, 

tento krát však z kameňa. Podľa archeologických výskumov jeho pôdorys tvoril pravidelný 

štvorec so zaoblenými nárožiami o rozmeroch 172 x 172m, orientovaný podľa svetových 

strán. Hradba o hrúbke 2 m mohla dosahovať výšku 4-5m. Južná brána obrátená smerom 

k Brigetiu mala dvojtú bránu, zatiaľ čo porta preatoria mala priechod iba jeden. Pri 

výskumoch v rokoch 1981-82 boli odkryté základy contubernia, ktoré bolo tvorené dvomi 

radami miestností(po 6 v jednej rade) o rozmeroch 4,5 x 5m. Stavba je datovaná od konca 2. 

storočia do polovice 3. storočia kedy bola zničená požiarom. Opravy po nájazdoch v 3. 

storočí sa archeologicky nepodarilo doložiť. K prestavbám došlo až v 4. storočí, kedy boli 

k pôvodným vežiam pristavané bastiónové veže podkovovitého tvaru. V rovnakom období 

boli na severnej strane pristavané vejárovité veže, ktoré z hradieb vystupovali 11-12m. 

Posledná stavebná činnosť spadá počas vlády Valentiniana I, kedy bola severná brána úplne 

zamurovaná. Kastel bol zničený pravdepodobne po nájazdoch v roku 378. 
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3.2.12.2 Kolkovaný stavebný materiál 

Pri výskumoch bolo získaných dokopy 317 kusov kolkovaných stavebných terakot. Ich 

prevažná väčšina (266 kusov) je signovaná kolkom legio I adiutrix. Kartuša kolkov je 

pravouhlého tvaru alebo v tvare planta pedis. Nápis sa objavuje vo viacerých variantách: LEG 

I AD, LEG T AD, LEG I ADI, LEG T ADI, LEG I ADPF(Obrázok č. 43). Z všetkých nálezov 

je len 6 z nich podložených stratigrafickou situáciou. Podľa denára Marka Aurelia sú 

datované do počiatku 2 . storočia. Z ďalších kolkov légií sú tu zastúpené v počte 2ks LEG X 

GPF, vo fragmente legio XI Claudia a v počte 7ks legio XIIII gemina
103

.  

  

                                                
103 Rajtár 1987, s. 53-94 
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3.3 Nadlimitné stavby súvisiace s rímskou vojenskou prítomnosťou 

V tejto kapitole uvádzam prehľad rímskych stavieb, ktoré boli umiestnené v nadlimitnej 

tóne v barbariku.  

2.3.1.  Stillfried 

 

Lokalita Stillfried sa nachádza na úpätí kopca Kirchberg na pravom brehu Moravy(Obrázok č. 

43). rímsky stavebný materiál sa to začal objavovať od konca 19. storočia, čo podnietilo 

k zahájeniu prvých výskumov. V severnej časti areálu sa nachádzalo drevozemné opevnenie, 

ktorého zásyp obsahoval množstvo rímskych tegul bez kolkov. Z kolkovaného materiálu sa tu 

objavuje kolok LEG X GPF, bez bližšieho časového zaradenia. Na lokalite sa zatiaľ 

nepodarilo nájsť žiadnu rímsku stavbu.  
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2.3.2. Mušov 

 

 Na prítomnosť Rimanov, ako to bolo na množstve iných lokalít, opäť upozornili 

nálezy stavebného materiálu s kolkami. V roku 1926 previedol prvé zisťovacie sondáže Anton 

Gnirs, pri ktorých sa mu podarilo objaviť pozostatky rímskych múrov. V nasledujúcich dvoch 

sezónach prebehol na lokalite plošný odkryv základov. V severnej časti Hradiska boli odkryté 

pozostatky dvoch budov, tzv. veliteľského domu a kúpeľov(Obrázok č. 44). Ďalšie sondáže 

prebehli v roku 1949 a revízny výskum v rokoch 1976-1977, od roku 1984 až po súčasnosť tu 

prebieha systematický archeologický výskum pod vedením ArÚ AV ČR v Brně.  

 Hradisko bolo obohnané mohutným valom a hrotitým priekopom, ktorý sa podarilo 

zatiaľ overiť na západnej, severnej a južnej strane. Okrem už spomínaných dvoch budov sa 

v areáli nachádzalo množstvo stavieb kolovej konštrukcie a početné pozostatky pecí, slúžiace 

najmä na hutnícku výrobu. Celé zázemie rovnako ako aj stanica slúžili pre potreby armády, 

boli však využívané len po krátku dobu markomanských vojen
104

. Využitie stanice pre 

vojenské účely je doložené aj početnými nálezmi rímskych importov a militárií
105

. 

 Tzv. veliteľský dom mal rozmery 21 x 6 m a jeho vnútro bolo členené 4 miestnosťami. 

Podarilo sa rozoznať 2 stavebné fázy. V prvej boli vystavané miestnosť č. I a II na východnej 

strane, zachovali sa v nich pozostatky maltovej podlahy- pavimenta. V miestnosti č. I sa 

dochovalo podlahové vykurovanie, preafurnium bolo umiestnené mimo nej. Miestnosť číslo 

II bola vykurovaná len kanálom z tubuli. V druhej stavebnej fáze boli pristavané miestnosti 

III a IV. Praefurnium v miestnosti č. II bolo zrušené a zasypané, nové kúrenie bolo 

vybudované v mladších miestnostiach. Zatiaľ čo v staršej fáze bolo vykurovanie riešené 

kanálikmi z tubuli, v novšej fáze bolo vybudované z pilierov(hypocaustum), ktoré boli 

prekryté tehlami a zaliate 10 cm hrubou maltovou podlahou
106

. 

 Južne od veliteľského domu bol odkrytý stavebný komplex z ktorého sa zachovali 3 

miestnosti. Tento objekt bol označený ako súčasť kúpeľov(balnea). Jeho ostatné časti však 

boli zničené orbou a pre to nie je možná ich interpretácia.  V miestnosti č. V sa dobre 

dochovalo praefurnium, pozostávajúce z 2 m dlhého kanáliku vystavaného z tehiel a pilierov 

o výške 31 cm zložených z 6 tehál kolkovaných LEG X GPF
107

. Pri južnej stene miestnosti 

                                                
104 Komoróczy 2003, s. 68 
105 Tejral 1986, s.397 
106 Tejral 1986, s. 396 
107 Komoróczy 2003, s. 69 
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boli nájdené fragmenty tubuli, ktoré naznačujú rovnaký systém vykurovania ako v miestnosti 

č. I. Ďalšie piliere boli nájdené aj v miestnostiach č. VII a VIII. Ich konštrukcia bola pevnejšia 

aby mohla udržať váhu bazénu. Boli zložené z murovanej masy obsahujúcej fragmenty tehál.  

V niektorých miestach sa zachovali z hypocausta len spodné časti pilierov tvorené later 

pedalis
108

.  

Fragmenty rímskych tehál i celé kusy sa našli v rámci celého komplexu. Dôležité sú 

hlavne kolkované tehly, ktoré sa našli in situ. Najväčší počet z nich tvoria kolky typu planta 

pedis s nápisom LEG X GPF (115 kusov), ktoré sa dajú rozdeliť do troch typov
109

 ( Obrázok č. 

45). 

Typ I je otočený smerom doľava s dĺžkou 13,3-13,5 cm. Kolok je po obvode a v svojej špičke 

zdobený cvočkami. Písmeno E je spojené s G stredovou čiarou. Nad písmenami GXG sa 

nachádza vodorovná hasta. Tento typ je zastúpený 55 kusmi
110

.  

Typ II má kolok taktiež otočený doľava. Jeho dĺžka sa pohybuje medzi 13,1 a 13,2 cm. Vo 

svojej špičke má kolok vavrínový list. Jeho písmená sú oproti typu I vyššie a užšie. Aj 

v tomto prípade sa nad písmenami GXG nachádza vodorovná hasta
111

. Typ je zastúpený 62 

kusmi.  

Typ III je zastúpený jediným kusom. Kolok je podobný typu I, jeho písmená sú však väčšie 

a chýba hasta
112

.  

Okrem kolkov v tvare planta pedis boli nájdené aj 4 kartuše pravouhlého tvaru. Dve z nich sú 

celkom nečitateľné. Na jednom fragmente je neúplný nápis G XIII, kartuša druhého kolku 

obsahuje nápis VEXI X a patrí vexilátii 10. légie
113

. 

Z tehiel pochádzajúcich z výskumu v roku 2000 boli na analýzy odobrané vzorky technikou 

výbrusu. Materiál na všetkých typoch je kvalitne preplavený a vypálený s strednou 

pórovitosťou (5-25%).  Každý typ kolkovaných tehál je vyrobený z iného materiálu, pôvodom 

z Vindobony. Materiál tehiel s kolkami Typu I je známy z 125 kusov a Typ II z 305 

kusov
114

(Obrázok č. 46). 

                                                
108 Tejral 1986, s. 396 
109 Komoróczy 2003, s. 72 
110 Musil 1993, s. 93 
111 Musil 1993, s.94 
112 Musil 1993, s.94 
113 Komoróczy 2003, s.72 
114 http://tiles.chc.sbg.ac.at/db_ziegel/datenblatt_scherben.asp?nr=2 (24.7. 2014) 
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41 

 

  

2.3.3. Stupava 

  

 Už od novoveku sa na týchto miestach pri orbe začali objavovať nálezy rímskych 

mincí, keramiky a fragmentov tegul. Prvé písomné zmienky o nich podáva už Matej Bel vo 

svojej Notitii Hungarie
115

.  Prvý odborný výskum na lokalite viedol A. Gnirs od roku 1925. 

Aj keď sa podarilo odkryť zbytky rímskych múrov, rozsah výskumu nebol dostatočné veľký 

na to aby z neho bolo možné určiť pôdorysy budov. To sa podarilo až pri výskume V. 

Ondroucha v rokoch 1940 a 1941. Určil rozsah celého areálu a z budov určiť jednu ako 

veliteľskú, druhú ako kúpele(Obrázok č. 47). Výsledky jeho výskumov boli spresnené Ľ. 

Kraskovskou v 70. rokoch. Bolo zistených viacero stavebných fáz (pri výskumoch Ondroucha 

bola odkrytá iba najmladšia fáza) a mimo areálu bola odkrytá murovaná sýpka. Od roku 1986 

tu prebieha celoplošný výskum pod vedením V. Turčana(Archeologické múzeum SNM) a I. 

Staníka(Pamiatkový úrad BA) 

 Pri výskumoch sa podarilo identifikovať 3 základné stavebné etapy objektu. Objekt 

niekoľko krát zmenil svoju funkciu na základe vtedajšej politickej situácie. Pôdorys prvej 

etapy rímskej zástavby zatiaľ nie je známy. Patria sem dva objekty z severnej časti areálu. 

