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Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl popsat rozvoj a proměny městských a venkovských sídlišť 

v Syropalestině na území tzv. Dekapole v římské císařské době. První část je věnována

historii vymezené oblasti a to počínaje vznikem římské provincie Syria r. 63 př. n. l., až do 

nástupu císaře Diokleciána r. 284 n. l. Stručně je zmíněna topografie regionu, politická 

struktura, náboženství a některé další aspekty, které formovaly tuto oblast. Druhý oddíl se 

zabývá městským osídlením. Tato část je zaměřena na plánování měst, městské hradby a 

veřejné stavby, jež zde v příslušném časovém horizontu vznikly. Třetí kapitola se věnuje

venkovským sídlištím a jejich celkovému rozvoji od 1. až do 3. st. n. l. Na základě zjištěných 

poznatků je v následující části provedena syntéza městského a poté venkovské osídlení, tyto 

dva výstupy jsou porovnány a v jejich rámci jsou charakterizovány konkrétní změny, jimiž 

tato sídliště prošla ve vymezeném časovém úseku. Závěrečná kapitola se zabývá otázkou, zda 

se tyto proměny v této oblasti v době římského císařství, dají označit za helénizaci nebo 

romanizaci a v jejich rámci je posouzena míra obou fenoménů. 

Klíčová slova:

Městské osídlení, venkovské osídlení, urbanizace, Dekapolis, Arábie, Sýrie, Palestina, 
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Abstract 

This thesis aims to describe the development and transformation of urban and rural 

settlements in Syropalestine in the territory of the so-called Decapolis during the Roman 

Imperial period. First chapter is dedicated to the history of the above mentioned region and 

begins with the formation of the Roman province of Syria in 63 BCE and then continues until 

the ascend of emperor Dioclecianus in 284 AD. Topography, political structure, religion and

some other aspects which formed this region are briefly mentioned. The second part tackles 

selected urban settlements. It is focused on urban planning, city walls and public buildings, 

which were erected here in the given time period. The third chapter describes rural settlements 

and their overall development from first until third century AD. The following charter 

contains a synthesis of urban and, consequently, rural settlement made on the basis of 

ascertained findings. These two outcomes are compared using as a framework for 

characterizing specific changes which these settlements underwent in the defined period of 

time. Last chapter tackles the question as to whether these transformations in this region at the 

time of the Roman Empire can be described as a result of Hellenization or Romanization; 

both of those are used as a framework within which the extent of the two phenomena is 

accessed. 

keywords:

Urban settlement, rural settlement, urbanization, Decapolis, Arabia, Syria, Palestine, 
acculturation, Hellenization, Romanization, Roman Imperial period
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Úvod

V první pol. 2. st. n. l. došlo k nebývalému rozkvětu skupiny původně řeckých poleis, 

jež se rozkládaly na pomezí tří římských provincií: Syria, Judea a Arabia. Tato oblast byla 

nejpozději od poloviny 1. st. n. l. známá pod názvem Dekapolis. Pod tímto označením zůstala, 

přes všechny historické změny, v povědomí jejích obyvatel nejméně do 5. st. n. l. Území 

Dekapole se stalo místem, kde se potkávaly a vzájemně prolínaly směsice nejrůznějších 

kulturních vlivů.

Původní semitské obyvatelstvo, převážně tvořené Židy, Araby, Nabatejci a v pouštních 

oblastech beduínskými kmeny, bylo od konce 4. st. př. n. l. vystaveno helenizačním vlivům. 

Tyto sem byly přinášeny řeckými a makedonskými osadníky, kteří se zde začali usazovat na 

pozvání ptolemaiovských a později seleukovských panovníků. Před polovinou 1. st. př. n. l. se 

celá oblast dostala do bezprostřední sféry římského zájmu. Na počátku 2. st. n. l. byla 

Dekapole rozdělena mezi jednotlivé římské provincie a stala se nedílnou součástí římské říše. 

V tomto období došlo k zásadním proměnám, které změnily tvář celé oblasti. Jednotlivé 

kultury, ať již místní semitské, řecká a nově příchozí římská, začaly společně ovlivňovat 

politický, ekonomický, náboženský a kulturní vývoj, v neposlední řadě také rozvoj městského 

a venkovského osídlení.

Primárním úkolem, který jsem si stanovil, není popis obyvatelstva a jeho vzájemných 

vztahů (i když se tomuto tématu budu věnovat v závěrečné kapitole), ale proměny sídlišť, ať 

už městského nebo venkovského charakteru ve vymezeném regionu Dekapole. Cílem této 

práce bude, pokud to bude možné, popsat jednotlivé městské a venkovské celky, umístit a 

chronologicky zařadit jejich proměny do příslušného období. Prameny ze kterých práce čerpá, 

jsou v naprosté většině hmotného charakteru. Na jejich základě se pokusím nejdříve 

charakterizovat konkrétní změny a následným cílem bude syntéza městského a poté 

venkovského osídlení. Tyto dva výstupy porovnám a na tomto základě provedu celkovou 

syntézu v závěrečném shrnutí. V závěrečné kapitole se budu snažit odpovědět na otázku, zda 

zjištěné proměny ve vymezeném časovém úseku bude možné označit, ať již jako důsledek 

přítomnosti řeckého obyvatelstva nebo římské správy, za helénizaci nebo romanizaci. Pokud 

to bude možné, rovněž posoudím míru obou fenoménů.
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Hlavním časovým úsekem, jimž se budu zabývat v této práci, je 1. až 3. st. n. l., tj. od 

upevnění římské přítomnosti v regionu na přelomu letopočtu, po nástup císaře Diokleciána a 

s tím spojené celkové změny v rámci římské říše (začátek dominátu). V první kapitole 

věnované historii, v její úvodní části se krátce zmíním o období, které začíná tažením G. 

Pompeia na Východ r 64 př. n. l. a založením provincie Syria. Se vznikem této provincie je 

spojená obnova mnoha měst v regionu, včetně těch, která jsou tématem této práce.

Dobových písemných pramenů, které by se zabývaly územím Dekapole se dochovalo 

poskrovnu. Pokud necháme stranou ranně byzantské autory, kteří psali o Dekapoli s odstupem 

několika století, jako Eusebia, Epifana nebo Štěpána Byzantského, zůstanou nám pouze tří 

další autoři, již psali v období, kterým se zabývá tato práce. Prvním z nich je židovský 

historik Josephus Flavius. Ve své první knize Židovské starožitnosti, se autor zmiňuje 

v kontextu tažení G. Pompeia na Východě r. 64 př. n. l. o některých městech v rámci nového 

uspořádání regionu.1 V druhé knize Válka židovská, stejně jako v jeho autobiografickém díle 

Můj život, při popisu povstání židovského obyvatelstva v Judei, se na několika místech 

objevují samostatné zmínky o některých městech uvedené oblasti a také je několikrát 

zmíněna Dekapole jako oblastní název. Druhým autorem je římský spisovatel Plinius, který 

ve svém díle Kapitoly o přírodě, v kapitole věnované geografii jižního a východního pobřeží 

Středozemního moře, popisuje tuto oblast a poprvé přiřazuje jednotlivá města k Dekapoli.2

Posledním z trojice autorů je řecký geograf Klaudios Ptolemaios. V knize Geographia, při 

výkladu o regionu Coele-Syria, zmiňuje Decapolis. Oblast popisuje podobně jako Plinius, i 

když v některých případech přiřazuje Decapoli jiná města, než ta o kterých píše Plinius.3

Z těchto poznatků vyplývá, že nemáme téměř žádné historické písemné prameny, 

které by se zabývaly tímto územím jinak, než z pohledu historického nebo topografického. 

Pokud si budeme chtít postavit obraz této oblasti v časovém horizontu, o němž je tato práce, 

nezbývá nám nic jiného než se obrátit k archeologickým pramenům.

Archeologické prameny budou nejdůležitějším zdrojem, ze kterého budu čerpat, 

protože hlavním výstupem této práce jsou právě poznatky o archeologických lokalitách a to 

buď městského, nebo venkovského charakteru.

                                               
1 AJ XIV, 4.74-76.
2 NH V, 16.
3 PTOLEMAIOS, Geogr. V, 14.
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Většina měst v oblasti Dekapole byla v posledních desetiletích úspěšně lokalizována. 

Abila byla identifikována jako Quwajlibah, Kanatha jako Kanawat, Kapitolias jako Beit Ras, 

Gadara jako Umm Qeis, Gerasa jako Džeraš, Hippos jako Qal´at el-Husn, Nysa-Skythopolis

jako Beit Šean, Filadelfie jako moderní Ammán a Pella je spojována s lokalitou Tabaqat el-

Fahil.4 Umístění dvou měst je dodnes nejisté. Rafana je spojována s lokalitou er-Rafeh ale 

někteří badatelé ji dokládají na místě, kde byla na sklonku 1. st. n. l. založena Kapitolias.

Dion bylo hledáno hned na několika místech, ale v poslední době se nejčastěji spojuje 

s lokalitou Tell al-Aš´ari v jižní Sýrii.5

Při lokalizaci jednotlivých měst, se používaly rozdílné přístupy. V případě Filadelfie

(Ammán) se jednalo o kontinuálně osídlené místo. V dalším případě proběhla lokalizace na 

základě použití literární, numizmatické a epigrafické evidence (Kapitolias, Pella). 

V neposlední řadě pátrání probíhalo za použití místních toponym (Kanatha – Kanawat).

Lokality bývalých měst Dekapole se v současnosti nacházejí na území tří států a tím 

jsou z velké části ovlivněny i archeologické výzkumy a poznatky, které z nich máme. 

Nejsložitější je situace v Sýrii. Současná geopolitická situace nejen že neumožňuje další 

výzkumy a je téměř nemožné získat jakoukoliv relevantní literaturu z již ukončených, ale 

dochází k úplné destrukci jednotlivých lokalit. Úroveň výzkumů v Jordánsku se v posledních 

desetiletích výrazně zlepšila, hlavně pokud se týká povrchových průzkumů. Jedním 

z problémů posledních let je nekontrolovaný růst městského osídlení a s ním spojená 

destrukce archeologických lokalit. Také nejnovější výzkumy, jako např. v případě Gerasy se 

spíše zaměřují na pozdější, islámské, období. Izrael v současnosti nabízí nejlepší podmínky 

pro studium měst Dekapole (Skythopolis, Hippos). Archeologické výzkumy zde probíhají od 

80. resp. 90. let minulého století a jsou hojně publikovány (Hippos).6

Literaturu, kterou budu používat pro městské osídlení lze rozdělit do čtyř druhů. Za 

prvé to jsou shrnující monografie, např. Gerasa and the Decapolis od D. KENNEDYHO (2007) 

nebo Jerash and the Decapolis od I. BROWNINGA (1982). Dále budu používat sborníky, jako 

např. Jordan An Archeological Reader, Near Eastern Archeology nebo The Roman Army in 

the East. Třetím typem budou články z periodik, např. ARAM Third International 

Conference: The Decapolis, v neposlední řadě to budou také předběžné výkopové zprávy, 

                                               
4 SPIJKERMAN 1978, 19.
5 KROPP – MOHAMMAD 2006, 125.
6 MŁYNARCZYK – BURDAJEWICZ 2005; SEGAL et al. 2008; SEGAL et al. 2013.
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jako např. Pella in Jordan 1. (1979 -1981) nebo Nysa-Scythopolis: The Caesareum and the 

Odeon.

Pro venkovské osídlení budu téměř výhradně čerpat z povrchových průzkumů, které se 

budou týkat lokalit v Jordánsku a Izraeli. Jeden ze základních problémů těchto průzkumů je 

datace získaného materiálu. O tomto tématu se podrobněji zmíním v části jim věnované. Jak 

již jsem zmínil, bude se jednat výhradně o lokality na území Jordánska. Některé povrchové 

průzkumy byly prováděny v okruhu městských sídlišť, jako např. Regional Survey and 

Ethnoarchaelogical Investigations at Abila vedené M. a N. FULLEROVÝMI (1992), jiné se 

zabývaly širší oblastí, např. The Roman Countryside in North-West Jordan (63 BC – AD 324)

prováděný L. EL-KHOURIM (2008). 

První kapitola bude věnována historii. Spolu s ní zde budou podkapitoly věnované 

jiným než jenom archeologickým aspektům této oblasti. Stručně zmíním topografii regionu, 

obyvatelstvo, náboženství, obchod a zemědělství v zájmové oblasti. Dále se pokusím o 

definici pojmu Dekapolis a krátce zmíním její politickou strukturu. Druhý oddíl se zaměří na 

městské osídlení. Tato část bude věnována urbanismu a jednotlivým veřejným stavbám, které 

zde v příslušném časovém horizontu vznikly. Třetí oddíl se bude zabývat venkovskými 

sídlišti, jejich rozvojem a proměnami, kterými prošly v rozmezí od 1. až do 3. st. n. l. 

V poslední kapitole budou následovat syntézy, jak městského tak venkovského osídlení a 

následně bude provedeno jejich vzájemné porovnání, které bude v závěrečném shrnutí 

městského a venkovského osídlení. Poslední části této kapitoly budou věnovány vlivům 

romanizace a helénizace v oblasti Dekapole a jejich vzájemnému porovnání.

Při používání latinských nebo řeckých jmen se budu držet jejich původní podoby. 

V případě místních názvů (Skythopolis, Kapitolias) se budu držet řeckých názvů, protože i 

v době o které budu psát, byla řečtina linguou frankou východních provincií. Pokud budu 

používat názvy, pro které je vžité české označení (Damašek), budu je v tomto tvaru používat. 

Při přepisu latinských a řeckých slov do češtiny se budu držet Encyklopedie antiky.7

                                               
7 SVOBODA a kol. 1973.
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1 Historická a všeobecná část

1.1 Od založení římské provincie Syria r. 63 př. n. l., po vznik římské 

provincie Arabia r. 106 n. l.

Historická část této kapitoly začíná r. 63 př. n. l., není však možné začít bez toho, abych 

se nezmínil v úvodním odstavci několika větami o obdobích, které předcházely Pompeiově 

tažení na Východ. Většina měst Dekapole odvozovala svůj původ od Alexandra 

Makedonského nebo od některého z jeho generálů.8 Avšak podle archeologických průzkumů 

v jednotlivých lokalitách, sahá jejich minulost mnohem dále. Nejstarší sídelní vrstvy 

zachycené ve Skythopoli jsou datovány do pozdního neolitu až raného chalkolitu.9 Počátky 

osídlení na dalších lokalitách jsou mladšího data, ale i tak předcházejí helénistické období a 

s ním spojené zakládání řeckých poleis o mnoho století. Část historie věnující se helénistické 

době, od tažení Alexandra Velikého až po založení provincie Syria, je kvalitně popsána 

v četných publikacích, jako např. Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel od A. KASHERA

(1990), Judaism and Hellenism od Martina HENGELA (1974) nebo v knize Roman Arabia od 

G. W. BOWERSOCKA (1983)

V roce 64 př. n. l. přišel na Východ G. Pompeius. Po krátkém tažení obsadil zbytky 

území seleukovského království a připojil region k římské říši jako provincii Syria a 

z Damašku zahájil reorganizaci provincie a přilehlých oblastí. Jedním z jeho prvních počinů 

bylo omezení moci hasmonejského království.10 S nástupem nového správce provincie Aula 

Gabina je spojeno obnovení nežidovských měst a osad v Transjordándsku, Samáří, Idumeji a 

v pobřežních oblastech.11 V některých městech a osadách v této oblasti, docházelo 

v předchozích desetiletích pod nadvládou hasmonejských panovníků k vyhánění místního 

nežidovského obyvatelstva, jiná jako třeba Gadara, Hippos a pravděpodobně Pella12 byla 

úplně zničena. Aulus Gabinus „obnovil Gadaru, která byla zničená Židy. A z dalších měst 

Hippos, Skythopolis, Pellu, Dion a Samáří … a předal je jejích obyvatelům“.13 G. Pompeius 

byl později v řecko-římské historiografii oslavován jako zachránce, jenž navrátil města jejich 
                                               
8 GRAF 1992, 10.
9 ROWE 1930, 8.
10 BOWERSOCK 1983, 25.
11 BERLIN 2003, 429.
12 SMITH et al. 1973, 40.
13 AJ XIV, 4.74-76.
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právoplatným obyvatelům. Tato událost byla uchována v paměti zavedením tzv. Pompeiova 

kalendáře. Většina měst na východ od řeky Jordán, až na několik výjimek, zavedla tento 

kalendář, který počínal rokem 63 př. n. l.14  

Hlavním uvolněním pro celou oblast, jež přinesla římská přítomnost, bylo odstranění 

nebezpečí dalších židovských nebo nabatejských nájezdů do oblasti Dekapole. Území se stalo 

nárazníkovou zónou mezi provincií Syria, do které byla jednotlivá města připojena a 

nabatejským a judským královstvím na jihu. Nová administrativa začala organizovat 

jednotlivé oblasti v podobě samosprávných měst s jejich přilehlým územím, což usnadňovalo 

správu regionu. 

Za pomoc, kterou poskytl hasmonejský panovník Herodes Veliký Augustovi při bitvě u 

Actia r. 31 př. n. l., byl jmenován správcem Coele-Syria. Do tohoto regionu spadalo i 

Transjordánsko, kde se nacházela většina měst Dekapole. Dvě z nich, Gadara a Hippos, se 

stala z Augustova rozhodnutí součástí jeho království.15 V letech 23. a 20 př. n. l. vyslali 

zástupci Gadary do Říma poselství, kde se domáhali zrušení tohoto rozhodnutí a jejich 

připojení k provincii Syria. Žádost nebyla vyslyšena, ale Římané sami uznali, že správa 

oblasti v této podobě je komplikovaná a proto delegovali prefekta, přímo zodpovědného 

místodržícímu. V roce 4. př. n. l., po Herodově smrti, získala Gadara a Hippos opět 

nezávislost.16 Z této doby nemáme žádné doklady, které by jakkoliv blíže spojovaly města 

Dekapole, ať už administrativně, vojensky nebo obchodně. 

Od přelomu letopočtu, až do druhé poloviny 1. st. n. l., zažilo území Transjordánska 

období ničím nerušené prosperity. Z této doby máme doloženu Diovu svatyni v Gerase, jež 

patří k nejstarším dochovaným římským stavbám na území Dekapole.17

V letech 66 až 73 n. l. došlo v provincii Judea k povstání židovského obyvatelstva, jež 

přímo či nepřímo zasáhlo okolní oblasti včetně území Dekapole. Gerasa, Gadara, Skythopole 

a Hippos, čelily během povstání nesčetným útokům ozbrojených skupin zélótu, které 

způsobovaly rozvrat a destrukci. Občané v některých městech reagovali krutou odvetou, jejíž 

obětí se stávalo židovské obyvatelstvo, jež žilo v těchto městech a přilehlých oblastech: „Židé 

napadli vesnice Syřanů, a sousední města, Filadelfii, Hesbon, Gerasu, Pellu a Skythopolis. 

                                               
14 KASHER 1990, 176.
15 AJ XV, 7.3.217. 
16 AJ XVII, 11.4.320.
17 RIGSBY, 99.
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Dále napadli Gadaru, Hippos a Gaulantis, ničící a zapalující vše, všude kde se objevili. 

Syřané sami zabíjeli stejné množství Židů, masakrovali ty, které chytili ve městech a to nejen 

z nenávisti ale také aby předešli možným útokům“.18 Města Dekapole se přiklonila na stranu 

Římanů. Pomáhala zásobovat římskou armádu a některá sloužila jako základny pro legie. Ve 

Flaviově knize Můj život, je jedna z prvních historických zmínek o Dekapoli: „Když 

Vespasianus přišel do Ptolemaidy, přední mužové syrského desetiměstí hlasitě obviňovali 

Justa Tiberiadského, že spálil jejich vesnice“.19 Přesto nevíme ani z tohoto období o žádném 

spojenectví, jež by města Dekapole mezi sebou uzavřela. Jakákoliv společná odpověď na toto 

nebezpečí nepřišla.

Od skončení židovského povstání, až do r. 106 př. n. l. probíhalo období dalšího 

rozkvětu, jež nebylo výrazně narušeno ani vytvořením římské provincie Arabia na začátku 2. 

st. n. l.

1.2 Od vzniku provincie Arabia r. 106 n. l. po nástup císaře Diokleciána r. 

284 n. l.