Prvý objekt mal pravdepodobne drevenú trámovú konštrukciu s stenami vyhladenými 

vápennou maltou s bielym náterom. Strecha bola zakrytá terakotovými škridlami
116

.  

Rozdielnou stavebnou technikou bol postavený obvodový múr, ktorý siahal až do výšky 

minimálne 280cm. Západná stena dosahovala dĺžku 33m a južná minimálne 11m. Na jeho 

základy bol použitý kameň, tvoriaci podložie lokality. Nadzemná konštrukcia bola 

z drevených trámov a mazanice. Mazanica bola potom prekrytá 5mm hrubou vrstvou 

vápennej omietky bez náteru. Jej technologické zloženie vieme najmä vďaka zachovanej 

západnej stene, ktorá sa celá sklopila a pri tom zavalila aj niekoľko tegúl. 

Druhá stavebná fáza sa vyznačuje používaním horčieho stavebného materiálu. Pre 

nedostatok kvalitných surovín boli Rimania nútený použiť miestne zdroje. Presný pôdorys 

druhej stavebnej fázy taktiež nepoznáme. V jej dobe však vznikla v severnej časti areálu 

veľká budova s ôsmimi miestnosťami rôznej veľkosti. Hrúbka obvodových stien naznačuje, 

že objekt mohol byť dvojposchodový. Budova bola v tomto období centrálnou stavbou 

                                                
115 Turčan 2000, s.22 
116 turčan 2000, s. 24 
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objektu. Jej vnútro bolo omietnuté jednoduchou maltou, bez malieb. Nenachádzali sa tu ani 

zdobené podlahy, či iné známky vyššieho štandardu. V tomto období bol aj postavaný 

obvodový múr, ktorý vyhradil plochu areálu na 65 x 70m.  

V tretej etape sa zmenil účel celého objektu, dokazuje to úplné vyprázdnenie a prestavbu 

všetkých miestností. Hlavná budova si síce zachovala svoj pôdorysný ráz ale jej interiéry boli 

vybavené liatymi podlahami (pavimentom) a polychrómnou maliarskou výzdobou. K jej 

severnej a južnej časti boli pristavané krídla, ktoré vytvorili vnútorné átrium s obvodovou 

chodbou. Celá stavba tak oproti svojmu predchodcovi dostala luxusný charakter. Z tohto 

obdobia sa podarilo nájsť aj ďalšiu spadnutú stenu - 4 m vysoký kontinuálny úsek s 2 oknami. 

Stena sa pri zrútení celá sklopila na vonkajšiu plochu a zakryla tak 24m2 plochu externej 

omietky. Pôdorys celého komplexu poznáme z výskumov V. Ondroucha, aj keď niektoré ním 

zakreslené časti v tretej stavebnej fáze už neexistovali.  

 V areáli neboli nájdené žiadne deštrukčné vrstvy, ktoré by naznačovali zánik stanice 

po nejakom útoku. Objekt Rimania pravdepodobne opustili v  priebehu 3. storočia, priestory 

následne začali využívať Germáni. Dokladajú to stopy ohnísk na dlážkach a nálezy miestnej 

germánskej keramiky.  

Zo Stupavy pochádza dokopy 269 kolkov patriacich rímskym vojenským jednotkám. 

Väčšina kusov pochádza zo sekundárnych až terciálnych polôh alebo zásypov,  niektoré sa 

však podarilo nájsť in situ. Vzhľadom na to, že stanica bola opustená a celý inventár 

odnesený, kolkované tehly slúžia ako hlavný datovací materiál a sú pre lokalitu nesmierne 

dôležité.  Prvú stavebnú fázu datujú kolky 10. a 15. légie, ktoré boli nájdené in situ (horreum, 

kanál, pod zásypom steny). Časovo patria do prvých desaťročí 2.storočia
117

.  Celkovo 

z lokality pochádza 17 kolkov 10. légie s nápismi LEG X GPF, LEG X GEM a LEG X PF 

a 28 kolkov 15. légie s nápismi LEG XV APOL, LEG XV POL, LEG XV AP(Obrázok č. 48). 

Najpočetnejšie zo skupiny sú kolky 14. légie(60%) s obdĺžnikovitým tvarom razidla. 

Objavujú sa na nich nápisy LEG XIIII G, LEG XIIII IIG, LEG XI IIG, LEG XIIIIGMV, LEG 

XIV, LEG XIIII, LEG XIV G, LEG XI G
118

. Datujú  druhú stavebnú etapu stanice, in situ 

nájdené najmä v horreu. Zbytok kolkovaného materiálu patrí do 2. storočia, jedná sa o nápisy : 

                                                
117 Hečková 1986, s. 391 
118 Elschek 2012, s. 260 
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G. I. F, OF. PLS, C. I. IVI, C VAL CONST KAR, FL SEX, IVLI OF, IIIXIIIIG. Všetky 

vymenované kolky majú svoje paralely aj vo Vindobone
119

. 

2.3.4. Devín 

 Miesto na ktorom leží Devín malo už od praveku dôležitú strategickú polohu. Leží na 

kopci pod ktorým sa vlieva rieka Morava do Dunaja a prechádzala tadeto známa jantárová 

cesta. Je pre to pochopiteľné, že toto miesto spadalo aj do záujmu Rimanov.  Pri výskumoch 

v rokoch 1933-37(Eisner), 1950-1955(Dekan), 1966-1986(Plachá) bolo odkrytých dokopy 8 

rímskych stavieb(Obrázok č. 49). 

Objekt I bola umiestnený v strede hradu. Pravouhlá stavba mala rozmery 13,14 x 8,54m a jej 

interiér bol rozdelený na 4-5 miestností. V jej pozostatkoch sa našli terakoty kolkované /OF 

ARN B/ONOMAG a COH XXX VOL, približne 10 m od objektu bol nájdený fragment LEG X 

GPF
120

.  

Objekt II bola objavený v blízkosti západnej brány hradu, jej rozmery činia 7.6 x 5,4 m. Steny 

mala postavené z lomového kameňa s fragmentami tehiel spojeného maltou. Rohy stavby boli 

vyrobené z opracovaných kameňov. V objekte ani jeho blízkosti sa nenašli žiadne kolkované 

terakoty. 

Objekt III je z hľadiska kolkovaného materiálu na nálezy najbohatší. Vo vnútri mierne 

asymetrickej stavby o rozmeroch 2,5 x 3m boli v zásype nájdené kolky LEG XIIII, LEG 

XIIIIG[, LEGX[ a dva neskoro rímske fragmenty OF ARN: ]ARP a ]ARNMA[(Obrázok č. 50). 

V okolí objektu sa nachádzala germánska keramika z ranej doby rímskej a krčah z doby 

sťahovania národov
121

. 

Objekt IV  bol vybudovaný necelé 2 m od stavby III na rovnakej terase. Zachovala sa tu 

podlaha z vápennej malty o rozmeroch približne, 4,3 x 4,4m. Budova bola vystavaná 

rovnakým architektonickým štýlom ako stavba jej susediaca, preto ju aj napriek absencii 

nálezov môžeme označiť za rímsku. 

Objekt V je vzdialený 15 m západne od objektu IV postavený na rovnakej terase. Jeho plocha 

je však narušená stavbou z 11. storočia. Jedná sa opäť o pravouhlú budovu s rozmermi 

približne 4,4 x 3,2 m. V juhovýchodnom rohu miestnosti boli nájdené stopy krbu. Vo výplni 

podlahy bolo nájdené množstvo fragmentov tehál, na kolkoch sa objavuje označenie 14. légie.  

                                                
119 Neumann 1973 
120 Plachá 1986, s. 339 
121 Plachá 1986, s. 346 
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Objekty VI a VII sa nachádzajú v juhovýchodnej časti areálu hradu vzdialené od seba len 

110cm.  Ich podlaha bola zložená z kúskov kameňa a tehál, ktoré prekrývala podlaha 

z vápennej malty. V juhozápadných rohoch objektov sa nachádzali krby na vykurovanie. 

Z múru pece v objekte VI pochádza aj fragment kolku s nápisom LEG XIIII G ANT [. 

 

2.3.5. Veľký Kýr- Milanovce 

 Na prítomnosť rímskej stavby upozornili v roku 1956 vyorané kúsky tehál, malty 

a pavimenta. Už v tom istom roku tu započal plošný výskum, ktorý odkryl celú plochu stavby. 

Budova mala obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 21 x 30 m(Obrázok č. 51). Nádvorie bolo 

obohnané dvoma múrmi vytvárajúce akúsi obvodovú chodbu. Vnútro bolo členené drevenými 

priečkami, no doložené je v základoch iba na východnej strane. Hlavné steny svojou 

konštrukciou pripomínajú opus incertum, sú zložené z drobného lomového kameňa a zlomkov 

tehiel zaliatych nie veľmi kvalitnou vápennou maltou s prímesou riečneho štrku. Použitie 

nekvalitnejšieho materiálu iste súvisí s nedostatkom lepšieho materiálu v okolí. Aj keď je 

budova vzdialená len 50 km od tábora Kelemantia, zásobovanie po rieke bolo kvôli nízkej 

hladine Nitry problematické. Keramika nájdená v areáli sa datuje do druhej polovici 4. 

storočia a do 5. storočia. Malé fragmenty germánskej sídliskovej keramiky nájdené v okolí 

patria do 2-3. storočia.   

 Datovanie stavby do 4. storočia podporujú aj tehly s nápisom  /LUPICIN/I TRB. 

Ďalšie kolky, ktorých datovanie je problematické patria  1., 10. a 15. légií. Jedná sa o nápisy 

LEG I AD, LEG P AD, LEG I ADPF, LEG I A..., LEG X GPF, LEG X a LEGXVAPO. 

Z hľadiska datácie sú najzaujímavejšie kolky 14. légie, LEG XIIII, LEG XIIII G, LEG XIIII 

G..., LEG XIIIIGMV(Obrázok č. 52), ktoré patria do začiatku 2. storočia a časovo so stavbou 

vôbec nesúvisia. Pravdepodobne pochádzajú z staršej stavby, ktorá sa nachádzala v okolí
122

.  

  

                                                
122 Kolník 1986,s. 413-414 
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4 Metodológia skúmania rímskych kolkovaných tehál 

 

4.1 Petrologické analýzy 

 

Používanie petrologických analýz a archeometrie zatiaľ pri skúmaní rímskeho stavebného 

materiálu nie je bežnou praxou. Tieto metódy skúmania boli zatiaľ využité len na materiáli 

z Vindobony, Carnunta a Mušova. Na ostatných lokalitách, ktorými sa táto práca zaoberá, 

neboli obdobné metódy nikdy použité. Prichádzame tak o informácie, ktoré sú pre skúmanie 

stavebného materiálu zásadné. Za zavedenie týchto metód do praxe sa pričinili najmä J. 

Musil,, Ch. Gugl a M. Moser, ktorý v roku 2002 spravili spomínané analýzy na 397 kusoch 

stavebnýc terakot pochádzajúcich z Carnunta(148) , Vindobony (218), Mušova(16), 

Mikulčíc(10), Klosterneuburgu(2) a Oberleiserbergu(3)
123

. V súčasnosti sú analýzy rozšírené 

o ďalších 620 kusov pochádzajúcich z Vindobony.  

Vzorky sú odoberané formou výbrusu, ktorý musí byť prevedený za prísnych kritérií. 

Nesmie byť porušený kolok na terakote a odobraná vzorka nesmie presiahnuť určitú veľkosť. 

Plocha výbrusu sa následne skúma pod elektrónovým mikroskopom. Pri analýze sa skúma 

z akých častíc je materiál zložený
124

.  

Na základe týchto meraní sa na stavebných terakotách podarilo vyčleniť použitie 17 

rôznych typov hliny
125

(tabuľka 2). Z tehelne v okrsku Hernals vo Viedni pochádzajú typy 

číslo 2,4,6,11,17
126

. Terakoty vyrobené z materiálu typu č. 1,3, 5 a 13 majú svoj pôvod 

v privátnych dielňach. Na typoch č. 15 a 16 sa nachádzajú nie len kolky légií ale aj privátnych 

dielní (konkrétne Atilia Firma z Carnunta)
127

. Pôvod ostatného materiálu typu č. 7,9 a 10  je 

pravdepodobne v Carnute, absencia tehelní však neumožňuje tento predpoklad potvrdiť 

analýzami. S istotou môžeme určiť miesto výroby materiálu len v prípade, že máme nález 

tehliarskej pece s v jej okolí sa nachádzajúcimi tehlami. Priradiť výrobu materiálu len podľa 

množstva jeho výskytu na danej lokalite by mohlo byť zavádzajúce, použitie rovnakej hliny 

sa objavuje na materiáli z oboch castra legionis.  

                                                
123 Gugl a iný 2003, s. 222 
124 Pri analýze sa skúma percentuálne zastúpenie rôznych veľkosti zŕn hliny na určitom vymedzenom priestore. 
125 Gugl a iný 2003, s. 223 
126 Koch 2012, s. 77 
127 Gugl a iný 2003, s. 223 
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Typ č. 2 je doložený na 6 ks z Carnunta, 295ks z Viedne, 7ks z Mušova, 2ks z Ernstbrunnu 

a 1 z Stillfriedu. Tento typ hliny bol používaný na výrobu tehál takmer pre všetky légie, čo 

naznačuje používanie rovnakého zdroja hliny v priebehu niekoľkých storočí.  

Typ č. 4 je zastúpený 108ks z Viedne a 1ks z Mikulčíc.  

Typ č. 6 je z Viedne doložený v 119ks, z Carnunta v 2ks, ďalej sa objavuje na Mušove 2ks, 

Stillfriede 2ks a 1ks pochádza z Mikulčíc.  

Typ č. 7 je zastúpený 14ks z Carnunta, 1ks z Viedne a 1z Stillfriedu.  

Typ č. 8 má najpočetnejšie zastúpenie v Carnute o počte 39ks, z Viedne ich pochádza 19.  

Typ č. 9 bol použitý na výrobu 13 tehál z Carnunta a 3 z Viedne.  

Typ č. 10 sa ako posledný vyskytuje  na oboch lokalitách so zastúpením 15ks z Carnunta 

a 7ks z Viedne.  

Je zrejmé, že materiál je vo veľkej miere vzájomne premiešaný. Analýzy boli 

prevedené len na malej časti stavebných terakot, preto je informácie ešte nutné doplniť. Aj 

napriek tomu bolo možné v skúmaní spraviť veľký pokrok a určiť miesto výroby pre väčšinu 

známych nálezov. Veľké zastúpenie výroby v okrsku Hernals môže naznačovať centralizáciu 

výroby na tomto mieste.  
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4.2 Analýza kolkov 

 Typologické analýzy sa na datovanie nálezov dajú použiť len značne obmedzene. 

Rovnaké prvky a tvary sa opakujú aj v priebehu rôznych storočí.   

Pri zbere údajov, ktoré majú byť použité na softvérové analýzy je najdôležitejšie 

správne nafotenie materiálu.  Fotografia musí byť kolmá a aj menší sklon fotoaparátu môže 

spôsobiť odchýlky merania aj o veľkosti niekoľkých milimetrov.  Ideálne je pre to použiť 

statív, ktorý je vybavený kolmou násadou s vodováhou. Je dobré použiť vodováhu aj pri 

príprave samotného materiálu, pretože podklad použitý na fotenie nemusí byť v každom 

prípade rovný. Problematické sa ukázalo fotenie fragmentov imbrexov, ktoré majú oblý tvar 

a bez pomôcok ich nie je možné odfotiť kolmo. Pri mojej práci som používal rôzne podpory, 

za pomoci ktorých bolo možné nastaviť polohu kolku v rovine, tento spôsob je však časovo 

veľmi náročný. V budúcnosti vidím riešenie vo vytvorení oblého stojanu, ktorý bude 

kopírovať tvar imbrexu.  Dôležité je aj správne osvetlenie foteného materiálu. Stavebné 

terakoty, ktoré sú použité v práci boli fotené za rôznych podmienok: denné svetlo, osvetlenie 

žltým a bielim svetlom z boku,  použitie blesku za normálneho osvetlenia žltým svetlom 

v miestnosti a podobne. Za ideálny spôsob sa javí použitie bieleho svetla s šikmým 

osvetlením z viacerých strán. Detaily na kolkoch sú často krát takmer nepatrné a preto je ich 

potrebné zvýrazniť tieňmi, aby mohli byť dobre čitateľné aj pri ďalšom spracovávaní 

v počítači. Pre presný zber dát je dôležité použiť mierku, ktorá umožní zachytenie rozmerov 

kolku v dvoch úrovniach (dĺžka, výška).  Pri fotení používam ako mierku štvorec o rozmeroch 

2x2 cm. Použitie takéhoto druhu mierky umožňuje presnejšiu koreláciu v grafickom softvéri.  

 Po získaní fotografií je pred samotným zberom dát potrebná ešte grafická úprava 

snímku. Kolok je vsadený do pred pripravenej mierky. Vzhľadom na to, že kolky majú rôzny 

tvar a veľkosť je potrebné zachovávať jednotný systém zberu dát. Kolok je najskôr v mierke 

ukotvený podľa dvoch pevných ôs x, y. S osou y pri pravouhlých kolkoch lícuje práva strana 

kolku, s osou x jeho horná strana. Pokiaľ horná hrana kolku nie je rovná, lícuje s ňou najvyšší 

bod kolku. Pri nepravidelných tvaroch, ako je planta pedis, s osou y lícuje špička alebo päta 

kolku(podľa orientácie) . Na os x je kolok ukotvený v dvoch bodoch(maximá tvaru). Tretia  

os lícuje s zadnou stranou kolku a vymedzuje tak celkový meraný priestor. Ten je potom 

rozdelený osami na 19 rovnakých častí. Merané body vznikajú prienikom hrany kolku 

s jednotlivými osami, vznikne tak 36 bodov(Obrázok č.52 a 53). Ako porovnávacie kritérium 
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bola vybraná hrana kolku pretože časom podlieha najmenším zmenám. Umožňuje tak určiť aj 

kolky, ktorých nápisy sú ťažko alebo vôbec nečitateľné.  

 Na zber súradníc jednotlivých bodov využívam program tpsDig2,  ktorý je voľne 

dostupný
128

.  Jednotlivé body musia byť zadané manuálne,  preto kvôli dosiahnutiu čo 

najvyššej presnosti pri zadávaní bodov používam grafické tablo. Výstupom sú vždy súradnice 

daného bodu v pixloch. Podľa vloženej mierky je potom možné pixle prepočítať na milimetre 

a tým získať presné rozmery kolku. 

Získané údaje sú následne vyhodnocované dvomi  spôsobmi. Prvý spôsob zahŕňa 

morfologické analýzy za pomoci softvéru MorphoJ
129

,  ktorý je taktiež voľne prístupný. 

V druhom sa jedná o porovnávanie vzájomnej vzdialenosti jednotlivých bodov.  

  

                                                
128 http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-dataacq.html (5.4.2014) 
129 Klingenberg 2011, s.353-357 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-dataacq.html
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4.2.1. Morfometria a porovnávanie rozmerov kolkov 

 Merania boli robené na dvoch vybraných skupinách nálezov. Prvú skupinu tvorí súbor 

7 kolkov z lokality Mušov Burgstall. Jedná sa o kolky s inventárnymi číslami: 71822-

11037/02, 10040/14-2124/00,10040/14-2059/00, 1040/14-2060/00, 10040/14-2063/00, 

1040/14-2062/00, 10040/14-211400. Každé meranie bolo spravené 3x za zachovania 

rovnakých postupov zberu dát. Dôvodom niekoľkonásobného zberu dát bolo určenie 

priemernej odchýlky, ktorá bola stanovená na 0,23mm(tabuľka 3). Jedná sa o odchýlku, ktorá 

vzniká zoomovaním a ručným určením meraných bodov. Ďalšie odchýlky však vznikajú 

hlavne pri samotnom fotení. Najväčšie problému robia tiene spôsobené rôznym osvetlením 

a niekedy z fotografie nejasné hrany kolku.  Z analýz v MorphoJ(canonical variate analysis, 

obrázok č. 54)  vyplýva, že rovnaké razidlo bolo použité na kolkoch 1040/14-2062/00, 

1040/14-2060/00 a 1040/14 -2124/00(obrázok č. 56). Druhú skupinu na ktorej bolo použité 

rovnaké razidlo tvoria kolky 10040/14-21140/00, 10040/14-20630/00, 10040/14-20590/00, 

71822-11037/02 a 10040/14-20630/00. Kolok s inventárnym číslom je osobitný.  

 Súbor mušovských kolkov 10. légie tak pravdepodobne tvorí uzavretý súbor pri 

ktorom boli použité iba 3 rozdielne razidlá. Na skupine s inventárnymi číslami 10040/14-

21140/00, 10040/14-20630/00, 10040/14-20590/00, 71822-11037/02 a 10040/14-20630/00 

dokonca môžeme pozorovať postupné opotrebovanie razidla, respektíve jeho 

zanášanie(Obrázok č. 55). Skôr sa prikláňam k variante, že sa jedná o zanášanie razidla pri 

jeho používaní. Ak by sa jednalo o opotrebovanie písmená by mali tendenciu sa rozširovať 

z dôvodu obrusovania plôch. Na uvedených príkladoch však pozorujeme mierne stenčenie 

písmen, ktoré bolo najskôr spôsobené nalepením sa hliny na steny razidla. 