Roku 106 n. l. nabatejské království ztratilo nezávislost a došlo k vytvoření provincie 

Arabia a region Dekapole byl rozdělen mezi tři provincie. Do provincie Arabia byla zařazena 

Gerasa, Filadelfie a Dion. K provincii Syria připadly Kanatha a Abila. A konečně provincie 

Judea dostala Gadaru, Pellu, Kapitolias a Skythopoli.20 Okolnosti, za kterých se císař 

Traianus rozhodl k obsazení nabatejského království a jeho přičlenění k římské říši, zůstávají 

nejasné.21 Jedním z důvodů mohlo být zarovnání hranice na Východě a využití obchodních 

cest, jež přecházely přes území Nabatejců. Dalším mohlo být císařovo tažení do Dácie a 

potřeba jeho zaplacení.22 A v neposlední řadě samotné úmrtí nabatejského panovníka Rabbela 

II. a vznik politického vakua v dané oblasti, i když z tzv. Babatina archivu je doložen 

následovník.23

                                               
18 BJ II, 18.1-4.
19 Vita, 74.410.
20 SIPILÄ 2009, 134.
21 BOWERSOCK 1983, 76.
22 FREEMAN 1996, 93.
23 BOWERSOCK 1983, 80. Jedná se o soubor soudních rozhodnutí v případě ženy jménem Babata z přelomu 1. a 2. 
st. n. l., nalezených v oblasti Mrtvého moře.
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Z písemných a archeologických pramenů není jasné, jestli připojení proběhlo 

mírumilovně nebo bylo provázeno větším odporem ze strany Nabatejců. Římské prameny 

nezmiňují žádné boje a mince ražené nesou nápis Arabia adquisita a nikoliv Arabia Capta.24

         Ve 2. st. n. l. došlo k přímému začlenění Blízkého východu v každém ohledu, a to jak 

kulturním, vojenském, administrativním a v neposlední řadě politickém, do římské říše. 

Východořímské provincie, včetně bývalé Dekapole, zažívaly nebývalý rozkvět. Vojenská 

přítomnost v regionu a obnovení obchodních tras, které začaly vést přes některá bývalá 

dekapolská města, byly jedním z hlavních důvodů největšího ekonomického rozvoje 

v historii. Jednou z nejvýznamnějších událostí pro region bývalé Dekapole první poloviny 2. 

st. n. l., byla návštěva císaře Hadriana na Východě. V rámci své cesty navštívil některá města 

v oblasti a nevynechal Filadelfii a Gerasu, kde strávil zimní období mezi roky 129 až 130 n. l. 

Gerasa v té době byla důležitým administrativním centrem, se sídlem finančního prokurátora 

provincie Arabia.25Další událostí bylo povstání Bar Kochba mezi léty 132 až 135 n. l. Na jeho 

potlačení se podílela podstatná část římské armády. Jedním z jeho vyústění bylo 

přejmenování provincie Judea na provincii Syria Palaestine.26

Následující dekády byly obdobím klidu bez výraznějších změn. Na přelomu 2. a 3. st. n. 

l. se moci v Římě ujala severovská dynastie, kdy nejdříve manželka S. Severa, Julie Domna a 

následně dvojice císařů, Elagabalus a Severus Alexandr pocházeli z východních provincií. 

Tito se zasloužili o další rozmach a stabilitu oblasti. Od poloviny 3. st. n. l. byla mnohá města 

v regionu bývalé Dekapole obehnána hradbou, jak dokládají archeologické a epigrafické 

nálezy z některých lokalit.27 Roku 284 n. l. nastupuje na trůn císař Dioklecián. S jeho 

nástupem jsou spojené změny, jež výrazně proměnily podobu celé římské říše, Východ 

nevyjímaje. Tyto již nejsou součástí této práce.

1.3 Topografie Dekapole

Co se týká topografické pestrosti, pravděpodobně nebylo v římské říši území, jež by 

proslulo takovou rozmanitostí, jako právě jihovýchodní část středomořského pobřeží.28 Celá 

                                               
24 BOWERSOCK 1983, 81.
25 GRAF 1992, 31.
26 SIPILÄ 2009, 139.
27 SIPILÄ 2009, 136.
28 BOWERSOCK 1983, 5.
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oblast Transjordánska se dělí na dvě části. 

Na severu leží Jordánská náhorní plošina 

s nadmořskou výškou od 900 do 1800 m. n. 

m., na jihu území Moab. V západní části 

náhorní plošiny se nachází nejúrodnější 

území celého regionu, s městskými centry 

jako Skythopolis, Filadelfie a Gerasa. Půdní 

podklad je tvořen převážně červenou 

středomořskou půdou (tzv. Terra rossa), 

vápencem, basaltem a čedičem, jenž tvořil 

ve starověku základní stavební materiál 

v této oblasti.29 Nejvýraznějším 

topografickým prvkem v regionu je řeka Jordán, ležící průměrně zhruba 200 metrů pod úrovní 

moře. Je napájena několika říčními toky jak ze západu, tak z východu. Největšími jsou vádí 

Jarmuk a vádí aš-Šallalah. Koryto řeky se v zimních měsících rozvodňuje, v letních měsících 

je většinou téměř vyschlé. 

Samotné území Dekapole (Obr. 1) je vzdáleno zhruba 60 kilometrů od mořského 

pobřeží, přesto se jednalo o poměrně izolovaný region. V rámci prostředí ležela Dekapole na 

rozhraní dvou světů, středomořského a pouštního, byla jejich nedílnou součástí, začínajících u 

pobřeží Středozemního moře a pokračovala až k pouštním pustinám táhnoucím se k Perskému 

zálivu.30 Rozkládala se na západ od řeky Jordán a Mrtvého moře, s výjimkou Skythopole,

k plošině Azraq ve východní části a na severu od jižního Hauranu, až k vádí Mudžíb na jihu. 

Oblast Dekapole byla zhruba 150 kilometrů široká a měla územní rozsah okolo 22 tis. km2.31

Region můžeme rozdělit na bohatou náplavovou oblast řeky Jordán, vyprahlé území podél 

východního břehu Mrtvého moře (s několika prameny a potoky), pustinou v okolí vádí 

Mudžíb a vrchoviny v okolí Ammánu na jihu, které ustupují do Madanské plošiny.32 Na 

východním okraji začínají pouštní oblasti. Na severu se nachází poušť Basalt, jenž je bohatší 

na srážky se sezonními mělkými jezery, na rozdíl od pouště Chert na jihu, kterou tvoří 

vyprahlá pustina.

                                               
29 SCHMIDT et al. 2006, 75.
30 KENNEDY 2007, 51.
31 KENNEDY 2007, 56.
32 KENNEDY 1998, 44.

Obr. 14: Mapa Dekapole (podle Smithe 1982, 
Fig. 3)
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1.4 Charakteristika Dekapole a její politická struktura

Jak již jsem zmínil ve výčtu písemných pramenů v úvodu této práce, pojem Dekapolis 

se objevuje v dílech několika soudobých spisovatelů (Plinius, Flavius, Ptolemaios) a též se 

objevuje na jednom nápise.33 Pouze u Plinia se objevuje výčet všech deseti měst: „Vedle 

Judeje je Dekapolis, jenž se tak nazývá podle počtu svých měst, ale ne všichni souhlasí s jejich 

výčtem“.34 Druhý popis regionu, spolu s městy přiřazenými k jednotlivým oblastem, se 

nachází u Klaudia Ptolemaia: Coele-Syria a Dekapole jejichž města jsou: Heliopolis, Abila … 

Hippos, Kapitolias, Gadara, Adra, Skythopolis, Gerasa, Pella, Dion, Gadora, Filadelfie a 

Kanatha.35

Historický výklad pojmu Dekapolis, jako ligy řeckých měst, byl používán již od konce 

19. století (E. Schürer, G. A. Smith) a objevoval se ve většině prací zabývajících se tímto 

tématem.36 V té době se tento termín chápal jako pevná organizace měst na ekonomickém a 

politickém základě. V současnosti se tento termín používá mnohem volněji. Města jsou dnes 

spojována na základě geografické příslušnosti k regionu, ale stále nám chybí bližší spojení 

v oblasti politické, náboženské a kulturní identity. Můžeme nalézt některé společné rysy, 

které se objevují ve všech případech. Jednalo se o svobodná města, jež spojoval jejich původ 

a s ním spojené legendy o založení, klasická kultura a řecký jazyk.37 Podobné spojení řeckých 

měst můžeme nalézt např. v Sýrii (syrská Tetrapolis). Ale jako právě v případě Tetrapole,

nám jakákoliv bližší spolupráce, s výjimkou zavedení tzv. Pompeiova kalendáře, jenž se 

objevuje na mincích ražených v jednotlivých městech, mezi jednotlivými městy Dekapole 

chybí.38

Poznatky o politické struktuře Dekapole, jsou úzce spojeny s její charakteristikou. 

Historickou událostí, s níž je spojována unifikace oblasti, je nastolení dominantního postavení 

hasmonejských vládců v regionu v 1. pol. 1. st. př. n. l. a s ním spojené nájezdy, jejichž 

obětmi se stala i některá města Dekapole.39 S příchodem G. Pompeia získala dekapolská 

města samostatnost a začala být spravována jako samosprávná městská centra. Je 

pravděpodobné, že se občané těchto měst začali považovat za civitas liberae, ale kontrolu nad 

                                               
33 IGRR III.: 1057. Jedná se o nápis nalezený nedaleko Palmýry z doby císaře Hadriána: Dobrý posel Abila 
z Dekapole.
34 NH V, 16.
35 PTOLEMAIOS, Geogr. V, 14.
36 TSAFRIR 2011, 6.
37 TSAFRIR 2011, 6.
38 GRAF 1992, 2.
39 WINELAND 1992, 330.
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městskou správou si udržely nejbohatší vrstvy po římském vzoru. Existence městské rady 

boule, je doložena z přelomu 1. a 2. st. n. l. v některých městech (Gerasa, Filafelfie). Správní

centra podléhala správci provincie a jejich soudní pravomoc byla vykonávána místním 

strategoi, jenž zodpovídal za oblast Coele-Syria.40

Krátce po vzniku provincie Arabia r. 106 n. l., došlo ke změně některých 

administrativních opatření. Města byla rozdělena mezi jednotlivé provincie a byla omezena 

jejich místní samospráva. Můžeme se však domnívat, na základě archeologických dokladů 

z jednotlivých lokalit (výstavba divadel a odeí), že s omezením místní samosprávy narůstala 

úloha občanské organizovanosti v jednotlivých centrech.

Znalosti o charakteru a politické struktuře Dekapole jsou omezeny nedostatkem 

soudobých pramenů.

1.5 Obyvatelstvo a náboženství

Obyvatelstvo v regionu bývalo a dodnes je izolovanější, než lidé žijící v okolních 

oblastech. Je to dáno složitou geografickou strukturou regionu. Celkový odhad populace 

v oblasti Dekapole se mohl pohybovat mezi 600 až 800 tis. s tím, že okolo 15 až 20% 

populace na východě římské říše tvořilo městské obyvatelstvo.41 Etnické rozdělení 

obyvatelstva bylo velmi pestré. V primárních písemných pramenech jmenovitě nacházíme 

Nabatejce a Židy, zbytek populace se označuje souhrnným termínem Syřané.42 Ve starších 

publikacích se objevují Řekové, Makedonci, Arabové a Židé.43 Pokud spojíme tyto prameny 

s výsledky nejnovějších archeologických výzkumů, můžeme si udělat základní obraz o 

etnicitě obyvatel v oblasti Dekapole.

Prvními Řeky, kteří se zde začali usazovat, byli makedonští vojáci, kteří zde zůstali 

krátce po Alexandrově tažení na Východ. 

Další Řekové sem začali ve větší míře přicházet poté, co byl tento region obsazen 

seleukovskými panovníky. Seleukovci podporovali rozvoj řeckých poleis a vysílali pobídky 

do mateřského Řecka, aby zajistili nové osadníky. Většinu příchozích tvořili rolníci, 

                                               
40 BOWSHER 1992, 269.
41 KENNEDY 2007, 109.
42 BJ II, 18.1-4.
43 CROWFOOT 1931, 2.
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obchodníci, žoldnéři a dobrodruhové, kteří věřili v lehké živobytí v Orientu.44 V průběhu 

následujících staletí, Řekové stále více přejímali z místních zvyků a docházelo k jejich 

orientalizaci.

Židé tvořili podstatnou část obyvatelstva a to hlavně ve městech a v okolních osadách 

ležících na západě (Skythopolis, Hippos a Gadara). O vztazích mezi Židy a místním 

obyvatelstvem, jež byly přinejmenším napjaté, jsem se krátce zmínil v historické části a 

nebudu se zde o nich více zmiňovat. Ze začátku židovské a místní řecké obyvatelstvo žilo 

společně ve městech. Po skončení židovského povstání odešla většina židovského 

obyvatelstva pravděpodobně na venkově, kde je na několika lokalitách zachycena jejich 

přítomnost.45 Obšírněji bude toto téma zmíněno v části věnované venkovskému osídlení.

K arabskému obyvatelstvu můžeme přiřadit Nabatejce a beduínské kmeny, které sídlily 

ve východních oblastech regionu. Nabatejská populace byla nejhojnější v oblasti Hauranu. 

Nejpočetnější enkláva Nabatejců je doložena v Gerase a jejím bezprostředním okolí. Jinak 

doklady jejich působení v oblasti Dekapole, můžeme nalézt na více než dvanácti lokalitách.46

Beduínské kmeny tvořily bezpečnostní riziko v oblasti. Římané se snažili s menším či větším 

úspěchem zamezit jejich pronikání do zemědělských oblastí ve východních částech regionu.47

Synkretické náboženství v této oblasti bylo obrazem různých etnických skupin zde 

žijících. Obyvatelstvo, které žilo ve městech a bylo více helenizované, uctívalo božstva, jež 

byla ve své podstatě řecká, i když postupem doby získávala orientální rysy. Venkovská 

populace vzývala místní, semitská božstva, jejichž podoba později nabírala helenistické 

rysy.48

Doklady o císařském kultu máme doloženy ze tří míst. V lokalitě Tell Šalem, vzdálené 

10 kilometrů od Skythopole byla nalezena bronzová socha císaře Hadriána. V Abile se jedná 

o nápis věnovaný Augustovi a Římu a jenž je datován do r. 69 n. l. A poslední lokalitou je 

Gerasa. Zde bylo nalezeno celkem osm nápisů, z nichž nejstarší je věnován Augustovi a je z r. 

9/10 n. l.49

                                               
44 TCHERIKOVER 1959, 34.
45 GOODMAN 1992, 50.
46 WENNING 1992, 90.
47 MOOSE 2010, 41.
48 WINELAND 1992, 339.
49 DIRVEN 2011, 146-147.
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1.6 Obchod a zemědělství

Obchodní aktivity přímo navazovaly na budování cest, jejichž budování započalo ve 

větším rozsahu v průběhu židovského povstání v přilehlé Judeji. Jedna z prvních, z r. 69 n. l., 

spojila Caesareu Maritimu a Skythopoli. Další významnou cestou byla Via Nova Traiana, jež 

byla postavená krátce po získání provincie Arabia, která začínala ve Filadelfii, pokračovala 

přes nížiny polopouštních oblastí a končila v hlavním městě provincie, v Bostře.50 Na 

přelomu 1. a 2. st. n. l. zde vznikla celá síť nových silnic, spojujících Středozemní moře a 

západní břeh Jordánu. Tyto cesty byly v dalších stoletích rozšiřovány a společně s přesunem 

obchodních cest do oblasti bývalé Dekapole, byly jedním ze základních kamenů zdejšího 

rozvoje, počínaje 2. st. n. l.51 V Gerase máme z tohoto období zdokumentováno velké 

množství nabatejských mincí. Odtud také máme doloženy četné nápisy, na kterých jsou 

zaznamenány finanční dary bohatých občanů na rozšíření Jupiterovy svatyně, severního 

divadla a hipodromu.52

Množství srážek se projevovalo na způsobu 

hospodaření (Obr. 2). Na většině území převládalo 

pěstování obilovin. Častější byl ječmen než pšenice, protože 

potřeboval ročně méně než 200 mm srážek. Hlavním 

zdrojem vody byla řeka Jordán, v jejímž okolí byla 

pěstována převážně pšenice, dále pak ovoce a zelenina. 

Dále to byla oáza Azraq, jež je druhá největší po Palmyře a 

v neposlední řadě vrchoviny a oblast Belqa, protože v těchto 

místech je dostatek pramenů a hojnost srážek.53 Oblasti dále 

můžeme členit dle půdy. Nejúrodnější byla červená 

středozemní (tzv. Terra Rossa), která umožňovala pěstování 

vinné révy, oliv a ječmene. Za ní následuje žlutá 

středozemní a dále polopouštní oblasti, jež postačovaly 

k pěstování ječmene. Více než 1/3 regionu je tvořena pouští.54

                                               
50 BOWERSOCK 1971, 238.
51 GREGORATTI 2011, 517.
52 GREGORATTI 2011, 515.
53 KENNEDY 2007, 67.
54 LUCKE et al. 2007, 38.

Obr. 2: Zemědělské oblasti 
v Transjordánsku (podle 

Kennedyho 2004b, Fig. 3.5b)
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2 Městské osídlení

V této kapitole popisuji rozvoj urbánních středisek a proměny, jimiž prošla v období 

mezi 1. až 3. st. n. l. V úvodu zmiňuji postupy, kterými se řídím při zpracování tohoto tématu. 

Poté stručně charakterizuji urbanismus na území Dekapole a spolu s tím uvádím typy 

veřejných staveb, jež jsou součástí popisu v následující části. Hlavní část této kapitoly je

věnována popisu urbánního rozvoje v jednotlivých městech, jež jsou řazena abecedně. 

2.1 Metodologie

Jak již jsem zmínil v úvodu, pro zpracování tohoto tématu se nám nedostává literárních 

pramenů od soudobých autorů, proto k nim není přihlíženo při psaní této kapitoly. Primárním 

zdrojem pro tuto část budou prameny archeologické a to jak movité tak nemovité. Bude 

proveden popis jednotlivých městských center na základě předem definovaných kritérií, jimiž 

jsou: plánování měst, městské opevnění a veřejné stavby. Ze získaných poznatků bude 

provedena jejich analýza a po následném vyhodnocení se je pokusím zařadit místně a časově 

do období, jež je předmětem této práce. Syntéze, ze zde získaných poznatků, ať už 

s použitých stavebních metod, architektury a městského plánování, společně s chronologií 

stavebního programu, bude věnováno závěrečné shrnutí městského a venkovského osídlení. 

Součástí závěrečného shrnutí bude nejen interpretace sídelních celků, ale také jejich zasazení 

do širšího kontextu sociálního, politického a hospodářského vývoje v této oblasti.

Jedním z hlavních problémů je odlišné datování, které používají jednotlivé školy pro 

území Blízkého východu. Britové přiřazují označení „římské“ časové periodě začínající r. 63 

př. n. l. a pokračují v jeho užívání až do bitvy na řece Jarmúk r. 637 n. l. Americká škola 

rozlišuje římské a byzantské období, ale počátky byzantské doby spojuje buď s nástupem 

císaře Diokleciána, nebo až s nástupem císaře Konstantina. Proto není vždy možné, přesnější 

časové zařazení některých archeologických výstupů ze zkoumaných lokalit. 



23

2.2 Městská centra Dekapole - katalog

U jednotlivých městských celků se na úvod zaměříme na jejich plánování a celkovou 

městskou sít (ulice, náměstí). V dalších podkapitolách je zmíněna městská fortifikace, veřejné 

stavby a to včetně chrámových svatyň, divadel, lázní a některých dalších objektů, např. 

(nymphaea, kalybe), pokud jsou přítomny v dané lokalitě. 

Nakonec je třeba zmínit ještě jeden pohled, jenž bude nicméně pouze okrajově zmíněn u 

některých druhů staveb nebo architektonických rysů, tím jsou rozdíly nebo proměny, které 

provázely stavební program ve východní části římské říše v porovnání s její západní částí. 

Tomuto tématu se rozsáhleji věnuje řada publikaci, jako např.: Rome in the East od W. BALLA

(2001), nebo Syria-Palestine II. od A. KEMPINSKIHO a M. AVI-YONAA (1979).