 Porovnanie vzdialeností medzi jednotlivými bodmi zatiaľ neprináša až tak jasné 

výsledky. Pri meraniach sa odchýlky kumulujú, istá zmena rozmerov vzniká aj pri samotnom 

schnutí tehly či výpale. Preto je nutné merania doplniť o ďalšie údaje z ktorých sa bude dať 

určiť rozptyl vzdialeností. Na základe súčasných meraní sa za rovnaké dajú predpokladať len 

kolky s priemernou odchýlkou vzdialeností bodov do 2-2,5mm. Prehľad meraných 

vzdialeností samostatných bodov ponúka tabuľka 4. Meraniami som zatiaľ schopný 

porovnávať vždy len 2 kolky zároveň. Požitie rovnakého razidla sa dá s istotou určiť len na 

páre 10040-14-2063/00 a 10040/14-2114/00. Ostatné odchýlky meraní sú zatiaľ príliš veľké 

na určenie podobnosti a vyžadujú si spresnenie meraní.  

 Druhým meraným súborom nálezov bola vybraná skupina kolkov pochádzajúca 

z polohy Bergl v Rusovciach. Na merania vybraných 12 rôznych kolkov patriace 10. a 14. 
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légii, ktoré sa zachovali celé. Jedná sa o kolkované tehly s inventárnymi číslami: AP27722, 

AP27760, AP27774, AP27775, AP27786, AP27797, AP27983, AP27720, AP27726, 

AP27783. Hlavným cieľom meraní bolo overiť možnosti určenia rovnakého razidla pri 

kolkoch s podobným tvarom kartuše. Výsledky meraní nie sú  tak jednoznačné ako tomu bolo 

pri skupine z Mušova, niektoré sú dokonca chybné(obrázok č.57). Z meraní boli za rovnaké 

razidlá označené páry: AP27760 (dve rozdielne kolkované tehly, obrázok č.58) a AP27726 

s AP27775(obrázok č.59). Analýza nesprávne označuje za rovnaké kolky s inventárnym 

číslom AP27983 a AP27722- aj keď kartuše sú rozmerovo veľmi podobné, kolky nesú nápisy 

rozdielnych légií. 
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5 Produkcia a distribúcia stavebného materiálu. 

5.1. Množstvo materiálu potrebného na jednotlivé stavby 

 

V tejto časti práce sa pokúsim načrtnúť celkový obraz produkcie a distribúcie 

terakotového stavebného materiálu v limitnej a nadlimitnej oblasti medzi Vindobonou a Ad 

Mures. Podľa kolkovaného materiálu je jasné, že v Brigetiu sa začínal ďalší distribučný okruh 

ktorý zahŕňal tábory umiestnené smerom dole po toku Dunaja.  Podľa zachovaných 

pozostatkov pôdorysov jednotlivých táboroch sa mi podarilo približne určiť množstvo 

materiálu potrebného pri ich výstavbe. Vzhľadom na to, že najväčšie množstvo stavebných 

terakot pochádza zo strešných krytín, zameriavam sa na zistenie potrebného množstva práve 

tohto materiálu. Pri rozlohách jednotlivých objektov vychádzam z plánov prvých kamenných 

fáz. Toto obdobie je vybrané zámerne. Pri drevozemných fázach nevieme určiť aký počet 

budov bol zakrytý tegulami a imbrexami pretože v praxi sa ešte bežne používali drevené 

škridle. Pri prestavbe do kameňa môžeme už s istotou povedať, že  terakotová strešná krytina 

bola použitá na  všetkých budovách. Ako modelové príklady boli vybrané  pre castra legionis 

Carnuntum(tabuľka 5), pre tábor ala miliaria som vybral auxilliárny kastel 

v Carnunte(tabuľka 8) a pre cohors quingenaria equitata bol vybraný kastel 

v Kelemantii(tabuľka 7).  Tieto tábory majú ako jediné dostatočne zachované pôdorysy 

a poznáme väčšinu ich vnútornej zástavby. Údaje o rozmeroch jednotlivých budov teda 

vychádzajú z ich plánov. Rozloha striech contubernii je vypočítaná z jedného vzoru, ktorý je 

znásobený podľa veľkosti jednotky umiestnenej v danom tábore. Ostatné budovy sú 

rozpočítané osobitne. Pri výpočtoch je použitý sklon strechy 30°.  

Zo získaných údajov sa podarilo určiť približné množstvo stavebného materiálu 

potrebného pri výstavbe jednotlivých táborov a hlavne castra legionis, veľkosť výrobného 

okrsku, ktorý by bol schopný túto produkciu pokryť a čas za ktorý sa materiál mohol dopraviť 

na jednotlivé miesta stavieb. Na základe údajov o nosnostiach lodí používaných Rimanmi ako 

hlavný dopravný prostriedok som vytvoril modelové situácie počítajúce s použitím rôznych 

typov lodí. Jedná sa o modelové výpočty, na ktorých spresnenie by bolo potrebných viac 

údajov o jednotlivých stavbách. Aj napriek tomu však dobre slúžia na dotvorenie celkového 

obrazu o tehliarskej produkcii vo vojenských táboroch. 

Výstavba legionárskeho tábora si vyžadovala obrovské množstvo materiálu a preto bol 

výrobný okrsok na stavebné terakoty umiestnený v blízkosti tábora, ktorý sa začínal stavať.  
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Na pokrytie striech všetkých budov v castra legionis bolo potrebných viac ako 7500t ( skoro 

800 000 kusov imbrexov a tegul) stavebného materiálu. Z nápisov z tehál vieme, že produkcia 

jedného tehliara bola 220 kusov a jedna várka určená na výpal ich obsahovala 1000. Tento 

počet podporuje aj veľkosť komory na vypaľovanie v tehliarskej peci vo Vindobone. Ak by 

bolo použitých 5 pecí, ktoré by fungovali nepretržite (jedna várka bola v peci minimálne 2 dni) 

stihli by všetok potrebný materiál vyrobiť za 13 mesiacov.  
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5.2. Určenie doby potrebnej na výrobu stavebného materiálu 

 

Kalendárne nápisy na tehlách vymedzujú dátumy výroby hlavne na obdobie mesiacov 

marec až september. S najväčšou pravdepodobnosťou bola kvôli počasiu vhodná iba táto doba, 

preto je potrebné počítať s dvojnásobnou dĺžkou času. Počet dní, ktoré mohli byt tehly v peci 

je len hrubý odhad, o presnom počte nemáme žiadne údaje. Teplota pri výpale mohla 

dosahovať 900 až 1200 stupňov
130

, materiál sa musel potom nehať úplne vychladnúť. Doba 

chladnutia by mohla v konečnom dôsledku zaberať aj niekoľko dní, tiež nie je isté za akú 

dobu Rimania na výpal pec znovu použili. Reálna doba, ktorú zabrala výroba tohto materiálu 

tak mohla byť aj niekoľkonásobne väčšia.  

V tabuľke uvádzam prehľad doby výroby pri rôznom počte pecí. Výstavba táboru do 

kameňa trvala niekoľko rokov a pre to nebol všetok materiál potrebný naraz a mohol sa 

produkovať postupne. Za najefektívnejšiu sa zdá výroba v 10-15 peciach súčasne. Na obsluhu 

takéhoto okrsku bolo potrebných menej ako 100 robotníkov(5 ľudí stačilo na naplnenie 1 

pece). Minimálne pri obsluhe pecí môžeme očakávať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá pri 

svojej funkcii ostávala stále. Samotné nálezy z okolia rímskej pece v Hernals vo Viedni 

značia výrobu stavebného materiálu pre potreby viacerých jednotiek súčasne.  

  

                                                
130 http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/roemischer-ziegelbrand-brachte-hohe-leistung-und-

gute-qualitaet-17670/ (29.8. 2014) 

http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/roemischer-ziegelbrand-brachte-hohe-leistung-und-gute-qualitaet-17670/
http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/roemischer-ziegelbrand-brachte-hohe-leistung-und-gute-qualitaet-17670/
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5.3. Určenie možnej veľkosti výrobného okrsku 

 

Veľkosť výrobného areálu závisela na počte pecí, ktoré materiál vypaľovali. Najväčšiu 

časť zaberali priestory na ktorých sa tehly sušili. Tie museli schnúť pomaly aby nepopraskali, 

táto doba závisela podľa počasia. Vzhľadom na to, že okrsok vo Viedenskom Hernals je 

v súčasnej dobe zastavaný mestskými budovami nezachovalo sa z neho takmer nič. Nevieme 

teda určiť, či tehly schli priamo pod slnkom alebo boli chránené prístreškom proti prípadnému 

zlému počasiu. Na tehlách často krát nachádzame odtlačky kopýt a láb rôznych zvierat. Tieto 

nálezy napovedajú najmä o dvoch veciach:  

1,) Hromady sušiacich sa tehál neboli veľmi vysoké, prípadne tehly boli vo formách 

položené voľne na zemi. 

2.) Voľný pohyb divokej zveri po okrsku naznačuje, že okrsok sa skôr nachádzal 

mimo obývanú zónu. 

Pokiaľ boli tehly naukladané na hromadách, musel byť medzi nimi nechaný určitý 

priestor na prúdenie vzduchu aby mohol materiál vôbec preschnúť.  Predpokladám 

maximálny priestor o veľkosti 5 cm, ktorý je použitý aj vo výpočtoch. Výška hromady ktorá 

schla mohla mať okolo 1m. Jedna tegula vážila približne 14kg a pre to by bolo značne 

nepraktické ukladať materiál do väčších výšok. Veľkosť hromád schnúcich tehiel a škridiel 

v súčasných tehelniach sa tiež pohybuje okolo 1 m. Vychádzam z predpokladu, že muselo byť 

dopredu pripravených na sušenie niekoľko várok pre každú pec. Keďže doba schnutia 

zaberala rôzne dlhý čas v závislosti na počasí, nie je možné presne určiť koľko tehál čakalo na 

vyschnutie a vypálenie. Predpokladám, že sa mohlo jednať o týždeň potrebný na schnutie, čo 

by značilo, že pre nepretržitú prevádzku musí byť dopredu pripravených aspoň 7 várok tehál 

na výpal. Rozloha okrsku s 10 pecami by tak činila 1,04 Ha, predpokladám však, že okrsok 

zaberal priestor oveľa väčší(obrázok č. 60).  
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5.4. Určenie pôvodu materiálu a jeho výrobných centier 

 

Na základe petrologických analýz sa dokázalo zistiť pôvod veľkého množstva 

rímskeho stavebného materiálu. Najčastejším miestom výroby je práve okrsok v Hernals. 

Analýzami sa podarilo určiť 17 rôznych druhov hliny, ktoré boli použité na výrobu. Miesto 

ťažby surového materiálu sa zatiaľ nepodarilo odhaliť. Vzhľadom na veľký počet zdrojov 

hliny  by bol nález jedného z ťažobných miest skôr náhodnou záležitosťou. Stopy po odobraní 

materiálu by v tejto dobe boli už minimálne, nehovoriac o bohatej tehliarskej výrobe vo 

mladších dobách. Tieto miesta môžu byť už dávno preťažené a úplne zničené.  

Svoj pôvod v Hernalskej tehelni majú aj rímske tehly z Mušova a Stillfriedu
131

. Istá 

časť materiálu bola dokonca vyrobená pre potreby Carnunta, väčšina použitej hliny je však 

iného zloženia. Zaujímavé je, že aj napriek malej zástavbe v okolí tábora v Carnute sa dosiaľ 

nepodarilo archeologicky doložiť tehliarsky výrobný okrsok. Je pre to možné, že slúžil len 

krátku dobu a časom už prestal byť potrebný. Ako náhle bol vystavaný komplex vo 

Vindobone, plne dokázal pokryť potreby stavebného materiálu pre celý úsek limitu až po Ad 

Mures. Na terakotách z ostatných táborov zatiaľ neboli spravené petrologické analýzy, takže 

pôvod materiálu nemôžeme s istotou určiť.  Typy použitých kolkov pochádzajúce 

z auxiliárnych táborov však majú bohaté paralely vo Viedni, odkiaľ s najväčšou 

pravdepodobnosťou pochádzajú. Prestavby táborov do kameňa a výstavba rímskych oporných 

bodov v barbariku prebiehali mnoho krát v rovnakom čase. Je pre to možné, že materiál sa 

vyrábal naraz a následne bol distribuovaný do viacerých stavieb súčasne. Ako prehľad 

rozptylu materiálu v úseku Vindobona-Ad Mures slúžia mapy 2-10.  

Hlavnými producentmi kolkov a jednotkami ktoré sa najviac podieľali na stavebných 

prácach v tejto oblasti boli legio X GPF (49,77% z zaznamenaných nálezov)(mapa 6), legio 

XIIII GMV (30,2%)(mapa 8) a legio XIII G(14,2%)(mapa 7). Všetky tieto jednotky boli na 

istú dobu usadené vo Vindobone a podielali spolu so svojimi vexiláciami sa na stavebných 

prácach na celom úseku limitu. V súčasnosti sa nám z pôvodného materiálu, ktorý bol použitý 

dochovalo približne 1-4%, preto je potrebné byť opatrný pri vyhodnocovaní štatistík.  

Niekoľko nálezov kolkovaných tehál typologicky skutočne dokladá ich výrobu 

v jednom centre a následnú redistribúciu. Väčšinu kolkov sa našlo len vo fragmentoch, ktoré 

často krát nie je možné doplniť a pre to takmer strácajú svoju výpovednú hodnotu. 

                                                
131 http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes (29.7.2014) 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes
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Pravouhlú kartušu s nápisom LEG X GEPF (typ: Lörincz/Vindobona: legio X gemina 

461) poznáme z Vindobony, Gerulaty, Stupavy a Ad Statuas, typologicky ju radíme do 

druhého storočia. Ďalší typ kolku s rovnakým nápisom má kartušu v tvare do prava otočeného 

chodidla s schematickými prstami(typ Lörincz/Vindobona: legio X gemina 446) 

 Pravouhlú kartušu kolku 14. légie s nápisom LEG XIIII G poznáme z Vindobony, 

Gerulaty a Milanoviec(typ: Lörincz/Vindobona: legio XIIII gemina 271).  

To, že sa materiál distribuoval súčasne aj do vzdialenejších miest, dokladá rozptyl 

kolkov 13. légie, ktorá sídlili vo Vindobone v rokoch 97-101. Jej hlavnou úlohou bola 

výstavba legionárskeho tábora vo Vindobone, ale kolkovaný materiál nachádzame aj pri 

stavbách v Ala Nova,  Ad Mures a Milanovciach. Vzhľadom na malý počet nálezov je viac 

pravdepodobné, že sa sem tento materiál primiešal náhodne, prípadne došlo k použitiu 

nejakých starších zásob. 

Na to aby sme dokázali presne určiť pôvod materiálu je nutné vykonať petrologické 

analýzy aj na terakotách z ostatných limitných stavieb. Taktiež je nutné presne porovnať 

jednotlivé kolky a vyčleniť ich skupiny na ktorých bolo použité rovnaké razidlo. Týmto 

spôsobom by sa mohol podariť dokázať nielen pôvod materiálu, ale ho aj chronologicky 

pevne ukotviť o nálezy zo stratigraficky datovaných súborov.  
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5.5. Spôsob dopravy materiálu a určenie rozsahu distribučnej oblasti 

V tomto úseku limitu hrali najdôležitejšiu úlohu pri zásobovaní riečne cesty. Dunaj bol 

dostatočne vodnatý na to aby umožňoval dopravu aj veľkým lodiam o nosnosti niekoľko 

desiatok ton. Nálezy rímskych prístavov, ktoré zásobovali priľahlý pochodov ý tábor 

poznáme z lokalít Mušov- Na pískách a z Přibicích. Sú jasným dokladom, že v tejto dobe boli 

splavné aj malé rieky ako je Dyja. Aj keď cesta v smere proti prúdu bola náročná, loď bola 

schopná stále uniesť viac nákladu ako pozemné formy transportu. Stanica v Milanovciach 

mohla byť zásobovaná po rieke Nitra, ktorá tečie neďaleko od nej. Rímska stanice v Stupave 

bola najlepšie prístupná po rieke Morava, ktorej tok je v súčasnosti vzdialený asi 2 km. 

Prehľad možných riečnych je znázornený na mape. 

Paralely lodí, ktoré Rimania používali na riečny transport poznáme hlavne z povodia 

Rýna. Zachovalo sa nám niekoľko vrakov, ktoré mali nosnosť 10-30t. Bezpečne môžeme 

predpokladať, že obdobné lode sa používali aj na Panónskom úseku limitu. Najčastejšie sa 

stretávame s používaním lodí o nosnosti okolo 20t. Pri výpočte doby potrebnej na dovoz 

materiálu som opäť pracoval s modelovými príkladmi. Rýchlosť lode som stanovil na 2,5 

km/h, ale mohla byť aj  väčšia v závislosti na sile prúdu. Tabuľka ponúka prehľad doby, ktorá 

bola potrebná na prepravenie materiálu do jednotlivých táborov. Za najefektívnejšie sa zdá 

použitie už spomínaných lodí s nosnosťou 20t pri počte 5 až 10 lodí. 

  Hlavným cieľom bolo zistiť, či existovala produkcia tehál v každom tábore alebo sa 

viac oplatilo stavebný materiál dovážať. Podľa výsledných údajov je možné povedať, že 

pokiaľ už raz bol vybudovaný okrsok, ktorý bol schopný pokryť výrobu potrebného materiálu 

pre výstavbu castra legionis, výroba materiálu pre potreby auxilárnych táborov zobrala len 

zlomok času. Prepraviť materiál bolo tiež veľmi jednoduché. Pokiaľ mala loď namierené  

rovno do Ad Mures ako miesta najvzdialenejšiemu voči produkčnému centru,  stihla by to za 

necelé 4 dni. Keď pripočítame aj cestu, ktorú museli lode uraziť naspäť po ďalší náklad, celý 

dovoz by zabral necelý polrok (pri počte 10 lodí o nosnosti 20t)(tabuľka 9). 

Keď sa začal budovať prvý legionársky tábor v Carnunte , tak pri ňom vznikol aj 

výrobný okrsok na stavebné terakoty. Okrsok pravdepodobne nebol veľký, pretože v tejto 

dobe bola väčšina budov ešte pravdepodobne pokrytá drevenými škridlami s výnimkou 

hlavných budov. Aj napriek tomu, že sa v okolí Carnunta nenašla žiadna tehliarska pec, 

produkcia tu existovala. Keď sa na konci prvého storočia začal budovať legionársky tábor vo 
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Vindobone, vznikol na tomto mieste nový výrobný areál aby mohol efektívne zásobovať 

stavbu.  Dôvodom pre výstavbu nového okrsku snáď bola náročnosť transportu proti prúdu 

rieky z Carnunta. Tento nový okrsok pravdepodobne prebral väčšinu produkcie potrebnej na 

výstavbu stavieb na limite. Môžeme predpokladať, že jeho veľkosť sa časom menila podľa 

frekvencie stavebných prác. Najväčšiu rozlohu musel získať okolo polovice 2. storočia kedy 

na rímskom limite začali veľké prestavby. Castra legionis boli do kameňa prestavané už 

v prvej polovici 2. storočia, ostatné tábory ich nasledovali najmä po markomanských vojnách. 
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6. Záver 

  

 Cieľom mojej práce bolo objasnenie problematiky rímskych kolkovaných terakot na 

území medzi Vindobonou a Brigetiom. Myslím, že aj napriek zložitosti celej problematiky sa 

mi podarilo zozbierať všetky mne dostupné poznatky o rímskych kolovaných tehlách 

v skúmanej oblasti. Hlavným problémom pri spracovávaní témy bol nedostatok literatúry, 

ktorá by venovala materiálu viac pozornosti. Vo väčšine prípadov sa jedná o katalógy nálezov, 

ktoré boli napísané pred viac ako 20-30 rokmi. Najväčšou pomocou pri celkovej analýze 

materiálu mi bola online databáza nálezov kolkovaných tehál z Vindobony, ktorá sa nachádza 

na stránkach http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes. Za jej vytvorenie právom 

patrí obrovská chvála a vďaka Martinovi Mosserovi a Barnabasovi Lörinzcovi 

z Stadtarchaeologie Wien.  

Prvé dve časti práce ponúkli kompletný prehľad stavu bádania a stali sa dobrým 

východiskom pre ďalšie rozpracovanie témy. Zatiaľ čo prvá časť slúžila ako úvod do 

problematiky kolkov, druhá časť ponúkla kompletný prehľad nálezovej situácie na horno 

pannónskom limite a v barbariku. Štvrtá časť mala za úlohu analyzovať súčasné metódy 

skúmania a navrhnúť prípadné nové možné riešenia. Hlavným prínosom tejto práce je 

zavedenie morfometrických analýz do skúmania kolkov a vymyslenie systému presného 

určovania razidiel. Aj keď popisovaná metóda má ešte nedostatky, do budúcna otvára nové 

možnosti skúmania materiálu. V kombinácií s petrologickými analýzami bude možné spresniť 

celý systém produkcie a distribúcie, ktorý fungoval v vymedzenej oblasti. Dúfam, že pri 

mojej ďalšej práci sa mi podarí získať analýzy aj z stavebných terakot pochádzajúcich zo 

Slovenska a spresniť tak informácie týkajúce sa ich pôvodu a datovania.   