Města, jimiž se bude tato kapitola zabývat, jsou: Abila (Quwajlibah), Kapitolias (Beit 

Ras), Dion (Tell al-Aš´ari), Gadara (Umm Qeis), Gerasa (Džeraš), Hippos (Qal´at el-Husn), 

Pella (Tabaqat el-Fahil) a Skythopolis (Beit Šean).

Zbylá města, Damašek, Kanatha (Kanawat) a Filadelfie (Ammán), nejsou podrobněji 

popsána v této kapitole. První dvě leží na území Sýrie a v současnosti, z důvodů geopolitické 

situace, je velmi obtížné získat potřebnou literaturu. V případě Filadelfie (Ammán), se jedná o 

kontinuálně osídlenou lokalitu, kde došlo v posledních desítkách let k rozsáhlé destrukci 

antických památek ve spojitosti s rozšiřováním města. 

2.2.1 Abila

Abila se nachází 5 km na jih od řeky Jarmúk, která je v současnosti hraniční řekou mezi 

Jordánskem a Sýrií a zhruba 15 km na sever od města Irbid. Leží v kopcovitém terénu na 

náhorní plošině tvořené převážně vápencem, jež je rozeklána několika vádími.55 Na plošině se 

nalézají dvě výraznější vyvýšeniny, severní pahorek Tell Abil a jižní Tell Umm el-Amad, 

které jsou odděleny sedlem. V římském období byly oba pahorky a sedlo místem, kde leželo 

centrum města. Lokalita byla kontinuálně osídlena od 4. tis. př. n. l. až do 15. st. n. l.56

                                               
55 LUCKE et al. 2005, 66.
56 DE VRIES 1991, 272.



24

2.2.1.1 Plán města

Výsledkem archeologických průzkumů 

lokality, je zatím pouze útržkovitá představa o 

městském plánu a síti ulic na území Abily (Obr. 

3). Do města se vstupovalo skrze bránu od 

západu. Odtud vedla cesta do sedla rozdělujícího 

oba pahorky, pokračovala k dnes již 

pouze zbytkům římského mostu přes vádí 

Quailbé a dále pak východním směrem k řece 

Jarmúk.57 Další dochovanou a částečně odkrytou 

cestou je úsek, zhruba 300 m dlouhý, vedoucí 

severojižním směrem. Byla dlážděna vápencem, 

nebyla pravděpodobně kryta kolonádami a je 

datována do římského období bez bližší časové 

indikace.58

2.2.1.2 Městské opevnění

V severovýchodní části Tellu Abila, byla odkryta zhruba 200 m dlouhá sekce hradeb 

z přelomu 3. a 4. st. n. l. Je pět metrů vysoká a na její výstavbu byl použit místní vápenec. 

V této části nebyly zatím lokalizovány žádné zbytky věží. V severozápadní části Tellu Abila, 

ve vádí Abil, se nachází větší množství volně ležících opracovaných kamenných bloků. Tyto 

kvádry byly pravděpodobně součástí opevnění a je možné usuzovat z jejich množství a místa, 

leží pod západním rohem pahorku, že se zde nacházela pozdně římská nebo raně byzantská 

věž. Východní část Tellu Abila chránila asi 100 m dlouhá hradba, jež byla postavena ve dvou 

fázích. Součástí této fortifikace jsou na několika místech použité masivní čedičové bloky, což 

by indikovalo existenci věží. Robustní zeď široká téměř tři metry se zbytky brány, spojující 

západní konce pahorků Tell Abil a Tell Umm al-Amad, chránila městské centrum ležící 

v sedle a jižní části náhorní plošiny. Svah ležící ve východní části Umm al-Amadu má dvě 

                                               
57 ZEYADEH 1992, 107.
58 BURNS 2011, 449.

Obr. 3: Abila, plán města (podle Zeyada 
1992, Fig. 6)
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výrazné terasy. Zdi tvořící tyto terasy jsou postaveny z masivních kamenných bloků a 

chránily východní část města.59

2.2.1.3 Veřejné stavby

Na pahorcích Tell Abila a Tell Umm al-Amad byly postaveny v době římské dva 

chrámy. Tyto, stejně jako některé další svatyně na území města, byly v byzantském období 

přestavěny na kostely.60 Na severovýchodním svahu Tellu Umm al-Amad se nacházejí zbytky 

divadla a na jeho severovýchodní straně můžeme nalézt odeon, obě stavby jsou datovány do 

2. poloviny 2. st. n. l.61 V sedle mezi pahorky se nacházelo městské centrum. Zde byl objeven 

komplex staveb, z nichž identifikována byla palaestra a nymfeum, které pravděpodobně 

sloužilo jako městské lázně.62

Byly zde také nalezeny dva podzemní akvadukty, jejichž celková délka činila 1,4 km. 

Jejich rozměry byly 2 m na výšku a 0,8 m do šířky. Pramenily u Ain Quailibeh a poté 

směřovaly do centra města podél východního svahu Umm al-Amad. Další akvadukt, jenž je 

1,5 m. vysoký a 0,75 m. široký, vedl z oblasti Ain Chureibé. Na rozdíl od prvních dvou, 

z nichž u nejméně jednoho je možná datace do doby železné, je konstrukce tohoto akvaduktu 

datována do pozdně římského nebo raně byzantského období.63  

V okolí Abily byly v poslední době odkryty desítky hrobů, z nichž některé byly 

vytesaný do skály. Pohřební výbavy hrobů z římského období indikují sociální rozdělení. 

Nejchudší byli pohřbíváni s minimální výbavou v jednoduchých hrobech. Příslušníci střední 

vrstvy byli ukládáni do hrobek ve tvaru loculi nebo acrosolii. Hrobky nejbohatší vrstvy byly 

malované, některé obsahovaly kamenný sarkofág a měly bohatou pohřební výbavu.64

                                               
59 SMITH 2011, 499.
60 DE VRIES 1991, 273.
61 WEISS 2011, 372.
62 BALL 2001, 197.
63 DE VRIES 1991, 273.
64 DE VRIES 1991, 274.
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2.2.2 Dion

Jedné se o archeologicky 

nejméně prozkoumanou lokalitu 

v rámci Dekapole, jejíž identifikaci 

předcházela dlouhá debata. Dion

byl původně umísťován do tří 

lokalit. V poslední době se jako 

nejpravděpodobnější z nich udává 

lokalita Tell al-Aš´ari v jižní části

Sýrie. Toto místo je vzdáleno 15 km 

severozápadně od hlavního města provincie Dar´a a 5 km na sever od vesnice Mzerib. V jeho 

blízkosti se nachází řeka Jarmúk.65 Město leželo příhodně na cestě mezi Damaškem a Judeou.

Nejranější zmínky o Dionu se objevují v díle Josepha Flavia.66 V římské době písemné 

prameny o této lokalitě mlčí, další krátké zmínky máme až z byzantských zdrojů.

O celkovém plánu města máme pouze útržkovité poznatky. Ze satelitních snímků je 

možné vyčíst, že akropole byla původně opevněna a v její blízkosti se nalézají zbytky 

fortifikace, jež byla pravděpodobně součástí městských hradeb.67 Na snímcích se objevují 

ještě některé další stavby, z nichž v jednom případě se podařilo identifikovat divadlo, ležící na 

východním svahu pahorku.68 Na jeho místě se nalézají zbytky sedadel vytesaných z čediče a 

připomínají podobná sedadla, jež můžeme nalézt v divadlech v Gadaře. Průměr divadla činil 

20 m. Jsou zde také zbytky uměle vybudovaných kanálů z římské doby, jejichž pramen al-

Ajami je vzdálen 2,5 km od Tellu al-Aš´ari.69

V letech 205 až 220 n. l. byly v Dionu raženy mince, jež nesly zkratku pro region 

Coele-Syria. Nejčastěji se na nich objevuje hexastylový chrám s oltářem a hořící obětí a 

bohyně Tyché.70

                                               
65 KROPP – MOHAMMED 2006, 125.
66 AJ XIV, 47–49., BJ I, 132.
67 SMITH 2011, 500.
68 WEISS 2011, 368.
69 KROPP – MOHAMMED 2006, 133.
70 SPIJKERMAN 1978, 117.

Obr. 4: Mapa severního Transjordánska ve 2. st. n. l. 
(podle Kroppa 2004, Fig. 2)
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2.2.3. Gadara

Gadara, dnešní Umm Qeis, leží severozápadně od řeky Jarmúk a zaujímá strategickou 

polohu nad přilehlou oblastí, s výhledem na řeku Jordán, Tiberiadské jezero a Golanské 

výšiny.71 Máme četné zprávy o městě z helénistické doby, a to jak archeologické tak písemné. 

V seleukovském období získala status polis a začala se rozrůstat na východním pahorku a 

v jeho bezprostředním okolí. Z tohoto období máme krátkou zmínku u Polybia, která dokládá, 

že již v této době byla Gadara významným střediskem: „Gadara byla jediným městem, které 

zůstalo netknuté, protože je nejsilnější ze všech na tomto území“.72 Hradby okolo akropole 

obepínaly území o rozloze 225 x 300 m. Severně od pahorku byla postavena v 1. polovině 2. 

st. př. n. l. menší svatyně.73

2.2.3.1 Plán města

Gadara se v římské době rozšířila z akropole západním a jihozápadním směrem (Obr. 

5). Změnilo se celkové uspořádání. Osa města probíhala od východu na západ a napojovala se 

na cesty vedoucí z Tiberiady a Skythopole. K této změně došlo v první polovině 1. st. n. l. 

Východní sekce, původně helénistická část města, byla doplněna stavbou Severního divadla a 

dále rozšířena. Město se dále rozšiřovalo směrem na západ a celková plocha se zvětšila 

šestinásobně v porovnání s předchozím obdobím.74 Mezi Severním divadlem a chrámem I. 

vzniklo na konci 1. st. n. l. macellum, jež bylo po stranách obklopeno obchody a bylo 

doplněno fasádou zdobenou výklenky. Během 2. st. n. l. byla východní část doplněna dalším 

chrámem.75

Západní část města se protáhla na 1,5 km a byla zakončena Tiberiadskou bránou. 

V jejím okolí vyrostlo ekonomické centrum města, jež doplňovaly četné tabernae a 

hipodrom.76 Podél hlavní cesty v této části měst byla postavena většina veřejných budov, 

které byly doplněny skvostnými fasádami, jako např. bazilika, nymfeum a Severní divadlo.

                                               
71 BALL 2001, 196.
72 POLYBIOS, Hist. V, 69–70.
73 SCHMID 2008, 354.
74 BÜHRIG 2011, 288.
75 BÜHRIG 2011, 290.
76 BÜHRIG 2011, 291.
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Vedle těchto staveb zde byly vystavovány sochy a památníky, které byly umísťovány mezi 

sloupy kolonády.77

Hlavní cesta Decumanus maximus, která začínala u západní brány, protínala město po 

celé délce a dále pokračovala za městské hradby směrem k hipodromu. U Západního divadla 

začínala cesta probíhající severojižním směrem, jež se napojovala na hlavní cestu nedaleko 

nymfea. Další dvě menší ulice, které se napojovaly na Decumanus maximus, se nalézají 

v západní čtvrti.78 Decumanus maximus měřila po celé délce více než 1,1 km. Z výsledků 

probíhajících výzkumu lze usuzovat, že mohla pokračovat kolem Diova chrámu z období 

helénismu, dále podél akropole kde poskytovala severní okraj terasám, na kterých vyrostlo 

jedno z prvních sídlišť v raném císařství. Téměř po celé své délce uvnitř města byla lemována 

obchody, měla čtyři brány, jež stály mimo území samotného města, z nichž největší byla 

Tiberiadská brána. Byla také ozdobena kolonádami. Nejstarší sekce, z 1. st. n. l. začínala až za 

hranicemi města u Západní brány z doby raného císařství a byla dokončena jako součást 

římské fortifikace. Zbylé kolonády vznikaly v průběhu 2. a 3. st. n. l.79

Obr. 5: Gadara, plán města (podle Freemana 2008, Fig. 13.4)

2.2.3.2 Městské opevnění

Římské hradby navazovaly na fortifikaci z helénistického období, jež se soustřeďovala 

v okolí akropole, kde byla nalezena dedikace z r. 85 př. n. l. Z pozdně helénistického až ranně 

římského období, jež bylo doloženo na základě nálezů keramiky, je sekce hradeb na jižní 

straně akropole. Odkrytá část je postavena z kvalitně opracovaných čedičových bloků, jež 

jsou vedle sebe kladeny střídavě na délku a na šířku. Zeď je vysoká 6 m. a je tvořena šesti 

                                               
77 BÜHRIG 2011, 292
78 ZEYADEH 1992, 107.
79 BURNS 2011, 455.
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liniemi.80 V 2. polovině 1. st. n. l., po rozšíření města západním směrem, vznikla nová 

fortifikace, která byla doplněna tzv. Západní branou.81

2.2.3.3 Veřejné stavby

Gadara byla společně s Gerasou jediným městem Dekapole, jenž se mohlo pyšnit třemi 

divadly. Nestarším a největším z nich bylo Severní divadlo ve východní části města. Bylo 

postaveno na jižní straně chrámového okrsku ve východní části města v 1. polovině 1. st. n. l. 

V pozdější době došlo, podobně jako na jiných místech (Neapolis), ke změně jeho využívání a 

bylo přeměněno na amfiteátr.82 Dobře dochované Západní divadlo, které bylo vybudováno 

kompletně s tmavého čediče a mohlo pojmout až 3000 diváku, bylo postaveno společně 

s divadlem v Hammat Gaderu v 2. polovině 2. st. n. l.83 Divadelní hlediště mělo více než 180° 

a připomínalo spíše řecký typ divadla. Také zde nebylo zvýšené podium, jež by oddělovalo 

diváky a herce. Dodnes se dochovala sedadla s opěrkami ve spodní řadě určená pro místní 

hodnostáře a průchody pod hledištěm s precizně zpracovanou klenbou.84

Konstrukce Tiberiadské brány spadá do 2. poloviny 1. st. n. l., stejně jako dláždění 

decumanus maximus. Tato brána měla tři průchody a po stranách měla dvě kruhové věže, 

podobně jako brána v nedaleké Tiberiadě.85 Nedaleko odtud byly nalezeny zbytky 

nedostavěného hipodromu z 2. pol. 3. st. n. l., jednoho ze tří na území Dekapole.86

Na rozsáhlé terase pod akropolí v severozápadní části města se nacházela pozdně 

římská nebo raně byzantská bazilika. Byla odkryta podlaha platformy, která byla pokryta 

masivními žulovými deskami o rozměrech 2,6 x 0,85 m a 0,9 x 0,78 m. Podél její jižní části 

se nacházela linie místnosti. Byla též objevena část jižního a západního stylobatu.87

Ve 2. st. n. l. byl ve východní části města, naproti Severnímu divadlu, postaven tzv. 

Chrám II. Nacházel se v těsné blízkosti tzv. Chrámu I. z pozdně helénistického období, jenž 

byl zničen v průběhu židovského povstání (66-73 př. n. l.) a ze kterého zůstalo zachováno 
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podium. Nový chrám s podiem byl orientován na sever, a jeho rozměry byly 8,30 m na 16 

m.88

Nymfeum z římské doby v západní části města bylo ve 4. st. n. l. doplněno raně 

byzantskými lázněmi.89

2.2.3.4 Zásobování vodou

Gadara leží na kopci a proto jedním z hlavních problémů bylo zásobování města vodou. 

V centru města bylo objeveno více než 70 cisteren z různých období a v bezprostřední 

blízkosti lokality se nachází tři prameny. Přesto v římské době, pravděpodobně na přelomu 

letopočtu, obyvatelé Gadary prokopali tunel skrz nedaleký kopec do 10 km vzdáleného Ain 

Turab. Nedávno byl v okolí Gadary objeven tunel, jehož délka dosahovala téměř 100 km. 

Jedná se o nejdelší podobnou stavbu z období antiky. Stavba byla započata za vlády císaře 

Hadriana a na jeho výstavbě se pravděpodobně podíleli i legionáři.90 Tunel začínal v bažinách 

jižní Sýrie, odkud dále pokračoval do Gadary a po cestě se na něj napájely další prameny. 

Nebyl nikdy dokončen.

2.2.4 Gerasa

Gerasa, dnes známá pod jménem Džeraš, je společně s Petrou a Palmyrou 

nejzachovalejší lokalitou z římského období na Blízkém východě. Nachází se zhruba 30 km 

na jih od Irbidu a 40 km na sever od Ammánu, hlavního města Jordánska. Leží na 36° v. d. a 

32°30´ s. š., v povodí vádí Džeraš, jenž se jižně od města vlévá do řeky Zerqa.91 Město 

obklopují rozsáhlé lesy a úrodná pole a okolní pohoří dosahují více než 1000 m. Říčka vádí 

Džeraš protéká moderním městem Džeraš a odděluje starověkou Gerasu od novodobé části 

města. Ve starověku byla známá jako Chrysorrhoas (Zlatá řeka) a podle toho byla Gerasa 

v období helénismu známá jako Antiochie na Zlaté řece. Jméno Antiochie pochází od 

seleukovského zakladatele Antiocha III. Založení města se datuje na přelom 3. a 2. st. př. n. l. 

Tento řecký název máme doložený na jednom olověném závaží z r. 10/11 n. l. Později se 
                                               
88 BÜHRIG 2011, 291.
89 FREEMAN 2008, 427.
90 DÖRING 2004, 27.
91 ABU-JABER et al. 2009, 68.
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objevuje na severní bráně a také na triumfálním oblouku, jenž je datován do r. 130 n. l.92 Za 

vlády císaře Caracally (211 – 217) získalo město status colonie a bylo mu dáno nové jméno 

Colonia Aurelia Antoniniana.93

Základy helénistického města se datují na přelom 3. a 2. st. n. l. Původní město se 

začalo rozrůstat v okolí tzv. Camp hill, na jehož vrcholu vyrostl nejstarší chrám, jenž byl 

později nahrazen Diovou svatyní. Z helénistické fáze se mnoho nedochovalo, až na základy 

pod Diovým chrámem v jižní části města a několika kusů spolia, jež bylo využito při pozdější 

výstavbě.94 Také zde bylo nalezeno, v základech některých staveb, několik skládek se střepy 

z 1. st. př. n. l., jako např. pod západní části městské hradby.95

2.2.4.1 Plán města

Římská Gerasa byla rozdělena na 

dvě části říčkou vádí Džeraš (Obr. 6). Na 

východním břehu, který je o něco níže než 

západní a je rovnější, se rozkládala obytná 

část města. Tento břeh je v současnosti 

zastavěn moderní zástavbou a nebyl nikdy 

podroben hlubšímu archeologickému 

průzkumu. Na západním břehu, kde se 

nachází dva výrazné pahorky 

s chrámovými komplexy, leželo centrum 

společenského, politického a 

ekonomického života a nacházela se zde 

většina veřejných staveb.96 Celé město, 

jež nese všechny znaky předem 

promyšleného plánování, bylo obehnáno 

hradbou a jeho celková rozloha 

přesahovala 85 ha.97 Římané využili a 

následně transformovali nerovné a řekou 
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Obr. 6: Gerasa, plán města (podle Browninga 1982, 
Map 3)
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na dvě části rozdělené území, do velkolepého krajinného a urbánního celku.

Nový městský plán začal vznikat ve 2. polovině 1. st. n. l. Město se začalo rozšiřovat 

z původního centra, které leželo v okolí tzv. Camp hill v jižní části, směrem na sever. Tato 

změna byla spojena s celkovou urbanizací.98 Římané zde rozvinuli standartní městský plán, 

založený na pravidelném systému ulic, který přizpůsobili charakteru zdejší krajiny. Přírodní 

svah umožňoval důležité vnitřní propojení, především ve věci přístupu. Základními body byly 

dva pahorky. Jeden na jihu, s již stojícím Diovým chrámem, a druhý dále na sever, kde ve 2. 

st. n. l. vyrostl Artemidin okrsek. V této době byl položen základ pravidelného uspořádání 

cest. Hlavni z nich, Cardo Maximus, běžela paralelně s řekou a protínala město 

severovýchodním směrem.99

Základem městského plánu byla hlavní ulice, jež byla na dvou místech protnuta, 

v těchto místech byly postaveny Severní a Jižní tetrapylony, Severní a Jižní decumani, které 

protínaly město západovýchodním směrem. Tyto cesty dále pokračovaly přes mosty na 

východní stranu řeky do obytné části městského centra.100 Cardo Maximus pravděpodobně

vznikla v poslední čtvrtině 1. st. n. l., její délka činila 1200 m. Cesta začínala u Jižní brány, 

pokračovala přes Oválné náměstí s Diovým chrámem, odtud směřovala pod Jižním 

tetrapylonem k Artemidinu chrámu. Následně míjela po pravé straně propyleje a pokračovala

pod Severním tetrapylonem a Severní branou ven z města podél římských mausoleí a končila 

v Birkateinu, kde bylo postaveno menší divadlo.101 V pozdějším období byla doplněna 

kolonádami, jejichž nejrannější fáze spadá na přelom 1. a 2. st. n. l.102 Kolonády na hlavní 

cestě byly ve své první fázi zdobeny iónskými hlavicemi, které byly ve 2. st. n. l., když došlo 

k rozšíření Carda Maxima, nahrazeny hlavicemi korintskými. Původní iónské hlavice byly 

použity v kolonádách na vedlejších decumani, které vznikly někdy v polovině 2. st. n. l.103

V následujících staletích byla sít městských cest dále rozšiřována.