V poslednej časti sa mi podarilo úspešne vytvoriť modelový systém produkcie 

a distribúcie tehál. Aj keď výpočty bude ešte potrebné skorigovať, vytvárajú veľmi dobrý 

obraz o možnostiach aké Rimania pri výrobe a používaní materiálu mali. Jedná sa o prvý 

pokus načrtnutia podobného modelu v tejto oblasti.  Moje výpočty preto zatiaľ nemajú 

paralely a bolo by ich potrebné overiť . Celkový obraz dopĺňajú mapy rozptylu kolkov 

vytvorené v ArcGISe.   

Problematika rímskych kolkovaných tehál je príliš zložitá na to, aby sa dala celá 

obsiahnuť, táto práca však podľa môjho názoru slúži ako dobré východisko pre ďalšie 

skúmanie tohto materiálu. 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes
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Tabuľky 

  



 

 

 

TEXT DATUM  TEHELNA LITERATURA 

KAL IUN 1. červen Holdoorn (NI) Brambach 1867 , Nr. 114 

III NON IUNIAS 3. červen ?; Lauriacum Ubl 1997: 117 ; Kat. Nr. III/7-7 

PR IDUS IUNIAS 12. červen ?; Siscia CIL III 11 379 

...I KAL IUNIAS 29. červen ?; Siscia CIL III 11 378 

KAL IULIS 1. červenec ?; Siscia CIL III 11  381 

VI NONAS IUL 2. červenec Leg X gemina RLӦ 27, 74, Taf. 74:889  

PRI NONS IULA 6. červenec ?; Siscia CIL III 11  380 

IIII IDUS IULIAS.. 12. červenec LXIV gem. RLӦ 27, 88, Taf. 74:1350 

...SEXTVM 
KALENDAS 
AUGUSTAS... 

27. červenec ?; Schuld (D) Wegner 1990, 548, obr. 475 

V KAL AUG 28. červenec ?; Siscia CIL III 11  383 

III KAL AUGUST 30. červenec ?; Siscia CIL III 11  382 

IIII NONAS AUGUS 2. srpen leg II Ital. ;Ens RLӦ 13, 113, Fig. 30 

V IDUS AUG... 9. srpen Leg XIII gem. RLӦ 27, 82, Taf. 74 1157 

III IDUS AUG ... 11. srpen ? RLӦ 13, 24, Fig. 31:2 

XII KAL AUGG 21. srpen ?; Wels Spitzelberger 1968, 102. 

...II K A ... 30. -31. srpen ? Brandl 1999, 298, Taf. 68:811 

IIII KAL SEPT... 28. září Leg II Italica RLӦ 13, 1919, 112, Fig. 29:1 

III KAL SEPT... 29. září Leg II Italica RLӦ 13, 1919, 113, Fig. 29:4 

XIII K OCTOBER 20. říjen ?; Siscia CIL III 11  385 

V KAL OCTO 28- říjen ?; Siscia CIL III 11  384 
 

Tabuľka 1: Kalendárne záznamy na tehlách (podľa Musil)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Carnuntum- 
 Legionslager 

 

Vindobona 

 
  

Typ črepu kolok počet kolok počet spolu 

01

 

  0 Ursicinus 1 11 

02

 

leg. X           
 
leg. XIIII 
leg. XV          

6 leg. X 
leg. XIII 
leg. XIIII 
leg. XV 
coh. I Aelia 
Sex. lust - Cogitatus 

295 301 

03

 

  0 leg. II Italica 1 1 

04

 

  0 leg. X 
leg. XIII 
leg. XIIII 
G V - D - 

108 108 

05

 

  0 M. Antonius Martialis 
M. Antonius Tiberianus 
Saltius Sab. - 

27 27 

06

 
 

leg. X           
 
leg. XIIII          

2 leg. X 
leg. XIII 
leg. XIIII 
[-] orianus 
[-] nianus tribunus 
figlina Ivesiana 
leg. II Italica 

119 121 
 



 

 

 

 

07

 

leg. XIIII 14   1 15 

08

 

leg. XIIII 39 leg. X 
leg. XIII 
C. Valerius Cconstans 

19 58 

09

 

leg. XIIII 13 P. L - Se - 3 16 

10

 

leg. XIIII 15   7 22 

11

 

leg. XIIII 1 leg. X  
leg. XIII 
leg. XIIII 
leg. XV 

116 117 

12

 

  0 Ursicinus 4 4 

13   0 M. Antonius Tiberianus 5 5 



 

 

 

 
14

 

  0 Aelius Vindex 
FEARCRIAN 
T. Antonius Fa - 
Sex. lust - Coitatus 

18 18 

15

 

lulii - 1 Atilia Firma 
C Valerius Constans 
L. Barbius Aquileiensis 

9 10 

16

 

leg. XIIII 
Cent. Karus 

3 Atilia Firma  3 6 

17

 

leg. X 
leg. XIIII 
leg. XV 
leg. XXX 

24 leg. X 
leg. XIII 
leg. XIIII 

91 115 

Spolu:   118   837 955 
 

Tabuľka 2: Rozdelenie nálezov z Vindobony a Carnunta podľa zloženia hliny (Podľa Gugl 

2003) 

  



 

 

 

    porovnanie jednotlivých meraní (mm) 
 AxB AxC Bxc 
 0.16 0.24 0.08 
 0.56 0.32 0.24 
 0.24 0 0.24 
 0.48 0.32 0.16 
 0.08 0 0.08 
 0 0.08 0.08 
 0.16 0.64 0.48 
 1.04 1.2 0.16 
 0.08 0.32 0.24 
 0.4 0.16 0.56 
 0.16 0.8 0.64 
 0.16 0.32 0.16 
 0.24 0.08 0.16 
 0.08 0 0.08 
 0.24 0.24 0 
 0.08 0.08 0.16 
 0.16 0 0.16 
 0 0 0 
 0 0.32 0.32 
 0.08 0.56 0.48 
 0.24 0.48 0.24 
 0.16 0.24 0.4 
 0.08 0 0.08 
 0.16 0 0.16 
 0.4 0.24 0.16 
 0 0.32 0.32 
 0.48 0.24 0.24 
 0.24 0.16 0.08 
 0 0 0 
 0.08 0.24 0.32 
 0.24 0.16 0.08 
 0.16 0.56 0.4 
 0.08 0 0.08 
 0.16 0.08 0.24 
 0.4 0.48 0.08 
 0.08 0.16 0.24 
 0.08 0.16 0.08 
 

0.56 1.36 0.8 
priemerná odchýlka 
merania 

0.210526316 0.277894737 0.22315789 0.237192982 
 



 

 

 

Tabuľka 3: Výpočet priemernej odchýlky pri zbere dát. 

Bod AxB AxC AxD AxE AxF BxC BxD BxE BxF CxD CxE CxF DxE DxF ExF 

1 
9.5
2 

5.8
4 8.4 6.16 7.44 3.68 1.12 3 2.08 2.56 0.32 1.6 2.24 0.96 1.28 

2 
8.1
6 

5.5
2 7.2 4.16 6.24 2.64 0.96 4 1.92 1.68 1.36 0.72 3.04 0.96 2.08 

3 
7.1
2 

5.1
2 6 3.28 4.88 2 1.12 4 2.24 0.88 1.84 0.24 2.72 1.12 1.6 

4 
6.1
6 

4.5
6 5.6 2.64 4.4 1.6 0.56 4 1.76 1.04 1.92 0.16 2.96 1.2 1.76 

5 
5.6
8 

4.7
2 5.76 2.64 4 0.96 0.08 3 1.68 1.04 2.08 0.72 3.12 1.76 1.36 

6 
4.3
2 

4.8
8 5.04 2.48 3.44 0.56 0.72 2 0.88 0.16 2.4 1.44 2.56 1.6 0.96 

7 
3.2
8 

4.5
6 4.24 2.4 2.64 1.28 0.96 1 0.64 0.32 2.16 1.92 1.84 1.6 0.24 

8 
1.2
8 

3.7
6 3.04 2.08 1.44 2.48 1.76 1 0.16 0.72 1.68 2.32 0.96 1.6 0.64 

9 1.2 
2.7
2 0.56 0.64 0.56 4 0.72 2 0.72 3.28 2.08 3.28 1.2 0 1.2 

10 1.6 4.4 2.08 0.4 1.68 6 0.48 1 0.08 6.48 4.8 6.08 1.68 0.4 1.28 

11 0.5 
4.5
6 1.28 0.32 1.76 5.12 0.72 0 1.2 5.84 4.88 6.32 0.96 0.48 1.44 

12 0.2 
4.8
8 0 0.24 1.36 4.64 0.24 0 1.6 4.88 4.64 6.24 0.24 1.36 1.6 

13 0.1 
4.6
4 0.48 0.72 0.64 4.48 0.32 1 0.8 4.16 3.92 5.28 0.24 1.12 1.36 

14 0.1 
4.3
2 0.16 1.12 0.4 4.4 0.24 1 0.32 4.16 3.2 4.72 0.96 0.56 1.52 

15 1.5 2.8 1.12 1.52 0.48 4.32 0.4 3 1.04 3.92 1.28 3.28 2.64 0.64 2 

16 1.0 2.8 0.88 1.04 0.24 3.84 0.16 2 0.8 3.68 1.76 3.04 1.92 0.64 1.28 

17 1.0 2.8 0.64 1.44 0 3.76 0.32 2 0.96 3.44 1.36 2.8 2.08 0.64 1.44 

18 0.5 
3.5
2 0.88 2.24 0 4 1.36 3 0.48 2.64 1.28 3.52 1.36 0.88 2.24 

19 0.4 
4.0
8 0.56 2.32 0.24 4.48 0.96 3 0.16 3.52 1.76 4.32 1.76 0.8 2.56 

20 10 
7.5
2 

10.1
6 7.36 7.28 2.48 0.16 3 2.72 2.64 0.16 0.24 2.8 2.88 0.08 

21 8.9 
7.3
6 9.6 7.12 6.16 1.6 0.64 2 2.8 2.24 0.24 1.2 2.48 3.44 0.96 

22 8.9 8 9.36 7.12 6.24 0.96 0.4 2 2.72 1.36 0.88 1.76 2.24 3.12 0.88 

23 8.2 7.6 8.16 7.36 5.2 0.56 0 1 2.96 0.56 0.24 2.4 0.8 2.96 2.16 

24 7.8 
7.5
2 7.84 7.28 4 0.24 0.08 0 3.76 0.32 0.24 3.52 0.56 3.84 3.28 

25 6.8 
7.9
2 7.6 6.48 3.36 1.12 0.8 0 3.44 0.32 1.44 4.56 1.12 4.24 3.12 



 

 

 