Jak už jsem zmínil výše, dominantou jižní části města bylo Oválné náměstí, jež bylo 

lemováno obchody a které se datuje do 1. st. n. 1. Náměstí má elipsovitý tvar s rozměry 66 x 

99 m a jeho netradiční tvar je pravděpodobně způsoben přítomností Diova okrsku v jeho 

jihozápadní části. Je obklopeno sloupovím s iónskými hlavicemi. Na bubnech sloupů zůstaly 
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zachovány výčnělky, jež sloužili k uchycení pro jeřáb a které nebyly následně odtesány.104

Náměstí pravděpodobně sloužilo k obchodním účelům, politický a společenský život se 

soustřeďoval v jiných částech města.

2.2.4.2 Městské opevnění

V Gerase se nám dochovaly nejzachovalejší a nejdelší hradby ze všech měst Dekapole.

Fortifikace z helénistického období nemáme plně doloženou, ale z největší pravděpodobnosti 

obklopovala pahorek Camp hill, v severozápadní části města, kde stála akropole.105 Letecké 

snímkování z 20. let minulého století, odhalilo pozůstatky dvou starších zdí, v této části. Zdá 

se, že byly postaveny na pahorku a nejsou tak patrné jako ta část hradeb, která pochází 

z římského období. Tato fortifikace definovala rozsah, umístění a tvar městského centra, 

v průběhu prvních 150 let římské přítomnosti.106

Městské hradby byly v římské době rozšířeny v několika fázích. Nejdříve došlo 

k upravení a rozšíření hradeb v okolí Camp hill. Fortifikace měla šířku 1,75 m. a byla 

postavena z vápencových bloků, které byly kladeny ve stylu isodomon, v této době také 

vznikla Severní brána.107 Hradby byly dále rozšiřovány směrem na sever a na přelomu 3. a 4. 

st. n. l. dostaly svoji konečnou podobu. Jejich celková délka dosáhla 3,5 km a měly více než 

100 obranných věží.108 Fortifikace měla šířku 3 až 3,5 m a obklopovala území 85 ha. Věže 

byly od sebe vzdáleny zhruba 20 m a průměrná rozloha jednotlivých věží činila 6 m2. Na jižní 

a západní straně města, které byly více zranitelné, byly jejich rozestupy menší. Hradba byla v 

tomto období stavěna z vápencových bloků, které byly kladeny střídavě na šířku a na délku. 

Přehrada mezi věžemi na řece, na jižním okraji města, zaručovala obranu proti nepřátelům, 

kteří by se snažili využít tuto cestu.109

                                               
104 PELEG-BARKAT 2011, 432.
105 BROWNING 1982, 80.
106 KENNEDY1998, 56.
107 BURNS 2011, 500.
108 FREEMAN 2008, 430.
109 BURNS 2011, 502.



34

2.2.4.3 Veřejné stavby

Gerasa nám nabízí celou paletu veřejných staveb, jež by neměly chybět v žádném 

římském městě její velikosti. Jako jedna ze dvou měst Dekapole (druhé bylo Gadara), měla tři 

divadla. V Gerase stál hipodrom, stavbu stejného typu můžeme nalézt pouze ve Skythopoli a 

v nedostavěné podobě v Gadaře. Ve městě také bylo gymnasium pro trénink atletu, jež je 

doloženo ze dvou nápisů.110 Mimo chrámových okrsků, o kterých jsem se již zmínil 

v předcházejících podkapitolách, zde můžeme nalézt katedrálu, jejíž základy pocházejí ze 

staršího chrámu z římského období. Dalšími dochovanými stavbami jsou Hadrianuv oblouk, 

nymfeum, Západní lázně a propyleje.

Jižní divadlo bylo postaveno na konci 1. st. n. l. a mělo kapacitu téměř 3 000 diváků. Je 

situováno na svahu kopce vedle Oválného náměstí. Mělo 28 řad sedadel. Mezi 16 a 17 řadou 

se nacházela řada osmy boxů, které byly odděleny zídkou.111 Severní divadlo, které je 

situováno mezi Severní decumani a Artemidiným okrskem, je datováno do 2. poloviny 2. st. 

n. l. Bylo menší než Severní a jeho kapacita byla 1 600 diváku. V prvním období sloužilo jako 

odeon.112

   

Obr. 7: Gerasa, plán hipodromu (podle Ostrazse 1989, Fig. 1)

Hipodrom v Gerase, s délkou 306 m, je nejmenší stavbou svého druhu v celé římské říši

(Obr. 7). Stavba započala v 2. polovině 2. st. n. l. a byla dokončena na začátku 3. st. n. l. Jeho 

kapacita byla určena pro 16 000 diváku.113 Byl postaven z měkkého opracovaného vápence a
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jeho spáry byly vyplněny kamínky a zeminou.114 V pozdějším období se proměnil 

v kamenolom a dodnes se z něj zachovala pouze minimální část.115 Svému původnímu účelu 

sloužil jen krátkou dobu. V pozdější období se proměnil v amfiteátr. Nejsou známy žádné 

záznamy, které by mluvili o pořádání gladiátorských her ve městě.116

Nejstarší dochovanou stavbou 

z římské doby v Gerase a také na celém 

území Dekapole, je chrámový okrsek boha 

Dia (Obr. 8). Chrám je situován na 

prominentním místě nad Oválným 

náměstím. Předcházelo mu několik 

okupačních vrstev, počínaje dobou 

bronzovou. Chrámový okrsek je tvořen sérií 

teras, které lépe vyhovují terénu, na kterém 

je umístěn. Na jedné z teras byl objeven 

naos, jehož klenba byla dekorována bohatě 

zdobenými bloky z pozdně helénistického 

období.117 V r. 22/23 n. l. započala výstavba 

nového chrámu. Stavba byla financována 

dary místních občanu. Máme doloženo ze tří 

dedikačních nápisů z r. 69/70  muže jménem 

Theon, jenž věnoval chrámu 10 000 

drachem.118 Temenos byl v r. 27/28 n. l. obklopen na všech stranách koridory s klenbami. 

Vnitřní fasáda zvýšené terasy byla dekorována polosloupy s iónskými hlavicemi. Nad ní byl 

umístěn architráv, který byl dekorován dórským vlysem, jenž byl zdoben metopami s ptáky, 

rosetami, palmovými listy a amforami. Současná podoba chrámu je z r. 162/163 n. l.119

Artemidin chrámový okrsek leží v samotném srdci města. Jeho rozloha činí 34 000 m2 a 

stojí 25 m nad úrovní okolního terénu.120 Komplex propojuje čtyři stavby. Ve spodní části, na 

úrovní kolonády, jsou z každé strany propyleje. Těmi se na západní straně vstupovalo po 
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Obr. 8: Gerasa, plán Diovy svatyně (podle 
Browninga 1982, Fig. 52)
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schodišti na rozlehlé nádvoří, v jehož středu stál samotný chrám. Podobné rozložení chrámu 

je známo z Jupiterova komplexu v Baalbeku. Stavba okrsku započala r. 79/80 n. l. a hlavní 

část byla dokončena v polovině 2. st. n. l.121 Římané při jeho stavbě kompletně využili 

krajinný potenciál a zároveň do něho promítli velkolepost moci římské říše. Propyleje na 

západní straně tvořily čtyři masivní sloupy, 16 m vysoké a 1,42 m široké s korintskými 

hlavicemi. Schodiště, kterým se vstupovalo do samotného okrsku, lemovalo s každé strany 13 

sloupů. Za nimi byl hlavní vchod, jenž byl tvořen branou s trojitým vstupem. Brána měla na 

vrchu trojúhelníkový pediment a byla dekorována výklenky pro sochy. Hlavní nádvoří mělo 

rozměry 161 x 121 m. a bylo obklopeno kolonádami s 26 sloupy na východní a západní straně 

a 36 sloupy na severní a jižní straně. Jednalo se o peripterální chrám s hexastylem, jenž 

měl 11 sloupů po stranách, měřil 40,1 m na délku a 22,6 m na šířku.122 Chrámový okrsek byl 

doplněn posvátnou cestou, která začínala na levém břehu řeky, dále pokračovala přes most 

skrze propyleje na východní straně Cardo Decumanus a odtud směřovala do chrámového

komplexu.123

Po levé straně Artemidina okrsku stál v římském období chrám boha Dionýsa. Stavba 

měla monumentální schodiště a propyleje. Ve 4. st. n. l. byla na jeho místě postavena 

byzantská katedrála.124

Ve vzdálenosti 450 m od Jižní brány můžeme nalézt Hadrianuv oblouk. Má tři vstupní 

brány a je skoro 11 metrů vysoký. Na oblouku se vyskytují některé netradiční architektonické 

prvky. Sloupy jsou dekorované hlavicemi ve své spodní části a některé další architektonické 

rysy vypadají jako nabatejské. Oblouk se datuje k návštěvě císaře Hadriana ve městě r. 

129/130 n. l.125

Na území Gerasy se nacházely dvoje lázně. Na východním břehu se nalézají dobře 

zachovalé Východní lázně. Při jejich vykopávkách byla objevena pětice soch a spolu s nimi 

16 podstavců z římského období. Reprezentují satyra, boha Apollóna (Dionýsa?) a dva 

mužské portréty v římském stylu a jsou datovány do 2. st. n. l.126 Západní lázně leží nedaleko 

Severního tetrapylonu a pocházejí z poloviny 2. st. n. l.127
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Gerasa byla zásobena vodou z nedalekého Birketeinu, kde byly objeveny dva vodní 

reservoáry. Jejich rozměry jsou 43,5 x 88,5 m a jejich kapacita byla 1 500 000 l. Na sever od 

Birketeinu byly nalezeny zbytky potrubí, jimž se doplňovaly zásobníky.128

2.2.5 Hippos

Lokalita se nachází v severovýchodní části státu Izrael. Rozkládá se východně od 

Galilejského jezera, dva kilometry od kibucu Ein Gev. Město stálo na poměrně plochém 

vrcholu kopce, zhruba 350 m nad úrovní jezerní hladiny.129 Pahorek má diamantový tvar, je 

220 m. široký a 650 m dlouhý. Město Hippos mělo podélný tvar a bylo chráněno hradbami o 

délce 1,5 km. Vrcholek kopce je tvořen čedičem, pod kterým je vrstva měkkého vápence. 

Úrodná krajina v okolí jezera, společně s přírodní ochranou, jež byla zajištěna jeho umístěním 

na kopci a strategické místo u východního břehu jezera, byly základními předpoklady pro 

jeho rozvoj a následný rozkvět v období antiky.130

Osada byla založena na přelomu 3. a 2. st. př. n. l. seleukovskými panovníky krátce 

poté, co r. 198 př. n. l. získali region z rukou Ptolemaiovců. O její helénistické minulosti není 

příliš známo díky pozdější římské a byzantské zástavbě, která změnila celkovou tvář 

lokality.131 Lokalita byla během hasmonejské nadvlády na začátku 1. st. n. l. zničena. 

K jejímu obnovení došlo krátce po skončení tažení G. Pompeia a založení provincie Syria.132

2.2.5.1 Plán města

Jednalo se o plánované město, jehož základy v odkryté části lokality, byly položeny na 

přelomu 1. a 2. st. n. l. Do tohoto období spadá výstavba většiny hlavních staveb ve městě. 

Bazilika, odeon, Decumanus Maximus, fórum a akvadukt byly postaveny v této době.133

Hippos protínala od jihovýchodu, směrem na severozápad, hlavní cesta Decumanus Maximus, 

která zhruba ve své polovině procházela fórem. Začínala u Východní brány na jihovýchodní 

straně, kde se nacházel hlavní vstup ze sedla a na druhé straně ji uzavírala Západní brána. 
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Byla dlážděna tmavým čedičem.134 Její 

délka činila 650 m, šířka 4 m a byla 

zdobena kolonádami, jež jsou datovány 

na přelom 2. a 3. st. n. l.135 Nebyla však 

pravděpodobně zdobena po celé své 

délce. Jedná se hlavně o její východní 

část, kde současný stav nedovoluje 

s určitostí doložit existenci kolonád. Z 

nálezů bubnů, volně ležících podél 

cesty, lze usuzovat, že kolonády byly 

tvořeny sloupy z šedé žuly.136 Pozice 

města na vrcholu úzkého, protáhlého 

kopce, neumožňovala existenci druhé 

hlavní cesty (Cardo Maximus), jež by 

běžela severojižním směrem a křížila Decumanus Maximus v pravém úhlu, jako je třeba 

v případě Gerasy. Je ale doložena existence menších cest, cardines, jež v návaznosti na hlavní 

cestu vytvářely pravidelné městské insulae.137 Jedna z nich, vedoucí směrem 

k Severozápadnímu kostelu, byla objevena na severozápadním konci fóra. Další dvě se 

nacházejí východně od baziliky. Zatím nebyla objevena žádná cardines, jenž by se napojovala 

na Decumanus Maximus z jižní části města.138

Fórum (Obr. 10) se nachází ve 

střední části protáhlého kopce a jeho 

středem procházela hlavní cesta, Cardo 

Maximus, která jej dělila na východní a 

západní část. Obdélníkové náměstí bylo 

dlážděno pečlivě poskládanými 

dlažebními kameny z čediče, a 

jeho rozměry jsou 31,5 x 40 m. Ze tří 

stran (severní, východní a jižní) bylo 
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Obr. 9: Hippos, plán města (podle Schumachera 
1885, Fig. 10)

Obr. 10: Hippos, plán fóra (podle 
Ralbaga 2013, Fig. 175)
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obklopeno kolonádou, kterou tvořily žulové sloupy.139 Během vykopávek v severozápadní 

části náměstí, byly objeveny pozůstatky tří stylobatů, z nichž nejzachovalejší se nachází na 

severní straně.140 Fórum bylo místem, kde se soustřeďoval politický, sociální a ekonomický 

život města, proto zde můžeme nalézt celou řadu staveb, jež sloužily těmto účelům. V jeho 

východní části ležely hlavní lázně, další lázně se nacházely na jih od něj. Na západní straně 

fóra stála kalybe a pravděpodobně nymfeum. A nakonec v jeho severní části můžeme nalézt 

zbytky helénistické svatyně a baziliky. Na obou stranách náměstí, v místech kde se 

napojovala hlavní cesta, byly objeveny zbytky částí staveb, které připomínají triumfální 

oblouky.141

2.2.5.2 Městské opevnění

Fortifikace Hipposu byla jedna z nejpropracovanějších v regionu. Již jeho umístění na 

hřebeni poměrně strmého kopce, zaručovalo přirozenou obranu. V současnosti nejsou žádné 

důkazy, které by dokládaly existenci rannějšího opevnění než z poloviny 2. st. př. n. l. 

V současnosti dochované zbytky hradeb začaly být budovány v 1. st. n. l. a pravděpodobně 

byly rozšířeny, spolu s bastionem na jižním útesu, ve spojitosti s židovským povstáním v 60. a 

70. letech 1. st. n. l.142 Hradby jsou postaveny z dobře opracovaných čedičových bloku a běží 

po celém okruhu vrcholku kopce v celkové délce 1 550 m. Nejsilněji opevněná část leží na 

jižní straně, kde se nacházel nejsnadnější přístup do města. Zde se nacházela Východní brána, 

ze které se dochovaly základy kruhové věže.143 V průběhu 3. st. n. l. fortifikace 

pravděpodobně přestala plnit svoji funkci a jižní bastion se proměnil v lázně.144

2.2.5.3 Veřejné stavby

Ve městě se mohlo nacházet divadlo, je možné, že leželo v jeho severozápadní části, ale 

dodnes nebylo zjištěno.145 V 1. st. n. l. byl v západní části města, zhruba 80 m západně od fóra 

postaven odeon, jeden ze tří dosud objevených v oblasti Dekapole. Další dva se nachází ve 
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Filadelfii a Scythopoli.146 Severojižní osa byla dlouhá 27 m, západovýchodní osa měla šířku 

21 m a v jedenácti řadách mohl pojmout až 500 diváků. Přední strana orchestry byla dlážděna 

mramorovými deskami.147

Helénistická svatyně v korintském stylu z přelomu 2. a 1. st. př. n. l., umístěná v severní 

části fóra, je jediná stavba v Hipposu, která je datována do předřímské éry. V 1. st. n. l. byl 

v okolí chrámu postaven temenos, jež byl dekorován sloupy s iónskými hlavicemi, které 

podporovaly dórský architráv, jenž byl zdoben amforami a rosetami.148 Svatyně byla 

postavena na pódiu, na které z jižní strany stoupalo schodiště s balustrádami. Na konci 1. st. 

n. l. byla nahrazena římským chrámem a nádvoří bylo vkomponováno do nově vzniklého 

fóra.149 Severně od fóra se nachází Severozápadní kostel z byzantského období, jemuž 

předcházela římská svatyně.150

Bazilika v Hipposu, jež byla nejdůležitější veřejnou stavbou v římském městě, ležela 

v severní části fóra a těsně přiléhala k helénistické svatyni. Byla postavena na přelomu 1. a 2. 

st. n. l. Měla obdélníkový tvar s rozměry 55 x 30m se třemi vstupy v jižní části, kudy se dalo 

vyjít na Decumanus Maximus a na fórum.151 Vnitřní část byla rozdělena třemi řadami sloupů 

na čtyři části. Bazilika byla v následujících staletích několikrát upravována, nejpozději na 

konci 3. st. n. l. Nakonec byla zničena zemětřesením v roce 365 n. l. a nebyla již nikdy 

opravena.152

Kalybe se nachází západně od fóra. Jednalo se o svatyni, ve které se udržoval císařský 

kult. Symbolizovala oddanost císaři. Kalybe v Hipposu je postavená z čediče a dodnes zůstala 

zachována do úrovně 3 m. Byla obrácena směrem k fóru a v půlkruhovém výklenku se 

nacházela socha císaře.153

Jedním z hlavních problémů Hipposu, bylo zásobování vodou. Proto v 1. st. n. l. 

Římané postavili akvadukt, který začínal u pramene Fiq, jenž byl vzdálen čtyři kilometry od 

města. Vedl přes sedlo a dále pokračoval do města, kde pod jeho jižní stranou nacházel hlavní 
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městský reservoár. Trubky, které vedly vodu, byly uloženy v monolitických bubnech z čediče 

a reservoár měl klenbu, jež byla postavena z vápencových kvádrů.154

Hippos je jediným místem v oblasti Galilejského jezera, kde je doložena nabatejská 

přítomnost. Byl zde objeven nápis, který zmiňuje nabatejského boha Dušara.155

2.2.6 Kapitolias

Lokalita leží na kopci, jenž 

přehlíží úrodnou náhorní plošinu 

severozápadní části Jordánska a je 

vzdálena zhruba 10 km na jih od 

starověké Abily a 5 km severně od 

moderního města Irbid.156 Podle 

mincovních nálezů, bylo město 

Kapitolias  založeno v r. 97/98 n. l., 

tudíž se jedná o jediné městské 

centrum v oblasti Dekapole, jehož 

založení proběhlo v římské době.157

Na samotné lokalitě nebyly nalezeny 

žádné vrstvy, jež by indikovaly rannějšího osídlení.158

Hlavní ulice decumanus, v délce téměř 350 m, je zachována v plánu vesnice Beit Ras, 

jež vyrostla v okolí lokality.159 Dochovaly se zbytky brány se třemi vstupy, jež směřují na 

sever. Tato brána byla umístěna v severovýchodní části náměstí. Centrální náměstí bylo po 

obou stranách lemováno výklenky s klenbami. Na jižní straně jich bylo objeveno celkem 

devět a další tři se nacházejí v jeho severozápadní části.160 Nedávno byly v západní části 

města objeveny zbytky divadla z 2. pol. 2. st. n. l.161 Z římského období pochází také systém 
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Obr. 11: Kapitolias, plán města (podle Zeyada 1992, 
Fig. 4)
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cisteren, jež jsou vytesané do skály společně s jedním velkým reservoárem.162 Kapitolias se 

pravděpodobně nikdy nestalo větším městem a zůstalo omezeno na bezprostřední okolí 

původní akropole.

2.2.7 Pella

Pella se nachází v pahorkatině na jižním svahu údolí řeky Jordán, v severozápadní části 

Jordánska. Je vzdálena zhruba 100 km od hlavního města Ammánu a její souřadnice jsou: 

32°27´ s. š. a 35°37´ v. d. Lokalita ležela v blízkosti obchodních cest, které směřovaly 

z Arábie na východ do pobřežních oblastí Palestiny a na sever směrem do Damašku.163

Můžeme zde dodnes nalézt hojné prameny (vádí Džirm), které ve starověku zásobovaly město 

a jeho blízké okolí. Pella leží na úrovni moře a její dominantou je přírodním, 65 m vysokým 

kopcem Tell el-Husn a umělým, zhruba 30 m vysokým pahorkem Tabaqat Fahl. Vrchol Tellu 

el-Husn je relativně široký a nabízel přirozenou obranu proti nepřátelům již od neolitu.164

Zdejší okupační vrstva je téměř 20 m silná a je výsledkem lidského osídlení, jež 

pokrývá časový horizont, počínaje neolitem, delší než 10 000 let. Z raných období se nám 

dochovaly základy neolitických struktur, fortifikace z doby bronzové a pozůstatky osady 

s hliněnými tabulkami z období egyptské přítomnosti v 2. tis. př. n. l.165 Helénistická Pella 

byla založena seleukovskými vládci na přelomu 3. a 2. st. př. n. l. Z tohoto období se 

dochovaly zbytky pevnosti v oblasti Džebel Sartaba a Tellu Hammé. Na pahorku Tell el-Husn 

se našly základy obytných struktur.166 Na začátku 1. st. př. n. l. se celý region dostává do 

rukou hasmonejských panovníku a Pella byla jedním z měst, které bylo v tomto období 

zničeno.167 Její obnova je spojena s římskou přítomností v oblasti po r. 64 př. n. l. 

2.2.7.1 Plán města

Základy osídlení v helénistickém období byly položeny na okolních pahorcích a z nich 

se v následujících desetiletích rozrostlo městské osídlení do přilehlého okolí. Ve 2. st. př. n. l. 
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došlo k rozšíření města směrem 

k centrální oblasti IX., kde se v římském 

období nacházelo městské centrum.168

Znovuobnovení Pelly po r. 64. př. n. l. 

probíhalo pomalu. K pevnému 

ustanovení městského plánu došlo 

pravděpodobně ke konci 1. st. n. l. 

Umístěním centra města do údolí mezi 

dvojici pahorků, nebylo možno využít 

klasický městský plán.169 Archeologické 

pozůstatky z římské doby jsou těžko 

dostupné. Ať už díky pozdějším 

přestavbám a to hlavně v byzantském 

období a také kvůli přírodním podmínkám, kdy úroveň spodních vod a nánosy kamení a bláta 

z přilehlých vádí neumožňují provádět důkladnější průzkumy. Z těchto důvodů nebyla dodnes 

přesně lokalizována hlavní cesta decumanus maximus, ani nebyly objeveny rozsáhlejší zbytky 

sloupů, které by prokazovaly existenci kolonád, jak je tomu u jiných měst Dekapole.170

Uvažuje se o umístění dvou vedlejších cest. Jedna měla začínat u odeonu a měla pokračovat 

severně, podél parvisu. Druhá měla začínat u městského komplexu a dále pokračovala 

směrem do sedla nad městem.171

Na přelomu 1. a 2. st. n. l. docházelo k rozšiřování města za hranice původní 

helénistické polis a spolu s tím byl spojen nárůst počtu obyvatelstva. Kulturní, společenské a 

ekonomické centrum městského celku se přesunulo do vádí Džirm. Z této epochy máme 

nálezy místních skládek se střepy po obou stranách vádí.172 Je možné se domnívat, že v těchto 

místech se v římském období nacházelo fórum nebo macellum. Při výkopech, jež probíhaly 

v těchto místech, byly objeveny zbytky odvodňovacího potrubí, které pravděpodobně svádělo 

vodu ze severní strany vádí Džirm.173 Severovýchodně od něj se pravděpodobně nalézal 

parvis, jenž je dokládán v těchto místech, nálezem vrstvy dláždění z ranně římského 
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Obr. 12: Pella, plán města (podle Zeyada 1992, 
Fig. 3)
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období.174 Byly zde postaveny některé veřejné stavby, jako např. odeon, veřejné lázně a na 

východním pahorku vznikl chrámový okrsek s terasami a kolonádami. Za starými hradbami a 

na okolních svazích začaly vyrůstat soukromá obydlí, která se dále rozšiřovala.175 Nalezené 

pozůstatky staveb in situ ve vádí Džirm nejsou datovány do rannějšího období, než je přelom 

3. a 4. st. n. l.176

2.2.7.2 Městské opevnění

Z helénistického ani římského období nemáme archeologicky doloženy městské hradby 

s výjimkou pevností, které stály na okolních pahorcích jižně od města.177 V prvním případě se 

jedná o pevnost na kopci Džebel Sartaba. Její založení je datováno na přelom 3. a 2. st. př. n. 

l. Ležela 350 m nad úrovní města a měla rozlohu 70 m2 a po obou stranách měla čtvercové 

věže, které byly doplněny dvěma menšími. Zdi, postavené z nahrubo opracovaných kvádru na 

sucho kladených, byly 2 m široké. 178 Stavba nebyla nikdy zcela dokončena a kvůli jejímu 

nepravidelnému plánu můžeme odhadovat, že nebyla v římské době nijak upravována.179

Druhou stavbou byla pevnost na pahorku Tell Hammé, jež leží jižně od termálních pramenů 

Hammam Abu Dhabla. Rozložení fortifikace sleduje okraje poměrně rovného vrcholu kopce. 

Jednalo se na rozdíl od předchozí pevnosti o komplex postavený na pravidelném plánu.180 Zdi 

byly postaveny z opracovaných na sucho kladených bloků. Na její ploše se nachází keramika 

z přelomu 2. a 1. st. př. n. l. Také zde byly nalezeny žulové koule, které pravděpodobně 

sloužili jako balisty, jejich váha se pohybuje mezi 1,75 kg až 2,50 kg. Pevnost je datována do 

seleukovského/hasmonejského období.181

2.2.7.3 Veřejné stavby

V Pelle byla většina z dosud nalezených veřejných staveb koncentrována ve vádí 

Džirm, v oblasti IX. Jednalo se pravděpodobně o místo, kde se nacházelo náměstí 
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s komplexem veřejných staveb. Našly se zde zbytky odeonu, lázní a byzantské baziliky. 

Většina z těchto budov prošla přestavbou na přelomu 4. a 5. st. n. l.182

Stavba odeonu (Obr. 13) 

pochází z konce 1. st. n. l. a je na 

něm dedikační nápis z r. 90/91 n. l. 

Jeho průměr činil 31 m a měl 

kapacitu pro téměř 400 diváků.183

Leží nedaleko byzantské baziliky, do 

které byl v pozdějším období 

včleněn. Původně se jednalo o 

zastřešenou stavbu a jsou z něj 

dochovány pouze základy. 

Z východní části zůstalo několik 

základních bloků in situ, západní 

strana zmizela úplně a to z důvodu jeho téměř kompletního rozebrání v pozdně helénistické 

době.184 Budova byla ostavena v tradiční podobě a tvořena ji jednotná cavea o devíti řadách 

sedadel vytesaných z bílé žuly. Pod hledištěm se nacházela zaklenutá chodba, jež poskytovala 

podporu pro zadní trakt stavby.185

Na sever od byzantského kostela byly nalezeny zbytky pěti masivních žulových sloupů, 

jež jsou datovány na přelom 1. a 2. st. n. l. Pravděpodobně tvořily přední stranu svatyně 

z římské doby, jejíž základy zatím nebyly objeveny.186 Na mincích, jež byly raženy ve městě 

ve 2. polovině 2. st. n. l., se objevuje tetrastylový chrám, který pravděpodobně stál na dodnes 

neznámém místě.187

Poslední dochovanou strukturou s římského období v komplexu veřejných staveb jsou 

městské lázně. Nachází se na jejich severním okraji a datují se do 1. poloviny 1. st. n. l. 

Jednalo se o rozlehlou budovu, která ležela v blízkosti městského pramene. Mohla tvořit 

součást nymfea, jež se objevuje na mincích z počátku 3. st. n. l.188 Nejzachovalejší částí jsou 

                                               
182 FREEMAN 2008, 433.
183 KENNEDY 2007, 87.
184 MCNICOLL 1982, 78.
185 MCNICOLL 1982, 82.
186 SMITH 1989, 6.
187 SPIJKERMAN 1978, 211.
188 MCNICOLL 1992, 121.

Obr. 13: Pella, plán odeonu (podle Smithe 1982, Fig. 3)
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zbytky masivní exedry, jež je postavena z kvalitně opracovaných kamenných bloků. Jedním 

z důvodů jejich raného datování je úroveň podlahy exedry, jež je výrazně níže než je úroveň 

základů nedalekého odeonu.189

Několik milníků z pozůstatku cesty, jež vedla mezi Gerasou a Pellou, bylo objeveno 

západně od lokality. Na jednom z nich je nápis, který udává 13 rok Hadrianovy vlády a 

vztahuje se pravděpodobně k císařově návštěvě v regionu v r.129/130 n. l. Na druhém se 

objevuje jméno císaře Caracally a zkratka pro Britannico Maximo, jež by datovala milník do 

r. 210/211 n. l.190

V okolí Pelly se nachází skupina 

hrobů z ranně až pozdně římského 

období. Z raného období jsou hroby č. 

54 (Obr. 14) a č. 64, vzdálené zhruba 2 

km od lokality. Oba dva byly nalezeny 

nevyloupené, z nichž hrob č. 64 byl 

využíván i v pozdějších obdobích. 

Hrob č. 54, do něhož se vstupovalo 

skrze dromos ze severovýchodní 

strany, byl vysekán do skály a byl 

tvořen obdélníkovou místností 

(loculus) nepravidelného tvaru o 

rozměrech 7,5 x 3,8 m a výškou 1,6 m. 

Kolem místnosti se nalézalo 13 výklenků, z nichž jeden, ležící napravo od vstupu byl 

dvojitý.191 Nalezlo se zde několik sarkofágů zdobených kruhy, palmetami a květinami. 

Součástí výbavy byly keramické nádoby, lampy, skleněné nádoby a několik kusů bronzového 

a železného náčiní.192 Hrob č. 64 ležel nedaleko hrobu č. 54 a svoji strukturou mu byl 

podobný. Jednalo se také o hrob vytesaný do skály se vstupním dromem a centrální místností

o rozměrech 3 x 6 m. Kolem místnosti se nacházelo 11 výklenků. Byl vytesán ve stejné době, 

jako výše zmíněný hrob č. 54, ale jeho pohřební výbava pocházelo z přelomu 3. a 4. st. n. l.193

                                               
189 SMITH 1989, 4.
190 MCNICOLL 1992, 123-124.
191 MCNICOLL 1992, 125.
192 MCNICOLL 1992, 126.
193 MCNICOLL 1992, 134.

Obr. 14: Pella, plán hrobu č. 54 (podle Smithe 1982, 
Fig. 19)
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Z pozdně římského období je skupina pěti hrobů na svahu Džebel Satraba, jež jsou 

datovány do na přelom 2. a 3. st. n. l. Jedná se o hroby, stejně jako v předchozím případě, 

vysekané do skály s výklenky. Podobné praktiky v pohřbívání v této oblasti přetrvaly po 

několik století.194

2.2.8 Skythopolis

Místo starověké Skythopole se nachází v severovýchodní části současného státu Izrael, 

na jihovýchodním okraji galilejské oblasti. Skythopolis bylo jediné město Dekapole, jež bylo 

situováno na západním břehu řeky Jordán.195 Samotná lokalita leží na severní straně 

moderního města Beit Šean, které se nachází v polopouštní oblasti ležící výrazně pod úrovní 

moře. Dominantou místa je pahorek Tell el-Husn (Tell Beit Šean), jenž se strmě zvedá nad 

okolní krajinou a v jeho okolí se nacházejí tři menší pahorky, Tell Naharon, Tell Itzabba a 

Tell el-Hammam. Centrální pahorek je ze severu a jihu obtékán řekami Harod a Asi, jež se po 

pěti kilometrech vlévají do řeky Jordán. Mimo těchto řek zde můžeme nalézt více než 30 

pramenů, jež proměnily území v jednu z nejúrodnějších oblastí v regionu.196 Toto území bylo 

již od prehistorického období hlavní spojnicí mezi pobřežím severního Izraele a 

Transjordánskem.

Jedná se o jednu z nejdéle kontinuálně osídlených lokalit na Blízkém východě. Od 

pozdního neolitu až do římského období se osídlení soustřeďovalo na samotný Tell el-Husn a 

okolní pahorky. Zde také od rané doby bronzové vznikala rozsáhlá sídliště. Během egyptské 

přítomnosti v regionu (18. až 20. dynastie), byl centrální pahorek zvolen jako administrativní 

a vojenské centrum. Od 12. st. př. n. l. je zde doložena přítomnost Kanaáncu, kteří byly 

následně vystřídáni izraelskými kmeny. V roce 732 př. n. l. byla oblast dobyta 

Tiglatpilesarem III. a včleněna do asyrské říše.197

Helénistické město bylo založeno na přelomu 4. a 3. st. př. n. l. pravděpodobně

Ptolemaiem II. Filadelfem.198 O století později, poté co celá oblast přešla do rukou 

Seleukovců, získalo město status polis a bylo pojmenované Nysa-Skythopolis. Původ názvu 

                                               
194 MCNICOLL 1982, 84.
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196 BAR-NATHAN – MAZOR 2007, 9.
197 BAR-NATHAN – MAZOR 2007, 12.
198 AVI-YONAH 1962, 125.
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Skythopole zůstává nejasný.199 Jméno Nysa je odkazem k mytologii, podle které bylo město 

založeno bohem Dionýsem a jehož chůva Nysa zde měla být pohřbena.200 Z ptolemaiské 

pevnosti na vrcholu Tellu el-Husn se místo následně rozrostlo v plánovanou polis, která se 

dále rozšířila na protilehlý pahorek Tell Iztabba. Dobytím a vypálením města Janem 

Hyrkánem na konci 2. st. př. n. l. se uzavírá kapitola helénistické Skytopole, lokalita zůstala 

z větší části opuštěna až do roku 63 př. n. l.201

2.2.8.1 Plán města

Rozsah helénistického osídlení na pahorku Tell 

Iztabba není znám, neboť zde dodnes neproběhly 

rozsáhlejší výzkumy. Objevují se zde cihlové domy 

ze sušených cihel s kamennou podezdívkou, s pokoji 

situovanými okolo dlážděných dvorků. Jednalo se 

pravděpodobně o plánovanou výstavbu, ale její 

celkový rozsah zůstává nejasný.202 Krátce poté, co 

Římané získali kontrolu nad tímto územím, došlo na 

přelomu 1. st. př. n. l. a 1 st. n. l. k přesunu osídlení 

z pahorku Tell Iztabba do okolí pahorku Tell el-Husn 

a to především do údolí Nahal Harod a do rozsáhlé 

oblasti Nahal Amal východně od pahorku. Nerovný 

terén neumožňoval plné využití římského plánování, 

jehož hlavní část probíhala mezi 2. pol. 1. st. př. n. l. 

a 1. pol. 2. st. n. l.203

Obytné čtvrti byly umístěny na okolních svazích centrálního pahorku, zatímco centrum 

města s většinou veřejných staveb leželo v oblasti Nahal Amal. Agora se nacházela 

v samotném středu této oblasti, na její jihozápadní straně stály dva chrámy, v severovýchodní 

části vznikla bazilika a na jih od ní bylo v 1. st. n. l. postaveno divadlo.204 Nové umístění a 

                                               
199 AVI-YONAH 1962, 124.
200 TSAFRIR – FOERSTER 1997, 87.
201 BAR-NATHAN – MAZOR 2007, 12.
202 ROWE 1930, 45.
203 BAR-NATHAN – MAZOR 2007, 15.
204 BAR-NATHAN – MAZOR 2007, 13.

Obr. 15: Skythopolis, plán města v 1. 
st. n. l. (podle Mazora 2007, Plan 1.3)
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rozvržení města bylo odrazem důvěry a bezpečnosti, kterou občané pociťovali zásluhou tzv. 

Pax Romana. Pouze centrální část města byla dostatečně rovná, v úseku Severní cesty a části 

západně od baziliky, aby umožnila pravidelné rozložení insulae. Ve 2. st. n. l. přechází 

městská zástavba ve svém pojetí z funkčnosti k monumentalitě.205 Město se dále rozvíjelo a 

svého vrcholu dosáhlo na přelomu 3. a 4. st. n. l. I přes nedostatky v podobě rozvržení města 

z důvodu členitosti zdejší krajiny, zůstala Skythopole jedním z nejlepších příkladů římského 

městského urbanismu na Východě.206

Podle zápisu u Flavia, byla Skythopole na konci 1. st. n. l. největším městem celé 

Dekapole.207

Hluboké soutěsky řek Harod a Asi 

předurčily kompletně nové rozvržení ulic, 

aby korespondovaly s přírodními 

podmínkami. Hlavní městské cesty via 

Palladius, via Sylvanus, Severní a Údolní 

cesta se nemohly křížit kolmo, v úhlu 90°, 

ale napojovaly se zešikma. V místě jejich 

společného napojení stál pomník Antonina 

Pia a nymfeum. Jejich délka se pohybovala 

okolo 250 m a ve 2. st. n. l. byly doplněny 

kolonádami s obchody.208 Sloupy kolonád 

byly postaveny ze světlé žuly a následně 

doplněny iónskými hlavicemi. Šíře cest 

byla 8 m a po stranách měly 2 m široké 

chodníky.209

Severní cesta a Údolní cesta vstupovaly do města ze severu a začínaly volně stojícími 

bránami, jež se později staly součástí hradeb, Caesarejskou a Damašskou. Údolní cesta při 

výstupu z města přecházela přes Východní most z 2. pol. 2. st. n. l., který překlenoval říčku 

Harod a jehož zbytky se dodnes dochovaly. Severní cesta při vstupu do centra míjela po obou 
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Obr. 16: Skythopolis, plán města v 2. st. n. l. 
(podle Mazora 2007, Plan 1.4)
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stranách monumentální propyleje. První směřovala na vrchol pahorku a byla určena pro 

svatyni Dia Akraia, druhou se procházelo do chrámového okrsku, jehož součástí bylo 

Caesareum. Ve městě byly další tři hlavní brány. Na západě ležela Neapoliská brána, 

Jeruzalémská brána na jihu a na to byla východě Geraská brána, ze které cesta dále 

pokračovala směrem do centra, kde se napojovala na via Sylvanus.210

Na via Palladius a via Sylvanus navazovala malá půlkruhová náměstí tzv. sigma, jež 

byla lemována obchody a sloužila jako obchodní centra. 