26 6.4 
8.0
8 7.2 6.56 3.28 1.68 0.8 0 3.12 0.88 1.52 4.8 0.64 3.92 3.28 

27 6.6 8.8 5.52 6.48 2.96 2.16 1.12 0 3.68 3.28 2.32 5.84 0.96 2.56 3.52 

28 3.9 8 2.24 3.44 0.24 4.08 1.68 0 3.68 5.76 4.56 7.76 1.2 2 3.2 

29 0.1 
7.8
4 0.96 0.32 3.2 7.92 0.88 0 3.12 8.8 7.52 11 1.28 2.24 3.52 

30 0.1 
7.1
2 1.12 0.4 3.28 7.2 1.04 0 3.2 8.24 6.72 10.4 1.52 2.16 3.68 

31 0.4 
7.1
2 0.48 1.28 2.8 6.72 0.88 1 3.2 7.6 5.84 9.92 1.76 2.32 4.08 

32 0.8 7.2 0.32 1.68 1.76 6.4 0.48 1 2.56 6.88 5.52 8.96 1.36 2.08 3.44 

33 1.1 6.8 0.48 1.84 1.84 5.68 0.64 1 2.96 6.32 4.96 8.64 1.36 2.32 3.68 

34 2.3 
6.9
6 1.52 3.36 1.28 4.64 0.8 1 3.6 5.44 3.6 8.24 1.84 2.8 4.64 

35 3.3 
7.0
4 2 4.4 0.4 3.76 1.28 1 3.68 5.04 2.64 7.44 2.4 2.4 4.8 

36 3.6 
6.9
6 2.48 4.72 0.08 3.36 1.12 1 3.52 4.48 2.24 6.88 2.24 2.4 4.64 

37 4.3 
6.6
4 2.56 5.2 0.32 2.32 1.76 1 4 4.08 1.44 6.32 2.64 2.24 4.88 

38 4.6 
5.9
2 2.96 6.48 0.8 1.28 1.68 2 3.84 2.96 0.56 5.12 3.52 2.16 5.68 
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Tabuľka 4: Porovnanie jednotlivých pozícií bodov na vybraných kolkoch z lokality Mušov-

Burgstall 

Carnuntum           

typ stavby x y plocha 
počet 
budov celková plocha 

contubernium 22 88 1936 35 67760 

preatorium 60 70 4200 1 4200 

principia 60 80 4800 1 4800 

valetudinarium 86 76 6536 1 6536 

armamentaria 46 64 2944 3 8832 

pristavba 30 70 2100 1 2100 
 

  celkovo(pocet ks) 94228     

plocha 1 tegule 395086     

0.2385     imbrexy 395086 



 

 

 

  váha(t) 5531 váha(t) 1975.429769 
 

Počet tehiel na výpal: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

produkcia 1 tehliara 220 220 220 220 220 220 

počet dní v peci 2 2 2 2 2 2 

počet tehliarov 23 45 68 114 136 182 

počet potrebných pecí 5 10 15 25 30 40 

počet dní na zhotovenie 316 158 105 63 53 40 
 

Tabuľka 5: Výpočet potrebného materiálu v castra legionis a doba za ktorú mohol byť 

vyrobený.  

 výška naskladaných tehál 1 5 
 plocha tehly: 0.2385   
 výška tehly vo forme: 0.1   
 výška medzery: 0.1   
 počet várok na výpal: 5   
 počet pecí 20 strana(m): 
 celková plocha(m^3): 20000 141 
 plocha pecí: 855 29 
 rozmery pece a b 
   4.5 9.5 
  

Tabuľka 6: Výpočet veľkosti výrobného okrsku s plochou potrebnou na sušenie tehál.  



 

 

 

 

Kelemantia             

typ stavby x(m) y(m)   plocha počet budov celkova plocha 

contuberniumI 54 18 kelemantia, faza 2 972 5 4860 

      kelemantia, faza 2 0   0 

horreum 50 12 kelemantia, faza 2 600 3 1800 

praetorium 66 22 kelemantia, faza 2 1452 1 1452 

velitelsky dom? 28 15 kelemantia, faza 2 420 1 420 

kupele 19.5 32 kelemantia, faza 2 624 1 624 

stajne 12.5 51.6 kelemantia, faza 2 645 2 1290 
 

  celkovo 15669     

plocha 1 tegule 65698     

0.2385     imbrexy 65698 

  Váha(t) 920 váha(t) 328.490566 
 

 

počet na výpal: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

produkcia 1 tehliara 220 220 220 220 220 220 

počet dní v peci 2 2 2 2 2 2 

počet tehliarov 5 23 45 68 91 136 

počet potrebných pecí 1 5 10 15 20 30 

počet dní na zhotovenie 263 53 26 18 13 9 
 

Tabuľka 7: Výpočet potrebného materiálu v pre auxiliarny kastel s kapacitou 500 mužov 

a doba za ktorú mohol byť vyrobený. 

  



 

 

 

 

Auxiliarkastell 
Carnuntum             

typ stavby x(m) y(m) lokalita plocha 
počet 
budov 

celková 
plocha 

contubernium 8.4 52.7 carnuntum AK 2 442.68 20 8853.6 

preatoria 12.7 36.4 carnuntum AK 2 738.78     

  13 5 carnuntum AK 2       

  42.3 5 carnuntum AK 2       

kupele  28.6 36.6 carnuntum AK 2 1046.76     

principia 33.1 43.4 carnuntum AK 2 1073.54     

barak  47 6 carnuntum AK 2 694.2 2 1388.4 

  21.7 6 carnuntum AK 2       

  47 6 carnuntum AK 2       

velitelske 15.3 21.7   332.01 2 664.02 

neznama 
budova 40.7 33.1   1347.17     
 

  celkovo: 23575.1412     

1 tegule 98848     

0.2385     imbrexy 98848 

  váha(t) 1384 váha(t) 494.237761 
 

počet na výpal: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

produkcia 1 tehliara 220 220 220 220 220 220 

počet dní v peci 2 2 2 2 2 2 

počet tehliarov 5 23 45 68 91 136 

počet potrebných pecí 1 5 10 15 20 30 

počet dní na zhotovenie 395 79 40 26 20 13 
 

Tabuľka 8: Výpočet potrebného materiálu v pre auxiliarny kastel s kapacitou 1000 mužov 

a doba za ktorú mohol byť vyrobený. 

  



 

 

 

gerulata 60 km 1384 494 

nosnosť lode 10 10 20 20 

rýchlosť lode 2.5 2.5 2.5 2.5 

počet nákladov 188 188 94 94 

počet potrebných lodí 5 10 5 10 

počet dní na transport 75 38 38 19 

     ad flexum  97 km 1384 494 

nosnosť lode 10 10 20 20 

rýchlosť lode 2.5 2.5 2.5 2.5 

počet nákladov 188 188 94 94 

počet potrebných lodí 5 10 5 10 

počet dní na transport 243 61 61 30 

          

quadrata 138 km 1384 494 

nosnosť lode 10 10 20 20 

rýchlosť lode 2.5 2.5 2.5 2.5 

počet nákladov 188 188 94 94 

počet potrebných lodí 5 10 5 10 

počet dní na transport 173 86 86 43 

          

arrabona 172 km 1384 494 

nosnosť lode 10 10 20 20 

rýchlosť lode 2.5 2.5 2.5 2.5 

počet nákladov 188 188 94 94 

počet potrebných lodí 5 10 5 10 

počet dní na transport 215 108 108 54 

          

ad statuas  195 km 1384 494 

nosnosť lode 10 10 20 20 

rýchlosť lode 2.5 2.5 2.5 2.5 

počet nákladov 188 188 94 94 

počet potrebných lodí 5 10 5 10 

počet dní na transport 244 122 122 61 

          

ad mures 202 km 1384 494 

nosnosť lode 10 10 20 20 

rýchlosť lode 2.5 2.5 2.5 2.5 

počet nákladov 188 188 94 94 

počet potrebných lodí 5 10 5 10 

počet dní na transport 253 126 126 63 
 

Tabuľka 9: Doba za ktorú by bolo možné stavebný materiál dopraviť do jednotlivých táborov 

(vzdialenosť počítaná od Vindobony) 
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Mapa 1: Limitné stavby v Rakúsku, Morave, Slovensku a Maďarsku (autor: Tomáš Janek) 

  



 

 

 

 

Mapa 2: Miesta nálezov legio I noricorum (autor: Tomáš Janek) 



 

 

 

 

Mapa 3: Miesta nálezov legio I adiutrix (autor: Tomáš Janek) 

 

 

 



 

 

 

 

Mapa 4: miesta nálezov legio II Claudia (autor: Tomáš Janek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa 5: Miesta nálezov legio II Italica (autor: Tomáš Janek) 

 



 

 

 

 

Mapa 6: Miesta nálezov legio X gemina (autor: Tomáš Janek) 

 



 

 

 

 
Mapa 7: Miesta nálezov legio XIII gemina (autor: Tomáš Janek) 



 

 

 

 
Mapa 8: Miesta nálezov legio XIIII gemina (autor: Tomáš Janek) 



 

 

 

 
Mapa 9: Miesta nálezov legio XV Apollinaris (autor: Tomáš Janek) 



 

 

 

 

Mapa 10: Miesta nálezov legio XXX Ulpia victrix (autor: Tomáš Janek) 
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Obrázok č. 1 : základné typy rímskych stavebných terakot, 1) later, 2) tegula, 3) imbrex, 4) 

tubuli (zdroj: http://www.laterarius.sk/media/ilustracie/rim/obr1.jpg (16.8.2014) ) 

 

 

Obrázok č. 2: Spôsob zakrytia rímskej strechy, t-tegula, i-imbrex, a-antefix (zdroj: 

http://4.bp.blogspot.com/-

Is1_mdIDDVg/T3x96nTOrCI/AAAAAAAAEn8/Kj6NK1bUY6Y/s1600/tegula_imbrex.jpg 

(16.8.2014) ) 
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Obrázok č. 3: Izolačné obklady stien:  A) tegula mammata, B) tegula hammata (podľa 

Vitruvius 2001) 

 

 

Obrázok č. 4: Rekonštrukcia stavby hypocausta v Archeologickom múzeu SNM 

v Bratislave(zdroj: http://www.laterarius.sk/stranky/posts/tehla-v-dobe-rimskej37.php 

(16.8.2014) ) 

 

http://www.laterarius.sk/stranky/posts/tehla-v-dobe-rimskej37.php


 

 

 

 

Obrázok č. 5: Odtlačok dlane na tehle typu later pedalis, Mušov – Burgstall (foto: Tomáš 

Janek) 

 

 

 

Obrázok č. 6: Odtlačok psej laby na tehle typu later pedalis, Mušov – Burgstall (foto: Tomáš 

Janek) 



 

 

 

 

 

Obrázok č. 7: Kontrolné? čiary spravené prstami na tegule, Gerulata – Bergl (foto: Tomáš 

Janek) 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázok č. 8: Početný záznam na later pedalis, Historické múzeum v Regensburgu (foto:  