2.2.8.2 Městské opevnění

Hradby Skythopole pochází pravděpodobně z pozdně římského období, jejich přesné 

datování nebylo zatím určeno, dosahovaly délky téměř 5 km a obepínaly území o rozloze více 

než 130 ha.211 Kvůli reliéfu krajiny byly nuceny překonávat přírodní překážky v podobě 

hlubokých údolí a četných vodních toků a byla doplněna čtvercovými věžemi. Tloušťka 

hradeb dosahovala 3 m, z čehož vnitřní strana byla tvořena opětovně použitými a hrubě 

opracovanými kameny a na vnější straně se naopak objevují kvalitně opracované kamenné 

bloky.212

2.2.8.3 Veřejné stavby

Z helénistického období se dochovaly skromné pozůstatky chrámu na severní straně 

pahorku, jenž byl později přestavěn a několik hrobů ze Severního hřbitova.213 Římská 

přítomnost za sebou zanechala celou škálu staveb, jež neodmyslitelně tvořily součást 

římského města. Jednalo se o kolonády, baziliku, nymfeum, několik chrámů, dvě divadla, 

hipodrom, jenž byl v pozdějším období přestavěn na amfiteátr, Východní a Západní lázně a 

několik památníků. Jak jsem již zmínil výše, ve 2. st. n. l. došlo ke změně v rámci celkového 

přístupu ke stavebnímu programu a přechází se od funkčnosti k monumentalitě. Většina 

těchto staveb prošla později úpravami v byzantském období. 
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Základním stavebním materiálem v raném období byl měkký vápenec, jehož těžba a 

úprava nebyly náročné, ale docházelo u něj k rychlému opotřebení a býval doplněn omítkou a 

čedič, jenž pocházel z bezprostředního okolí. Na přelomu 1. a 2. st. n. l. se začal používat 

tvrdý vápenec ze svahů nedalekého kopce Gilboa214

Doposud nebyl objeven dedikační nápis z římského období, který by byl věnován 

císařskými úřady. U dochovaných nápisů se jedná v prvním případě o dedikace, jež byly 

zaplaceny soukromými občany, v druhém případě jde o dedikace, které byly věnovány 

městskou radou.215

Ve Skythopoli se nacházela dvě divadla, odeon a hipodrom. Ze Severního divadla se 

dochovaly jenom základy, protože bylo rozebráno v byzantské době a na jeho místě vyrostla 

nová zástavba. Jeho datace i rozměry zůstávají nejasné.216 Jižní divadlo, jedno z nejlépe 

dochovaných na Blízkém východě, bylo postaveno na konci 1. st. n. l. a ve 2. st. n. l. došlo 

k rozšíření (monumentalizaci). Jeho průměr činil 110 m a bylo schopno pojmout 7 000 

diváků. Bylo zasazené do svahu kopce a jeho zadní část byla částečně vysekána do skály. 

Cavea byla tvořena 13 řadami sedadel z vápence, přičemž spodní řada byla určena pro 

významné hodnostáře. Mramor byl použit na dláždění půlkruhové orchestry a dalšími 

okrasnými prvky byly zdobené vlysy a 

žulové sloupy.217 Z odeonu se 

zachovaly pouze základy, poněvadž 

byl stejně jako Severní divadlo 

v pozdějším období rozebrán a stal se 

součástí jiných staveb. Jeho vznik je 

datován do 2. st. n. l, s průměrem 25 m 

a kapacitou okolo 400 diváků.218Na

ploše jižně od města můžeme nalézt

pozůstatky hipodromu z 2. st. n. l.

(Obr. 17), který byl, stejně jako 
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218 MAZOR 2007, 13-14.

Obr. 17: Skythopolis, plán hipodromu (podle 
Tsafrira 1997, Fig. 3)
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v Gerase, v byzantské době přeměněn na amfiteátr.219

Archeologicky máme 

doloženu existenci nejméně pěti 

chrámů. Nejstarší z nich stál na 

vrcholu Tell el-Husn. Svatyně 

vznikla na přelomu 3. a 2. st. př. n. 

l. Měla obdélný půdorys s rozměry 

37 x 22m. Její základy, jež se jako 

jediné dochovaly, byly z čedičových 

bloků a na její výstavbu byl použit 

bílý mramor.220 V její blízkosti byly 

nalezeny architektonické fragmenty 

z pozdější římské přestavby. Stavba 

mohla být zprvu dedikována bohu 

Dionýsovi, ale z římské doby máme 

dedikační nápis se jménem Dia 

Akraia.221 V samotném centru, na 

křižovatce hlavních cest, stál chrám, který byl pravděpodobně dedikován bohu Dionýsovi. 

Zachovalo se z něj pouze schodiště, zbylá část musela ustoupit pozdějším změnám. Byl 

postaven v 1. st. n. l. a v následujícím století došlo k jeho rozšíření. Pronaos byl tvořen čtyřmi 

masivními sloupy a celá stavba byla umístěna na zvýšeném pódiu.222 Na západní straně 

Severní cesty se nacházely propyleje, které vedly do rozsáhlého, na pódiu postaveného, 

nádvoří, s rozměry 135 x 102 m. Nádvoří bylo obehnáno kolonádami v iónském stylu.223 V 

jeho středu stálo Caesareum (Obr. 18) a po jeho levé straně se nacházela trojlodní bazilika. 

Stavba okrsku spadá do 1. pol. 2. st. n. l.224 Dva další, blíže neurčené chrámy, stály na místě 

agory.

Ve městě můžeme nalézt pozůstatky Východních a Západních lázní. Východní lázně 

pochází z 1. st. n. l., ve 2. st. n. l. byly přestavěny a rozšířeny. Komplex obsahoval rozlehlé a 
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Obr. 18: Skythopolis, plán Caesarea (podle Mazora 
2007, Plan 1.6)
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dodnes dobře dochované záchody, caldarium s hypokaustou a malou halu. Rozměry 

nepřesahovaly 70 x 70 m.225 Větší, Západní lázně, jsou datovány do byzantské doby.

V okolí agory se nacházejí pozůstatky celé řady dalších staveb. Bazilika, nacházející se 

v její severovýchodní části, s rozměry 70 x 30 m vznikla na konci 1. st. n. l. Stejně jako 

většina ostatních staveb z tohoto období prošla přestavbou ve 2. st. n. l., kdy došlo k jejímu 

zkrácení výstavbou Centrálního památníku, jenž ležel na hlavní křižovatce.226 V těchto 

místech se nacházely dvě další stavby. V prvním případě se jednalo nymfeum z 2. st. n. l. a ve 

druhém o památník Antonina Pia ze stejného období.227  
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3 Venkovské osídlení

Tato kapitola je věnována rozvoji a proměnám venkovského osídlení na území 

Dekapole, v období od začátku 1. st. n. l. do konce 3. st. n. l. Poznatky o venkovských 

sídlištích jsou čerpány z publikovaných výsledků povrchových průzkumů, jež proběhly v této 

oblasti v posledních dvaceti letech. V úvodu krátce zmiňuji historii povrchových průzkumů 

na území Jordánska. Poté stručně popíši postupy, jež použiji pro zpracování tohoto oddílu a

též uvedu hlavní problém, v tomto případě se jedná přesnější datování archeologických 

nálezů, který provází zpracování této tématiky. V poslední části rozdělím lokality podle jejich 

struktury a zmíním základní typy staveb, jež se v jejich rámci budou nejčastěji vyskytovat.

3.1 Historie povrchových průzkumů na území Jordánska

První rozsáhlejší archeologický průzkum v této oblasti uskutečnily Brünnow a von 

Domaszewski na konci 19. století. Z počátku se výzkumy zaměřovaly na známé lokality. 

Teprve v 60. a 70. letech 20. století začíná, ve spojitosti s rozšiřováním letecké archeologie, 

postupný rozvoj povrchových průzkumů.228 V roce 1987 vznikl Cultural Resources 

Management Programme a od té doby probíhá většina rozsáhlejších archeologických 

průzkumů na území Jordánska pod jeho záštitou.229 Povrchové průzkumy, jež se vztahují 

k jednotlivým lokalitám, jsou uvedeny v úvodu příslušných podkapitol.230

3.2 Metodologie

Metodologický postup bude stejný jako v kapitole věnované městskému osídlení. 

Primárními zdroji budou prameny archeologické, ať movitého nebo nemovitého charakteru. 

Poznatky získané z těchto pramenů podrobíme analýze a v následující kapitole budou shrnuty 

v celkové syntéze venkovského osídlení.
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Součástí tohoto tématu jsou dva základní problémy, jimž se nebudu moci vyhnout. 

První z nich je datování. Tento problém jsem již zmínil ve spojitosti s městy, ale v případě 

venkovského osídlení se jedná o ještě větší problém. Výsledné zprávy z povrchových 

průzkumů ve velmi omezené míře zmiňují jakékoliv přesnější datování. Dalším problémem 

je nedostatečnost povrchových průzkumů. Ve své většině se koncentrují na městské celky a 

jejich bezprostřední okolí (Gerasa, Abila, Gadara). Ostatní části Jordánska zaznamenaly 

pouze omezenou prospekci.231  

3.3 Venkovská sídliště

V prvních třech popsaných případech se jedná o povrchové průzkumy, jež byly 

uskutečněny v okolí tří městských sídlišť (Abila, Gerasa a Pella) a které jsou řazeny

abecedně. Čtvrtá podkapitola bude vycházet ze sérií prospekcí, které proběhly na několika 

menších lokalitách v oblasti Dekapole. Poslední podkapitola je věnována židovským osadám 

na území Skythopole, Hipposu a Gadary. Je nutné také rozlišit, pokud je to možné, o jaký 

druh osídlení se jednalo. První z pohledů se týká samotného vzniku osad, důvodů jejich 

vzniku (sociální, ekonomické, vojenské, zemědělské využití) a druhý jejich velikosti (vesnice, 

osady, farmy, vily).232

Dostupné zprávy z jednotlivých prospekcí jsou různorodé. V některých případech jde 

hlavně o nálezy keramiky, která je stěžejní pro konečný výstup. U dalších povrchových 

průzkumů se jedná o složitější struktury, jako např. pevnosti, farmy, cisterny, lomy, terasy a 

mnohé jiné, jež budou součástí závěrečné syntézy.

3.3.1 Abila

Hlavním podkladem pro tuto podkapitolu je výsledek z: Regional Survey and 

Ethnoarchaelogical Investigations at Abila, který se uskutečnil v letech 1982 a 1984, 

prostřednictvím M. a N. FULLEROVÝMI (1992).233 Prospekce byla uskutečněna od okraje 

                                               
231 FREEMAN 2008, 419.
232

EL-KHOURI 2008, 80.
233 FULLER – FULLER 1992, 157.



56

předpokládané hranice města a to ve směru tří světových stran, do vzdálenosti 2,5 km od 

lokality. 

Na severní straně leží 

vádí Abil a v těchto místech se 

objevuje silný depozit vápence, 

jenž byl ve starověku využíván 

jako zdroj stavebního materiálu 

pro Abilu a její okolí.234 V této 

části byly objeveny zbytky 

oltáře z vápence (Obr. 19), na 

kterém se dochovaly ozdobné 

panely, s vyobrazeními býka a 

prasete. Z důvodu ne příliš 

kvalitního celkového 

zpracování, mohl oltář sloužit 

jako součást domácí svatyně. Dále se zde nacházejí pozůstatky zdiva z venkovských stavení, 

zbytky ohrad pro dobytek, lis na víno a také několik cisteren.235 Keramické nálezy z okolí 

oltáře obsahují patnáct střepů z pozdně římského a raně byzantského období a osm střepů 

z byzantské doby. Je možné se domnívat, že lom v tomto období přestal být využíván a na 

jeho místě vyrostlo skromné sídliště.236

Západně od města byly objeveny rozvaliny malé usedlosti. V těchto místech se nachází 

pozůstatky 7 m hluboké šachty, která mohla ústit do podzemního vodovodního kanálu. 

Nachází se zde zbytky cisterny, pravděpodobně z byzantského období. Dále se zde našly

keramické střepy a úlomky skla. Jejich analýza indikuje vznik tohoto sídliště do byzantské 

doby.237

Východním směrem od města se nalézají ruiny dvou farem, ležících v přilehlém 

kopcovitém terénu. V jejich pozůstatcích byly objeveny čtyři kamenné přístřešky a dvě 

cisterny. Keramické nálezy, včetně dvou tesser, datují lokalitu do byzantského období.238

                                               
234 FULLER – FULLER 1992, 158.
235 FULLER – FULLER 1992, 159.
236 FULLER – FULLER 1992, 160.
237 FULLER – FULLER 1992, 161.
238 FULLER – FULLER 1992, 161.

Obr. 19: Oltář z okolí Abily (podle Fullera 1992, Fig. 2)
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Z výsledku této prospekce je zřejmé, že většina území v okolí Abily byla kontinuálně 

využívána a svého vrcholu dosáhla v byzantském období. Z nálezů zbytků karbonizovaných 

semen z hrobu z období antiky, můžeme určit hlavní plodiny, jež se v této oblasti pěstovaly. 

Jednalo se o olivy, datle, divoké švestky, hrášek, pšenici a žito.239 Cisterny tvoří nejčastěji se 

objevující typy struktur v okolí města. Jejich celkový počet není znám a pravděpodobně 

primárně sloužily jako zdroj pitné vody a jejich sekundární využití bylo pro zemědělské 

účely.240 Keramika z římského období tvoří pouze zlomek z celkových nálezů. Její největší

koncentrace se nachází v severní části, kde tvoří více než 10% z celkového počtu. Na východ 

a na západ od města byly nalezeny zbytky struktur z byzantského období, římská keramika

zde netvoří ani jedno procento. 

3.3.2 Gerasa

Primárními zdroji pro tento oddíl jsou: Jarash Hinterland Surveys, které se uskutečnily

v letech 2005, 2008 a 2010, pod vedením D. KENNEDYHO a F. BAKERA (2009, 2011). 

Prospekce v r. 2005 se zaměřila na západ směrem od centra, v r. 2008 to byla oblast na 

severním a severovýchodním okraji a konečně v r. 2010 se jednalo o dokončení předchozích a 

dále bylo rozšířeno zkoumané území směrem na jih. Během tří let výzkumu, bylo 

identifikováno více 1100 nových lokalit.241

Nejdříve je třeba pokusit se definovat území, jež v období antiky bylo součástí geraské 

polis. V okolí Gerasy, v její jižní a východní části byly objeveny hraniční kameny, 

pravděpodobně z počátku 2. st. n. l.242 Západní hranici tvořilo území Peraea na jordánské 

náhorní plošině, jižní hranice ležela několik kilometrů jižně od vádí Zerqa. Hranice na 

východě začínala nedaleko stepních oblastí a severní hranice byla tvořena rozvodím Ain 

Janna-Qafqafa.243

Východně od Gerasy, bylo identifikováno několik desítek lokalit z římské doby. Podél 

vádí Džeraš se objevují menší lokality, jednalo se pravděpodobně o farmy, v jejichž okolí se 

nalézají zbytky vodovodních instalací, které sloužily k zavlažování. Nejvýraznějším místem 

v okolí, je lokalita Rihab, kde můžeme nalézt cisterny, velký reservoár a několik pohřebních 
                                               
239 FULLER 1987, 54.
240 LUCKE et al. 2005, 69.
241 KENNEDY – BAKER 2011, 452.
242 KENNEDY 1998, 49.
243 KENNEDY 1998, 50.



58

nápisů v řečtině. 244 Možná se zde nacházela římská pevnost, můžeme dedikovat z pozůstatků 

struktury, jež má rozlohu 35 m2 a z nalezených náhrobních desek, které zmiňují legionáře III. 

legie Cyrenaica, jež byla dislokována v Bostře.245 Dalším výraznějším místem je Chirbet Ain, 

ležící 7 km jihozápadně od Rihabu. Součástí lokality je dobře zachovaný volně stojící hrob a 

cisterny z římské doby.246 Na tomto místě byly též objeveny zbytky struktury o rozloze 0.18 

ha, které by mohly indikovat, na základě nalezené keramiky v okolí, římskou pevnost.247

V lokalitě Umm el-Džimal, vzdálené 45 km východně od Gerasy, byly objeveny 

pozůstatky raně římského nebo nabatejského města, které dále expandovalo v pozdějším 

období. Nacházejí se zde zbytky castella s rozměry 95 x 112 m, jež je datováno na přelom 3. 

a 4. st. n. l. Mohlo sloužit jako odloučená posádka pro III. legii Cyrenaica, jež byla umístěna 

v nedaleké Bostře. Pravděpodobně i v byzantské době zde byly dislokovány jednotky, o čemž 

by svědčily pozdější stavby nedaleko římské pevnosti, jež ve 4. a 5. st. n. l. mohly sloužit jako 

ubytování pro jednotku kavalérie.248 Ve spojitosti s touto lokalitou bych krátce poukázal na 

„nomádské vesnice“ v polopouštní oblasti ve východní části Jordánska. Jednalo se o skupinu 

osad, jejichž vznik je datován do pozdně římského období. Nedocházelo u nich 

k zahušťování, jež je typické pro západní oblasti. V lokalitě Qasr el-Hallabat se nachází na 

ploše více než 35 ha 26 struktur, naproti tomu v lokalitě Umm el-Džimal, bylo na stejné ploše 

identifikováno 128 domu, reservoáry a veřejné budovy s náměstím.249

Jak již jsem zmínil na začátku této podkapitoly, v bezprostředním okolí Gerasy (Obr. 

21) bylo v letech 2005, 2008 a 2010 uskutečněno několik rozsáhlých prospekcí. Povrchové 

průzkumy v prvních dvou letech, se soustředily na východní, resp. severní a severovýchodní 

oblasti v okolí Gerasy. Ve vádí Deir a v jižní části vádí Džeraš bylo objeveno největší 

množství nejméně poškozených lokalit. Na staré cestě mezi Birketeinem a Gerasou byly 

objeveny pozůstatky monumentální stavby. Na tomto místě se také nalézají mauzolea a různé 

typy do skály tesaných hrobů. Během prospekcí bylo identifikováno 76 lomů, více než 150 

loculi, 41 sarkofágů, čtyři hraniční kameny, devět domů a dvě monumentální struktury.250 Z 

                                               
244 KENNEDY 2000, 430.
245 KENNEDY 2000, 442.
246 KENNEDY 2000, 431.
247 KENNEDY 2000, 443.
248 KENNEDY 2000, 440.
249 KENNEDY 2014, 107,
250 KENNEDY – BAKER 2009, 21.
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architektonických fragmentů byly nejčastěji nalezeny dveřní architrávy, také byly objeveny 

zbytky dvou sloupů, jeden z žuly, druhý z vápence.251

Při prospekci v roce 2010 bylo nalezeno 519 nových lokalit na ploše 1,3 km2 (Obr. 20). 

Z těchto lokalit bylo identifikováno 145 lomů, 75 tesaných hrobů, dvě mauzolea, šest 

sarkofágů, devět lisů na víno a olivy, 54 vodovodních zařízení, šest domů a více než 50 

jeskyní a skalních úkrytů.252 V lomech bylo objeveno několik značek ve tvaru kříže, jež 

mohly sloužit k označení kvalitního kamene a několik nedodělaných sarkofágů. Většina 

římských hrobu byla nalezena v oblasti Abu as-Suwwan, v blízkosti staré cesty do Filadelfie a 

jednalo se pravděpodobně o hrobky bohatších občanů.253 Severně od města bylo objeveno pět 

pramen, jejichž využití spadá do antiky a v jejich blízkosti se nachází více než 30 cisteren a 

reservoáru. Našlo se zde několik do skály tesaných kanálů, jež byly součástí rozsáhlého 

zavlažovacího systému v okolí města.254 Většina lisů na olivy a víno ležela na samotné hranici 

vytýčené prospekce a pravděpodobně patřily k okolním osadám.255

                                               
251 KENNEDY – BAKER 2009, 23.
252 KENNEDY – BAKER 2011, 455.
253 KENNEDY – BAKER 2011, 456.
254 KENNEDY – BAKER 2011, 458.
255 KENNEDY – BAKER 2011, 461.

Obr. 20: Prospekce v okolí Gerasy v roce 2010 
(podle Kennedyho 2011, Fig 2)

Obr. 21: Gerasa, mapa okolí (podle Bakera a 
Kennedyho 2011, Fig. 1)
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3.3.3 Pella

Základním pramenem pro tuto podkapitolu bude: Pella Hinterland Survey 1994: 

Preliminary Report, jenž proběhl pod vedením P. WATSONOVÉ (1996) na podzim r. 1994. 

Povrchový průzkum pokrýval území o rozloze 12 km2, ležící severovýchodně od Pelly.