Tomáš Janek) 

 

Obrázok č.10: Typy keramických pecí z Pannónie (zdroj: Vámos 2010, s. 71) 

 

Obrázok č. 9: Rímska pec na vypaľovanie tehál, Steinergasse 17, Viedeň (zdroj: 

http://www.wien.gv.at/archaeologie/images/ziegelofen-gr.jpg 16.8.2014) 

 

http://www.wien.gv.at/archaeologie/images/ziegelofen-gr.jpg%2016.8.2014


 

 

 

 

Obrázok č. 10: Plán Vindobony (autor: M. Moser) 

 

Obrázok č. 11: kolky signované 13. légiou pochádzajúce z Vindobony (zdroj: 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes (16.8.2014) ) 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp?ignorelogin=yes


 

 

 

 

Obrázok č. 12: kolky signované 14. légiou pochádzajúce z Vindobony (zdroj: 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp (16.8.2014) ) 

  



 

 

 

 

Obrázok č. 13: kolky signované 14. légiou pochádzajúce z Vindobony (zdroj: 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp (16.8.2014) ) 

 

 



 

 

 

 

Obrázok č. 14: Ostatné kolky légií z Vindobony, zľava: legio I adiutrix, legio I Noricorum, 

legio II Italica s menom Urscinus Duc, legio XXX Ulpia victrix, leg XV Apollinaris (zdroj: 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/index.asp (16.8.2014) ) 

 

Obrázok č. 15: Priebeh hradieb v tábore Ala Nova (zdroj: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Kastell_Ala_Nova.jpg/800px-

Kastell_Ala_Nova.jpg (16.8.2014)) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Kastell_Ala_Nova.jpg/800px-Kastell_Ala_Nova.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Kastell_Ala_Nova.jpg/800px-Kastell_Ala_Nova.jpg


 

 

 

 

Obrázok č. 16: Kolok 10. légie pochádzajúci z Ala Nova (zdroj: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Ala_Nova#mediaviewer/Datei:FW_AlaNova7.jpg (16.8. 

2014) ) 

 

Obrázok č. 17: Plán castra legionis v Carnunte (zdroj: Gugl 2007) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Ala_Nova#mediaviewer/Datei:FW_AlaNova7.jpg


 

 

 

 

Obrázok č. 18: Kolky legio I adiutrix, Carnuntum 

 

Obrázok č.19: Ukážka kolkov legio X gemina, Carnuntum 

 

Obrázok č. 20: Ukážka kolkov legio XIII, Carnuntum 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 21: Ukážka kolkov legio XIIII gemina z Carnunta 

 

 

 



 

 

 

 

Obrázok č. 22: Ukážka kolkov legio XXX Ulpia victrix, Carnuntum 

 



 

 

 

Obrázok č. 23: Ukážka kolkov legio XV Apollinaris, Carnuntum 

 

Obrázok č. 24: Plán kamennej fázy auxiliárneho kastellu v Carnunte z 2. storočia (zdroj: 

http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/img.pl?id=47(16.8.2014) ) 

 

 

 

 

http://www.auxiliarkastell.at/cgi-bin/img.pl?id=47(16.8.2014)


 

 

 

 

 

Obrázok č. 25: Jednotlivé stavebné fázy kastelu Gerulata v Rusovciach 1. drevozemný tábor s 

dvojitou priekopou (a) a časťou kasárenského baraku (b); 2. kamenný 

kastel z 2.-3. storočia so základmi múrov v polohe Bergl (c), zvyškom juhovýchodného 

pevnostného múru (d) a dlážkami a vrstvami v polohe „pri sýpke“ (e); 3. zmenšený kamenný 

kastel zo 4. storočia so zatiaľ jedinou známou líniou opevnenia na juhozápadnom fronte (f-g); 

4. neskoroantická pevnosť z konca 4. až začiatku 5. storočia (h). (zdroj: Schmidtová 2012, 

s.10) 



 

 

 

 

Obrázok č. 26: Jednotlivé stavebné fázy zachytené na polohe Bergl:  

Oranžová: priekopy drevozemného tábora (záver 1. až 2. storočie);  

červená: múry vnútornej zástavby kamenného kastela s dvoma stavebnými etapami (2.-4. 

storočie); 

modrá: neskoroantická pevnosť (dve stavebné etapy zo záveru 4. až začiatku 5. 

storočia).( zdroj: Schmidtová 2012, s.10) 

 

Obrázok č. 27: Fragmenty kolkov legio XV Apollinaris z polohy Bergl v Rusovciach (zdroj: 

Kraskovská 1991, s. 63) 

 

Obrázok č.28: Kolky legio X gemina pochádzajúce z polohy Bergl v Rusovciach(zdroj: 

Kraskovská 1991, s. 61) 



 

 

 

 

Obrázok č. 29: Kolky legio XIIII gemina pochádzajúce z polohy Bergl v Rusovciach(zdroj: 

Kraskovská 1991, s. 62) 

 

 

Obrázok č. 30: Kolky legio II Italica s menom Temporus Duc pochádzajúce z polohy Bergl 

v Rusovciach(zdroj: Kraskovská 1991, s. 64) 



 

 

 

 

 

Obrázok č. 31: Umiestnenie kastelu Ad Flexum (zdroj: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Kastell_Ad_Flexum_mit_Umfeld%2C

_M%C3%A1riak%C3%A1lnok%2C_Ungarn.png (16.8.2014)) 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Kastell_Ad_Flexum_mit_Umfeld%2C_M%C3%A1riak%C3%A1lnok%2C_Ungarn.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Kastell_Ad_Flexum_mit_Umfeld%2C_M%C3%A1riak%C3%A1lnok%2C_Ungarn.png


 

 

 

Obrázok č. 32: Plán tábora Quadrata (zdroj: Viszy 1988, s. 44) 

 

 

Obrázok č. 33 : Kolky legio XIIII gemina pochádzajúce z Quadraty(zdroj: Lörincz 1981, s. 23) 

 

 
 



 

 

 

Obrázok č. 34: Plán odkrytých čatí tábora Arrabona (zdroj: Eszter 1992) 

 

 

 

 

 
 

Obrázok č. 35: kolky legio XIIII gemina pochádzajúce z Arrabony (zdroj: Lorincz 1988, s. 23)  

 

 

 

 
 

Obrázok č. 36: kolky legio I adiutrix  pochádzajúce z Arrabony (zdroj: Lorincz 1988, s. 17)  

 



 

 

 

 
 

Obrázok č. 37: kolky legio X gemina  pochádzajúce z Arrabony (zdroj: Lorincz 1988, s. 18) 
 

 

 
Obrázok č. 38: Plán tábora Ad Statuas (zdroj: Viszy 2003, s. 71) 

 



 

 

 

 
Obrázok č. 39: Príklady typov kolkov legio X gemina pochádzajúce z Ad Statuas (zdroj: Gabler 1989, s. 149 ) 

 

 



 

 

 

 
 

Obrázok č. 40: Príklady typov kolkov legio XIIII gemina pochádzajúce z Ad Statuas (zdroj: Gabler 1989, s. 164 ) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
Obrázok č. 41: Plán Ad Mures (Zdroj Viszy 2003, s. 73) 

 
Obrázok č. 41: Kolky legio XIII gemina z lokality Ad Mures (Lorincz 1988, s. 17) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 42: Plán kastelu Kelemantia (zdroj: Rajtár 2004,) 

 



 

 

 

 
Obrázok č.42 : Stavebné terakoty kolkované legio I adiutrix pochádzajúce z Kelemantie (zdroj: Rajtár 1987, s. 

68) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

Obrázok č.43: Plán lokality Stillfried() 

 

 

 



 

 

 

 

Obrázok č. 44: Rímske stavby objavené na lokalite Mušov- Hradisko(zdroj: Komoróczy 2008, 

s. 407) 

 



 

 

 

Obrázok č. 45: Kolky vyskytujúce sa na stavebných terakotách z lokality Mušov- Burgstall 

(zdroj: Komoróczy 2003, s. 72) 

  

Obrázok č.46: Typy črepov, ktoré sa vyskytujú na kolkovanom materiáli z Mušova(foto: 

Tomáš Janek, zdroj pre výbrusy: http://tiles.chc.sbg.ac.at/db_ziegel/datenblatt.asp?Nr=3187 

(16.8.2014) ) 

http://tiles.chc.sbg.ac.at/db_ziegel/datenblatt.asp?Nr=3187


 

 

 

 

Obrázok č. 47: Plán rímskej stanice v Stupave podľa Ondroucha(zdroj: Hečková 1986, s. 379) 

 



 

 

 

 

Obrázok č. 48: Kolky rímskych légií pochádzajúce zo Stupavy(zdroj: Turčan 2011, s.26) 

 

Obrázok č. 49: Rímske stavby na lokalite Devín (zdroj: Schmidtová 2012, s. 4) 

 



 

 

 

 

Obrázok č. 50: Nálezy rímskych kolkov z Devína (zdroj: Plachá 1986, s. 345) 

 

Obrázok č.51: Rímska stavba na lokalite Veľký Kýr- Milanovce (zdroj: Kolník 1986,s. 413 ) 



 

 

 

 

 

  

Obrázok číslo 52: Nálezy kolkov z Milanoviec, 1 legio I adiutrix, 2-5 legio X gemina, 6-7 

legio XIIII geminam 8-9 Lupicinus tribunus,  

  



 

 

 

 

Obrázok č. 53 : Vymedzenie meraných bodov na kolku pochádzajúceho z lokality Mušov 

(autor: Tomáš Janek) 

 

Obrázok č. 54: Použitie rozdielneho spôsobu rozdelenia na osy, kolok pochádza z lokality 

Bergl v Rusovciach (autor: Tomáš Janek)  

 

Obrázok č. 55: Vymedzenie skupín s rovnakým razidlom,(autor: Tomáš Janek, použitý 

program: MorphoJ) 



 

 

 

 

Obrázok č. 56: Použitie rovnakého razidla na kolkoch z Mušova (foto: Tomáš Janek) 



 

 

 

 

Obrázok č. 57: Rovnaké razidlo použité na kolkoch z lokality Mušov- Burgstall (foto: Tomáš 

Janek) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrázok č.58 : Porovnanie kolkov z lokality Bergl- Rusovce (autor: Tomáš Janek) 

 



 

 

 

Obrázok č.59: Pár označený za rovnaké razidlo s kolkom 14.légie, Bergl-Rusovce (foto: 

Tomáš Janek) 

 

Obrázok č. 60: Pár kolkov na ktoré bolo použité rovnaké razidlo, Bergl-Rusovce (foto: Tomáš 

Janek) 



 

 

 

 

Obrázok č.61: Porovnanie veľkosti tehelného okrsku s plochou tábora légie (autor: Tomáš 

Janek) 

 