Během prospekce bylo identifikováno 192 lokalit různých typů a velikostí. Byly zde objeveny 

cisterny, věže, lomy, skládky střepů, obranné zdi a mnohé další.256

Během prospekce byly objeveny čtyři telly. U dvou z nich se nacházejí zbytky 

fortifikace. Z keramických nálezů lze usuzovat o jejich využívání od doby bronzové až do 

středověku. Na pahorku č. 167 převládají nálezy z římské doby. Nedaleko od helénistické

pevnosti Tell Hammé se nacházejí zbytky menších obranných postavení, jež podle nálezů 

ranně římské keramiky, vznikly krátce po římském příchodu. Obranné stavby byly doplněny 

fortifikací, kterou zesilovaly dvě věže, jež jsou datovány, stejně jako hradba, do 

helénistického nebo raně římského období. Fortifikace byla postavena z megalitických, hrubě 

opracovaných kamenných bloků a její šíře se pohybovala mezi 1,5 až 3 m.257

Nálezy pozůstatků čtyř farem a jedné vily jsou datovány do byzantské doby.258 V okolí 

farem stála série teras, v jejichž blízkosti byly objeveny zbytky zdí, jež mohly sloužit jako 

ohrady pro dobytek. V této oblasti bylo objeveno více než dvacet lisů na víno, které stejně 

jako terasy postrádají bližší datování.259 Nedostatečné vodní zdroje v okolí, byly 

pravděpodobnou příčinou vzniku více než 25 cisteren a dvou větších reservoárů, jež stejně 

jako v předchozím případě nemají určitější datování.260

3.3.4 Lokality al-Jasilé, Ja´mún, Dohale, Sa´ad a el-Bedíje

Dodnes bylo na území Jordánska nalezeno více než 300 lokalit z římského období, které 

byly identifikovány na základě nálezů keramiky. Je ale stále problém s přesnějším datováním, 

protože ve většině případů bývá stručně popsána jako římská, bez bližšího určení. Z některých 
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měst, jako např. Abila, Gadara a Gerasa, máme dochované nápisy, jež uvádějí u některých 

vesnic jejich podřízenost výše zmíněným městům.261

Většina osad se nacházela v blízkosti vodních zdrojů nebo hlavních cest a vzdálenosti 

mezi těmito sídlišti nebyly větší než několik kilometrů. Jedním z dalších problémů je určení 

rozlohy těchto celků, jak venkovských sídlišť, tak měst. U urbánních celků se také jedná o 

celkové území v jejich okolí, které spadalo do jejich správy. V případě osad můžeme určit 

jejich velikost na základě počtu nalezených hrobů, cisteren, studní nebo domů.262 Rozloha 

lokality Dohale se odhaduje na 7 ha, v porovnání s rozlohou města Kapitolias, jež byla více 

než 20 ha.263 Hranice celkového území jednotlivých poleis mohly být omezeny přírodními 

podmínkami. U Abily a Gadary se jednalo o hluboké vádí řeky Jarmúk na severu a údolí řeky 

Jordán v západní části. V okolí Gerasy bylo objeveno několik volně stojících kamenných 

bloků, na kterých je nápis: „Území města Gerasenských.“ Na základě těchto nálezů je 

odhadována velikost jejího území na více než 850 km2.264

Počet obyvatel v jednotlivých vesnicích se mohl pohybovat mezi 150 až 200 osob. 

V místech (Obr. 22), jež jsou předmětem této podkapitoly, se odhady výrazně liší. U nejmenší 

lokality Sa´ad, se udává méně než 50 lidí. V největší z nich, Ja´mún, se odhaduje na více než 

500 obyvatel.265

Dohalé leží 25 km na jih od města Irbid. Můžeme zde nalézt lisy na víno, zbytky 

obytných struktur a několik cisteren. Z římské doby pocházejí komorové hroby. Al-Jasilé se 

nachází 9 km východně od Irbidu. Vodovodní struktury, lisy na víno a komorové hroby jsou 

datovány do římského období. El-Bedíje je situována na náhorní plošině a je vzdálená 18 km 

na západ od města Džeraš. Byly zde objeveny jeskyně, vodovodní zařízení, lisy na olivy a 

víno a komorové hroby. Největší z nich, Ja´mún, se nachází 25 km jižně od Irbidu. Nacházejí 

se zde hroby z pozdně římského období a množství rozličných stavebních struktur. Nejmenší 

z lokalit, Sa´ad, leží 17 km severovýchodně od města Džeraš. Hroby a lisy na víno spadají do 

1. až 3. st. n. l. Počátek osídlení lokality Ja´mún je datován do rané doby bronzové, ale jako u 
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této i u těch dalších, jejich hlavní rozkvět je spojen s římskou přítomnosti, který dále 

pokračoval do byzantského období.266

Domy ve venkovských oblastech na území Dekapole z římského období měly 

jednoduchou strukturu. Stavební materiál použitý na jejich výstavbu byl vyšší kvality, než 

z kteréhokoliv jiného období, a je dnes součástí staveb z mladší doby. Jejich příklady můžeme 

nalézt na několika lokalitách. V al-Jasilé byla objevena stavební struktura s centrálním 

domem, jenž byl dvě patra vysoký a měl obdélný tvar. Na lokalitě el-Bedíje byly základy 

domu postaveny přímo na spodní kamenné podloží, zdi tvořili velké, dobře opracované 

vápencové bloky, které byly doplněny omítkou. V Sa´adu se nachází struktura s centrálním 

nádvořím, jež bylo lemováno pokoji rozličných velikosti, v této lokalitě byla objevena 

podzemní jeskyně z několika řemeslnicky upravenými místnostmi. Všechny výše zmíněné 

stavební struktury byly přestavěny v následujících obdobích.267 Můžeme nalézt paralely mezi 

domy z římské doby v oblasti Dekapole a domy v regionu jižního Hauranu. Jedním z rozdílů 

v jejich konstrukci je jejich celková velikost. Struktury v jižním Hauranu jsou větší a to mohlo 

být způsobeno přítomností majitele, který naopak v oblasti Dekapole pobýval v okolních 

městech.268

Nejčastějšími hroby z římské doby jsou komorové a šachtové, jež byly ve své většině 

vysekány do skály nebo se sporadicky objevují pohřby do jeskyní. Hroby můžeme nalézt na 

všech zmíněných lokalitách. Nejlépe dochované byly objeveny v okolí al-Jasilé, Kapitolias a 

Abily. Objevují se v nich nástěnné malby, zdobené sarkofágy a bohaté pohřební výbavy. Jsou 

také důkazem vzájemných vztahů mezi obyvatelstvem ve městech a na venkově.269

Základním předpokladem pro rozvoj zemědělství v oblasti Dekapole, byl dostatek 

vodních zdrojů, který byl zaručen budováním rozsáhlých vodovodních zařízení (cisterny, 

reservoáry, přehrady, kanály). Analýzy, které byly provedeny na zubech kosterních 

pozůstatků obyvatel některých lokalit, ukazují na nízkou úroveň spotřeby masa a naopak se 

objevuje vyšší úroveň ve spotřebě obilovin. Města a jejich okolí byla úzce provázána 

v rostlinné a živočišné produkci. Nejčastěji se objevujícím nástrojem na zpracování produktů, 

jsou lisy na olivy a víno. Několik set jich dodnes bylo identifikováno v oblastech 

severozápadního Jordánska. V lokalitách el-Bedíje a al-Jasilé byly objeveny lisy na víno, jež 
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267 EL-KHOURI 2008, 81.
268

EL-KHOURI 2008, 82.
269 EL-KHOURI 2008, 82.
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byly umístěny v jeskyních. V případě lisu v al-Jasilé se jedná o jeden z největších v regionu, s 

podlahovou plochou 70 x 17 m.270 Množství nalezených lisů na víno ukazuje na důležitost 

produkce vína v této oblasti v římském období, která se objevuje v podobě hroznů na 

některých mincích ražených v okolních městech.

                                               
270 EL-KHOURI 2008, 83.

Obr. 22: Mapa severozápadního Jordánska s vyznačenými lokalitami el-
Bedíje, Sa´ad, Dohale, al-Jasilé, Ja´mún (podle El-Khouriho 2008, Fig. 1)
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3.3.5 Židovské osady na území Dekapole

Přítomnost židovského obyvatelstva na území Dekapole můžeme rozdělit do dvou fází. 

V prvním období, od počátku 1. st. n. l., Židé přicházeli v hojném počtu do oblastí v okolí 

dekapolských měst, ve kterých se usazovaly a vytvářely rozsáhlé komunity. Tato fáze byla 

krátce přerušena židovským povstáním ve 2. pol. 1. st. n. l. Druhá etapa je spojena 

s povstáním Bar Kochba mezi r. 132 až 135 n. l. Krátce po něm byly celé oblasti zbaveny 

židovské přítomnosti a další příliv židovského elementu začal až se začátkem byzantského 

období na začátku 4. st. n. l.271 V tomto oddíle budou blíže popsána tři města, Skythopole, 

Hippos a Gadara, v nichž je archeologicky doložena rozsáhlejší židovská komunita v římském 

období.

3.3.5.1 Skythopole.

V oblasti Skythopole bylo identifikováno pět lokality z římské doby. Dvě z nich, Tel 

Basul a Giv´at, se datují do ranně římského období, zbylé tři, Chirbet Beit Ilfa, Ma´oz 

Hayyim a Rehob jsou datovány do doby pozdně římské. V lokalitě Giv´at vzdálené 12 km od 

Skythopole, stejně jako v Tel Basulu, byla objevena rozsáhlá sbírka mincí. Datace nestarších 

mincí spadá do období hasmonejských vládců, nejmladší z nich spadají na přelom 1. a 2. st. n. 

l.272 Lokality z pozdně římského období, Chirbet Beit Ilfa, Ma´oz Hayyim a Rehob, přinesly 

na světlo jedny z nejstarších synagog v regionu. Synagoga v Chirbet Beit Ilfu byla tvořena 

dvoupodlažní galerií, obdélníkovou halou a nádvořím. Byly zde objeveny zbytky mozaiky, na 

niž jsou zpodobněny výjevy ze Starého zákona.273 V lokalitě Ma´ob Hayyim se nachází 

pozůstatky synagogy, jež prošla v průběhu staletí třemi výraznějšími stavebními úpravami. 

Nejstarší z nich, v podobě čtvercové budovy s dvěma řadami sloupů, je datována na přelom 3. 

a 4. st. n. l.274 Synagoga v Rehobu prošla podobným vývojem, jako stejná stavba v Ma´ob 

Hayyim. V synagoze můžeme nalézt nápisy, které zmiňuji tzv. zemědělské právo, které je 

známo z rabínských textů.275

                                               
271 DAVID 2011, 309.
272 DAVID 2011, 310.
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274 DAVID 2011, 312.
275 DAVID 2011, 314.
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3.3.5.2 Hippos

V okolí Hipposu bylo identifikováno několik lokalit, jež se datují do římského období. 

Jedná se pravděpodobně o pozůstatky židovských osad, jež jsou zmíněny na mozaice 

v synagoze v Rehobu.276 Nálezy v těchto osadách přinesly na světlo pouze omezené množství 

symbolů, které by dokládaly židovskou přítomnost. Převažují pozůstatky z byzantského 

období a to v podobě církevních nápisů a symbolů kříže.277 Ve třech lokalitách, Chisfin, el-

´Uyun a Kefar Harib, byly během výzkumů objeveny nápisy, jež dokládají přítomnost 

legionářských veteránů. Jedná se o dva řecké nápisy z Chisfinu a el-´Uyun a o náhrobní nápis, 

dedikovaný legionáři 10. legie z Kefar Haribu.278 Lokality v okolí Hipposu vykazují znaky 

raného osídlení (1. st. n. l.) a místní židovská populace byla v následujících staletích 

nahrazena převážně křesťanským obyvatelstvem.

3.3.5.3 Gadara

V Hammat Gaderu, v jednom z nejznámějších lázeňských měst z období antiky, byla 

objevena synagoga z pozdně římského/ranně byzantského období. Její nejrannější fáze je 

datována na přelom 3. a 4. století n. l. a v následujících obdobích prodělala několik přestaveb. 

Byla zde objevena celá řada dedikací, ať už v aramejském nebo řeckém jazyce. Jednalo se 

pravděpodobně o donátory z okolních židovských oblastí, kteří sem přijížděli na léčení.279

Druhou lokalitou v okolí Gadary s pozůstatky z římské doby je Tel Dover. Místo bylo 

osídlené od neolitu. Ve vrstvě z římského období byly nalezeny ryté nádoby z vápence, které 

by indikovaly židovskou přítomnost.280
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278 DAVID 2011, 320,
279 DAVID 2011, 322.
280 DAVID 2011, 323.
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4 Městské a venkovské osídlení – syntéza

Poslední kapitola bude věnována syntézám městského a venkovského osídlení v oblasti 

Dekapole a následně bude provedeno jejich vzájemné porovnání v závěrečném shrnutí. Spolu 

s interpretací sídelních celků na základě poznatků získaných z městského plánování, 

použitých stavebních metod, architektury a chronologie stavebního programu, bude 

provedena jejich celková syntéza a ta bude zasazena do širšího kontextu hospodářského, 

sociálního a ekonomického vývoje na tomto území.

4.1 Městské osídlení – syntéza 

Celková syntéza městského osídlení bude rozdělena na tři části stejným způsobem, jako 

byla dělena v podkapitolách věnujících se jednotlivým městům:

1. Plánování měst a s ním spojené celkové rozvržení sítě ulic a náměstí.

2. Městské opevnění společně s dalšími obrannými prvky, jež se v jejich okolí 

vyskytují.

3. Veřejné stavby pro pořádání divadelních představení a sportovních akcí, chrámy a 

další stavby určené pro širokou veřejnost.

4.1.1 Plánování měst

Rozvoj městského plánování na území Dekapole v 1. až 3. st. n. l. provázely proměny, 

jež zásadně změnily celkovou tvář městské zástavby. Z lokalit popisovaných v této práci, si 

můžeme udělat základní obrázek o jeho průběhu. Některé z nich, jako např. Gadara, Gerasa 

nebo Skythopolis, nám poskytují dostatek informací, jenž nám umožňuje sestavit přibližný 

časový průběh rozvoje městské výstavby v regionu. U menších lokalit, jako např. Dion, 

Kapitolias nebo Abila, nám z důvodu nedostatečného archeologického průzkumu tento 

celkový plán schází, přesto je však možné i u nich zachytit alespoň základní charakteristiky 

proměn, jimiž tyto lokality prošly.
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Příchod Římanů do regionu v r. 64 př. n. l. je spojen s obnovením nezávislosti a 

samosprávy řeckých poleis na území Dekapole, což bylo hnacím motorem jejich dalšího 

rozvoje. Původně malá sídliště, jež se koncentrovala na pahorcích a v jejich bezprostředním 

okolí, se začala poprvé v historii postupně rozrůstat do okolní krajiny. Tento poznatek je 

připisováno pocitu bezpečí, jenž byl ztělesňován římskou přítomnosti. Ve většině lokalit, 

s výjimkou Kapitolias, jež bylo pravděpodobně založeno až ke konci 1. st. n. l., máme tento 

rozvoj poměrně dobře zachycen. Městská centra byla přenesena z pahorků na lépe přístupná 

místa, jak máme doloženo v případě Skythopole, Pelly, Gadary a dalších. Na původních 

pahorcích vyrostly postupem let svatyně, jako např. v Abile, Gerase a Skythopoli. Sídlištní 

celky začaly být plánovány po římském způsobu. Archeologické poznatky z jednotlivých 

měst v oblasti Dekapole z tohoto období nepoukazují, na skokový nárůst ve stavebním 

rozvoji. Celková rekonstrukce jednotlivých sídelních celků, spolu s rozvojem jejich 

plánování, probíhala pomalu. Je pravděpodobnější, že si tato administrativní centra zachovala, 

aspoň zpočátku, venkovský charakter.281

K pevnému ustanovení městského plánu docházelo v jednotlivých lokalitách na 

přelomu 1. a 2. st. n. l., přičemž příklad plánů Gerasy a Skythopole jsou nejrannější, 

pravděpodobně z 2. pol. 1. st. n. l. Celkové rozvržení Gadary, Pelly a Hipposu spadá do 1. 

pol. 2. st. n. l. U měst Kapitolias, Abila a Dion nám tyto poznatky schází, ale Kapitolias bylo 

založeno na konci 1. st. n. l. a jednalo se pravděpodobně od jeho samotného počátku o 

plánované římské město. Plány v jednotlivých lokalitách byly rozvrženy tak, aby 

korespondovaly s okolní krajinou. V některých případech, jako např. ve Skythopoli nebo 

Hipposu, musel být celkový plán přizpůsoben omezeným okolním přírodním podmínkám. 

Přesto se podařilo i v těchto místech dosáhnout maximálního výsledku, který odpovídal 

dobovým požadavkům na městskou zástavbu.

Rozvržení městských ulic v těchto lokalitách, odpovídalo římskému městskému plánu. 

Ve většině lokalit byly dvě hlavní cesty, cardo a decumanus, které procházely městským 

centrem a kolem nichž se nacházela většina veřejných staveb. Cardo a decumanus se křížily 

v pravém úhlu a na křižovatkách bývaly doplněny tetrapylony, jako např. v Gerase. Hlavní 

ulice byly od počátku 2. st. n. l. doplňovány kolonádami, jež byly součástí monumentalizace 

městských celků, podobný stavební rozvoj se objevuje i na některých dalších lokalitách po 

                                               
281 GRAF 1992, 24.
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celém Blízkém východě, jako např. v Palmyře nebo Apamei.282 Můžeme je nalézt ve všech 

městech, s výjimkou méně prozkoumaných lokalit. Na ně navazovaly menší cesty, tzv. 

cardines, jež spolu s hlavními cestami vytvářely pravidelnou městskou síť. Tento plán nebylo 

možné plně rozvinout ve dvou lokalitách, v Hipposu a Skythopoli, z důvodu členitosti okolní 

krajiny. V Hipposu se nacházela pouze jedna hlavní cesta, na niž navazovaly menší cardines. 

Ve Skythopoli byly čtyři hlavní cesty, které se nekřížily v pravém úhlu, ale napojovaly se 

zešikma.

Spolu s cestami byla plánována i náměstí, jež tvořila hlavní středobody politického, 

obchodního a kulturního života ve městech. Klasické fórum/agora bylo objeveno pouze ve 

dvou lokalitách, ve Skythopoli a v Hipposu. V Gadaře, v okolí helenistické akropole a Pelle 

se nachází macellum, jež stejně jako Oválné náměstí v Gerase a centrální náměstí v Kapitolias 

sloužilo spíše k obchodním účelům. Městské centrum v Abile leželo mezi dvěma pahorky 

(Tell Abil a Tell Umm el-Amad) a je pravděpodobné, že se zde nacházelo centrální náměstí. 

V Dionu nebylo podobné místo dodnes identifikováno.

4.1.2 Městské opevnění

Hradby tvořily nejnákladnější součást městské výstavby. Byly symbolem nezávislosti, 

městského statutu a kulturní pospolitosti jinak poměrně jazykově a etnicky rozmanité směsice 

obyvatelstva na území Dekapole. Stejně jako chrámy v jejich zdech, jež sloužily jako 

duchovní ochrana, městské hradby tvořily fyzickou zeď mezi řecko-římským světem uvnitř a 

barbarskými národy v jeho okolí. Obyvatelstvo v jednotlivých městech si tohoto bylo vědomo 

a proto jejich stavbě a pozdějším úpravám věnovalo patřičnou péči. Na mincích ražených 

v dekapolských městech ve 2. až 3. st. n. l., se nejčastěji objevuje podoba bohyně Tyché, jež 

má na hlavě korunu tvořenou hradbami.283

Městským hradbám z římského období předcházelo helénistické opevnění menšího 

rozsahu, jež se soustřeďovalo na pahorcích, na kterých se nacházela menší sídliště. V Dionu, 

Gadaře, Gerase a Hipposu máme dochovány zbytky těchto fortifikací v bezprostředním okolí 

helénistických akropolí. Na dvou pahorcích, Džebel Sartaba a Tell Hammeh, v okolí Pelly se 

nalézají pozůstatky helénistických pevností, jež byly postaveny seleukovskými panovníky na 
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přelomu 3. a 2. st. n. l. Helénistické hradby byly postaveny z místního kamene, kdy vnější 

stranu tvořily kvalitně opracované kamenné bloky a kameny menší kvality byly použity na 

její vnitřní stranu. 

V ranně římském období na přelomu letopočtu a během 1. st. n. l. nemáme téměř žádné 

doklady o budování hradeb v dekapolských městech. V této době pravděpodobně nebyl důvod 

pro jejich vznik, protože římská armáda byla hradbou, která zaručovala bezpečnost a stabilitu. 

Jediné o čem máme doklady, byla oprava a udržování původních helénistických fortifikací.284

Nejrannější hradby z římské doby máme doloženy v Gerase, Gadaře a Hiposu, jsou datovány 

do 2. pol. 1. st. n. l. Byly postaveny z čedičových bloků ve stylu opus quadratum. 

V následujících staletích, se zhoršující se politickou situací v římské říši, docházelo 

k masivnímu budování hradeb v dekapolských městech. Fortifikace se dále rozšiřovala okolo 

rozrůstajících se měst a byla zesilována a následně doplňována obrannými věžemi a bastiony. 

Nejlépe dochované pozůstatky hradeb z tohoto období máme v Gerase, Hipposu a Skythopoli. 

Ve Skythopoli tato pozdně římská fortifikace měla délku přes 5 km a obepínala území o 

rozloze větší než 130 ha. Hradby v Gerase byly 3,5 km dlouhé, jejich šíře se pohybovala mezi 

3 až 3,5 m a doplňovalo je více než 100 věží. Opevňovací práce v tomto období se 

nesoustřeďovaly pouze na města a jejich bezprostřední okolí ale byly součástí rozsáhlejšího 

programu v celém regionu. Dobrým příkladem je lokalita Umm el-Džimal ležící na východ od 

Dekapole, kde se nacházelo castellum s římskou posádkou a v jejímž širším okolí byly 

nalezeny pozůstatky různých druhů obranných postavení. Fortifikace v celém regionu prošla 

dalšími výraznými změnami v byzantském období.285

4.1.3 Veřejné stavby

Města Dekapole byla vybavena celou paletou veřejných staveb, jež se obvykle 

nacházely ve větších městech po celé římské říši. Můžeme zde nalézt divadla, hipodromy, 

gymnasia, lázně, chrámy, baziliky, nymfeum, kalybe a akvadukty, které výrazně ulehčovaly 

život v této jinak nepříliš pohostinné oblasti. Model, jejž sem Římané přinesli, výrazně změnil 

celkovou tvář měst a jejich okolí. Od skromných počátků v 1. st. př. n. l., kdy nám schází 
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téměř jakékoliv informace o stavebním rozvoji, došlo k výraznějšímu stavebnímu nárůstu, 

jako např. v případě Skythopole, až ve flaviovském období.286

Nejstarší doloženou římskou stavbou na území Dekapole je chrám boha Dia z r. 22 n. l. 

v Gerase. Další stavby následovaly na přelomu 1. a 2. st. l. Z této doby pochází první divadla, 

jež můžeme nalézt ve všech městech. Nejstarší z nich je Jižní divadlo v Gerase z konce 1. st. 

n. l. Výstavba dalších následovala ve 2. a 3. st. n. l. Některá dekapolská města měla i více než 

pouze jedno divadlo, v Gadaře a Gerase byla postavena dokonce tři. Severní divadlo v Gadaře 

bylo v pozdějším období přestavěno na amfiteátr.287 Další stavbou, jež se objevuje je odeon, 

jež můžeme nalézt v Hipposu, Abile a Pelle. Tato stavba byla určena pro umělecký přednes a 

pravděpodobně byla také využívána pro schůze městské rady.288 Poslední stavbou na území 

Dekapole, která sloužila pro hromadnou zábavu, byl hipodrom. Stavby tohoto typu se 

nacházejí ve Skythopoli, Gerase a jeden nedokončený v Gadaře. Jednalo se o nejnáročnější 

zařízení z pohledu ceny výstavby i užitého prostoru. Oba hipodromy leží za hranicemi města 

a byly postaveny na přelomu 2. a 3. st. n. l. Byly využívány pro pořádání dostihových a 

atletických závodů.289 Svému účelu sloužily pouze krátce, protože na konci 3. st. n. l. byly 

přeměněny na amfiteátry.

Chrámy a chrámové komplexy tvořily centrální body každého města na území 

Dekapole. Některé vyrostly na akropolích z helénistického období, jiné byly postaveny 

v centrech nově založených měst. Nestarší z nich, jak již jsem zmínil výše, je Diův chrám 

v Gerase. Zde také vyrostl v 1. pol. 2. st. n. l. nejrozsáhlejší chrámový okrsek v oblasti 

Dekapole, jenž byl dedikován bohyni Artemidě. Byl tvořen propylejemi, jimiž se vstupovalo 

po monumentálním schodišti na rozsáhlé nádvoří, jež bylo obehnáno kolonádami a v jehož 

centru stál ústřední chrám. Podobné komplexy byly rozšířeny po celém Blízkém východě, 

jako např. Jupiterův chrám v Baalbeku. Většina těchto svatyň, podobně jako Dionýsův chrám 

z 1. pol. 2. st. n. l. ve Skythopoli, byla v byzantském období buď zničena, nebo přeměněna na 

křesťanské kostely.

Nalézáme také celou řadu dalších veřejných staveb, jež sloužily ke zlepšení života 

místního obyvatelstva. Byly to například městské lázně, jež byly nalezeny ve Skythopoli, 

Gerase, Abile a dalších městech. Baziliky se nacházely v blízkosti fóra/agory ve Skythopoli a 
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Hipposu. Z dalších staveb můžeme zmínit nymfeum, kalybe, památníky a triumfální oblouk 

v Gerase. V neposlední řadě je nutno zmínit akvadukty, které pokrývaly spotřebu 

obyvatelstva ve stále rostoucích městech. Jejich pozůstatky byly nalezeny na většině lokalit, 

s tím že v Gadaře můžeme nalézt největší stavbu svého druhu na území římské říše, s 

celkovou délkou téměř 100 km.

Městské osídlení na území Dekapole v 1. až 3. st. n. l. provázely hluboké změny, jež 

byly započaty příchodem Římanů do regionu v r. 64 př. n. l. Původně se zde nalézala menší 

řecká poleis, jež se nacházela na dobře chráněných pahorcích. Tato městská centra se 

v následujícím období začala pozvolna rozrůstat za helénistické hradby do okolní krajiny. 

Výraznější stavební rozvoj je spojován s flaviovským obdobím, pravděpodobně krátce po 

potlačení židovského povstání. Města se dále rozrůstala a začaly se zde objevovat typy 

veřejných staveb, jež neodmyslitelně patřily k řecko-římskému městu a způsobu života. Ve 2. 

a 3. st. n. l. byly hlavní cesty zastřešeny kolonádami a probíhalo rozšiřování a zpevňování 

městských hradeb. Tehdy také došlo k monumentalizaci veřejných staveb, jejichž architektura 

byla bohatě propracována a objevuje se zde římské baroko, u kterého dochází k syntéze 

helénistického stylu a stylu římského císařství, společně s okolními vlivy v regionu. V tomto 

ohledu jsou nejlepšími příklady Artemidina a Diova svatyně v Gerase, nebo Jižní divadlo ve 

Skythopoli.

Tab. 1 Městské osídlení – stavební rozvoj - typy staveb (1. až 3. st. n. l.)

města
pravidelná 

městská 
síť

fórum/agora
městské 
opevnění

divadlo hipodrom bazilika akvadukt

Abila / / X X O O X

Dion / O / X O O /

Gadara X O X X X290 X X

Gerasa X O X X X O X

Hippos X X X X O X X

Kapitolias / O / X O O /

Pella X / / / O / /

Skythopolis X X X X X X /

X - ano
O - ne
/ - není doloženo

                                               
290 Nebyl dokončen. Viz. SMITH 2011, 369.
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Tab. 2 Městské osídlení – stavební rozvoj – chronologie (1. až 3. st. n. l.)

100 př. n. l.

0 n. l.

100 n. l.

200 n. l.

300 n. l

- osídlení se soutřeďovalo na opevněných a dobře chráněných pahorcích

- na začátku 1. st. př. n. l. došlo k obsazení území A. Jannaem, které 

provázelo zničení některých měst

- r. 63 se region dostal do sféry římského vlivu a začala pomalá obnova 

měst, městská centra se rozrůstala do okolní krajiny

- r. 22 n. l. bylo započato se stavbou Diova chrámového okrsku v Gerase

- r. 66-73 n. l. došlo k židovskému povstání, značné škody v celém 

regionu

- na konci 1. st. n. l. bylo započato s výstavbou Jižního divadla v Gerasa

- na přelom 1. a 2. st. n. l. byly položeny městské plány v Gerase a 

Skythopoli

- r. 106 n. l. byla připojena provincie Arabia a jednotlivá města byla 

rozdělena mezi okolní římské provincie

- v 1. pol. 2. st. n. l. došlo ke skokovému rozvoji městské výstavby na 

území Dekapole

- v 2. pol. 2. st. n. l. byla započata monumentalizace stavebního programu

v oblasti Dekapole

- v 1. pol. 3. st. n. l. začala výstavba hipodromu ve Skythopoli a Gerase

- na konci 3. st. n. l. docházelo k masivnímu budování městských hradeb, 

které byly v následujícím období zesilovány a dále rozšiřovány

4.2 Venkovské osídlení - syntéza

Venkovskému osídlení na území Dekapole se zatím věnovalo pouze několik nepříliš 

rozsáhlých povrchových průzkumů, jež byly zpracovány v předcházející kapitole. Syntéza 

bude rozdělena na dvě části:

1. Povrchové průzkumy v okolí Abily, Gerasy a Pelly.
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2. Prospekce v menších lokalitách.

4.2.1 Povrchové průzkumy v okolí měst

Prospekce v okolí Abily, Gerasy a Pelly vynesly na světlo nálezy keramiky a stavebních 

struktur. Keramické nálezy z okolí Abily obsahují pouze malé procento římské keramiky. Její 

největší koncentrace, tvoří zde zhruba 10%, se nalézá severně od lokality, kde v pozdně 

římském období pravděpodobně vyrostlo malé sídliště. V ostatních částech netvoří ani 1%, 

celkově převládá keramika z byzantského a umajjovského období. V okolí Gerasy nejsou 

bližší zmínky o datování keramických nálezů. Keramika z pahorků v okolí Pelly, indikují 

dlouhé období jejich využití. Na pahorku č. 167 a nedaleko pevnosti Tell Hammeh, v jejíž 

blízkosti se nacházejí pozůstatky obranné struktury, převládá keramika z římského období. U 

dalších dvou pahorků jsou nálezy keramiky datovány od doby bronzové až po středověk, bez 

bližšího určení.

V okolí zmíněných měst se objevuje celá paleta stavebních struktur. V Abile se jedná o 

nálezy pozůstatků několika farem a menších usedlostí, v jejichž okolí se nacházejí zbytky 

vodovodních zařízení. Všechny tyto stavby jsou datovány do byzantské doby. Jediným větším 

nálezem z římského období je oltář s ozdobnými panely. V okolí Gerasy se našlo několik 

menších lokalit s vybudovanou vodovodní sítí, v jejich případě se jednalo pravděpodobně o 

farmy. Nálezy ze dvou vzdálenějších míst, Rihab a Chirbet Ain, mohou indikovat přítomnost 

menších vojenských posádek. Jižně a východně od Gerasy byly nalezeny hraniční kameny 

z 2. st. n. l. V bezprostředním okolí města bylo objeveno několik set stavebních struktur. Mezi 

nimi převládají lomy, tesané hroby, lisy na víno a olivy a vodovodní zařízení, jejichž datace 

spadá do římského a byzantského období. V okolí Pelly byly nalezeny zbytky obranných 

prvků z helénistického a raně římského období. Dále se zde objevují pozůstatky 

zemědělských sídlišť z byzantské doby a pohřebních struktur, jež byly kontinuálně používány 

počínaje dobou bronzovou.

Archeologické nálezy v okolí Abily, Gerasy a Pelly, dokládají intenzivní lidskou 

činnost, která zde působila po celá tisíciletí. Z helénistického a raně římského období se jedná 

především o fortifikace, v jejichž okolí, v pozdně římské a raně byzantské době, došlo 

k rozšíření zemědělské činnosti. S tímto je pravděpodobně spojen pocit bezpečí, jenž zavládl 

v těchto oblastech po příchodu Římanů. Nedostatek římských nálezů, může být připsán 
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rozsáhlé zemědělské aktivitě v pozdně byzantském a umajjovském období a také nepřesnému 

datování keramiky z povrchových sběrů.291

4.2.2 Prospekce v menších lokalitách

Průzkumy v židovských osadách na území v okolí Skythopole, Gadary a Hipposu 

přinesly poznatky o zdejším osídlení. U Skythopole se jednalo o pět lokalit. U dvou z nich, 

Giv´at a Tel Basul, se nalezly rozsáhlé sbírky mincí pocházející od 1. do 4. st. n. l. Ve zbylých 

třech, Chirbet Beit Ilfa, Ma´oz Hayyim a Rehob, byly objeveny pozůstatky synagog z pozdně 

římského až raně byzantského období. V okolí Gadary se nachází dvě lokality, Hammat 

Gader a Tel Dover. V Hammat Gaderu byla objevena, stejně jako v případě tří lokalit v okolí 

Skythopole, pozdně římská/ranně byzantská synagoga. Lokality v okolí Hipposu vykazují na 

základě archeologických nálezů přítomnost židovského obyvatelstva v 1. st. n. l., jinak zde 

převažují nálezy z pozdně římského a raně byzantského období v podobě církevních nápisů, 

což by indikovalo nahrazení židovské populace převážně křesťanským obyvatelstvem.

Z výzkumů na lokalitách al-Jasilé, Ja´mún, Dohale, Sa´ad a el-Bedíje je možné přesněji 

určit jejich celkovou strukturu. Rozloha jednotlivých osad se pohybovala mezi 5 až 10 ha a 

počet obyvatel se odhaduje, u těch menších mezi 50 až 150, u těch největších, jako např. 

Ja´mún, na více než 500 osob. Ve většině lokalit můžeme nalézt lisy na víno a olivy, 

vodovodní struktury, stavební a pohřební struktury. U pohřbů se jedná o komorové nebo 

šachtové hroby, objevují se i pohřby do jeskyní. Domy měly většinou jednoduchou strukturu 

a jejich velikost byla menší, než u podobných staveb na území jižního Hauranu. 

V jednotlivých lokalitách je doložena rozsáhlá výstavba vodovodních zařízení. 

Židovské osady můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první patří Hammat Gader a místa 

v okolí Skythopole. Na těchto lokalitách byly objeveny synagogy a stopy osídlení spadající na 

přelom 3. až 4. st. n. l. a které dále pokračovalo do byzantské éry. Lokality v okolí Hipposu 

vykazují znaky osídlení v ranně římském období, v následujících staletích došlo 

pravděpodobně ke změně v celkové skladbě obyvatelstva. Výzkumy z menších lokalit 

v oblasti Dekapole indikují nárůst populace v pozdně římském/ranně byzantském období, jenž 

byl hlavním motorem rozvoje a růstu těchto osad, z nichž většina byla založena na konci 

helénistického/počátku ranně římského období. Ve 2. a 3. st. n. l. zde došlo k masivnímu 
                                               
291 FULLER – FULLER 1992, 164.
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rozvoji v zemědělské produkci. Většina míst byla osídlena i v pozdějších dobách, kdy římská 

přítomnost byla překryta mladšími vrstvami. 

4.3 Vlivy helénizace a romanizace na území Dekapole

Poslední podkapitola této práce bude věnována dvěma fenoménům, jež výrazně 

ovlivnily období pozdního starověku ve Středomoří a v oblastech Blízkého a Středního 

východu. Míra helenizačních a romanizačních vlivů na Blízkém východě je součástí mnoha 

publikací. Dlouho byl brán za bernou minci silný helénizační tlak ze strany Řeků a naopak 

byla snižována míra vlivu římské nadvlády, jež trvala několik set let. V poslední době dochází 

k výraznějšímu posunu ve vnímání těchto fenoménů v této oblasti a současné práce zabývající 

se touto tématikou kladou větší důraz na období římské přítomnosti a s ní spojené 

romanizační vlivy.292

Helénizace území Dekapole a okolních regionů po obsazení oblasti vojsky Alexandra 

Makedonského na konci 4. st. př. n. l. je doložena z písemných i archeologických pramenů. 

S nástupem Seleukovců v této oblasti na přelomu 3. a 2. st. př. n. l. je spojena zvýšená míra 

helenizace, jež vyvrcholila za vlády Antiocha IV. Epifana (175 až 164 př. n. l.). Ve městech, 

v tomto období, převládalo řecké (místní helénizované) obyvatelstvo, na venkově převládal 

semitský element.293 Krátce po jeho smrti následovalo židovské povstání, jež bylo výsledkem 

pokusu o násilnou helénizaci a které také zasáhlo řecká poleis v oblasti Dekapole. 

Po roce 64 n. l. došlo k rekonstrukci zničených osad a k návratu původního 

obyvatelstva.294 V této době došlo k obnovení městských úřadů, jako byly gerúsie a démoi a 

v některých lokalitách počaly být raženy mince zmiňující „svobodné město“, což mohlo 

znamenat přímou návaznost na období před hasmonejskou okupací.295 V dalších desetiletích 

si oblast Dekapole zachovala částečnou nezávislost na římské říši a dále se rozvíjela v 

helénistickém duchu. Ve městech převládala řečtina a většina nápisů byla také psána v tomto 

jazyce. Prvními většími stavbami ve městech v tomto období byla divadla, na kterých se nedá 

přesně určit, jestli se jednalo o vliv helénizace nebo romanizace. 

                                               
292 JONG 2007, 2.
293 TCHERIKOVER 1959, 110-111.
294 AJ XIV, 4.74-76.
295 LONNQVIST 2011, 328.
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Změna přišla až po anexi provincie Arabia na začátku 2. st. n. l. a přímém začlenění 

území Dekapole do římské říše. V nedaleké Bostře bylo zřízeno hlavní město této nové 

provincie a spolu s tím přichází římská správa. Do regionu pronikla na oficiálních místech 

latina, jejíž přítomnost byla dále zvýrazněna přítomností římských vojenských jednotek 

v regionu, kde se objevuje na náhrobních nápisech legionářů. Přesto řečtina zůstala linguou 

frankou v celé oblasti. 

Plánování měst a městské zástavby v 1. až 3. st. n. l., jež bylo jedním z hlavních témat 

této práce, nám může pouze omezeně ukázat rozdíly mezi helénizací a romanizací v jejich 

rámci. Římané převzali řecké prvky při městském plánování, tudíž tento fakt, přestože k němu 

docházelo pod římskou nadvládou, nemůže být brán jako čistě římský přínos. Co se týče 

jednotlivých staveb a použité architektury, v těchto případech se jedná o směsici řecko-

římských a lokálních vlivů. V sochařství můžeme nalézt podobné paralely, jež dokládají více 

vlivů na jejich tvorbu. Máme několik příkladů klasicky řeckých soch, v podobě kopií Athény 

Parthenos nebo Athény Areie z Filadelfie, z římského období.296 Ze začátku 2. st. n. l. máme 

několik soch mužů v tógách z Východních lázní v Gerase, které nesou jasné rysy římských 

předloh.297 Na závěr nemůžeme vynechat ani císařský kult, v rámci kterého se nám dochovalo 

několik nápisů v Abile a Gerase a bronzová socha císaře Hadriána z lokality Tell Šalem 

vzdálené 10 km od Skythopole.298 U venkovských sídlišť se nedá příliš rozlišovat mezi těmito 

fenomény. Ve venkovských lokalitách převládají nápisy řecké, ale objevují se rovněž 

semitské a je zde i několik latinských nápisů, v jejichž případě se jedná většinou o náhrobky 

legionářů. 

Celkové posouzení míry vlivů obou fenoménů na oblast Dekapole je obtížné. Dle mého 

názoru převládala helénizace, ale ta se v následujících období výrazně mísila s romanizačními 

a lokálními vlivy. Všechny složky obyvatelstva přispívaly svými kulturními zvyky do 

společné pokladnice a podařilo se jim zde vytvořit místní kulturu, která odrážela celkovou 

tvář okolní krajiny.

                                               
296 WEBER 2011, 472.
297 FRIEDLAND 2014, 344.
298 DIRVEN 2011, 146-147.
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Městské a venkovské osídlení – závěrečné shrnutí

Jak již bylo popsáno v předcházejících podkapitolách, jež se věnovaly syntézám u 

jednotlivých typů osídlení samostatně, můžeme zde nalézt některé společné rysy, které 

v dalších bodech a to se týká zejména osídlení venkovských lokalit v ranně římském období, 

schází. Tato skutečnost mohla být způsobena dvěma faktory. V prvním případě se může 

jednat o intenzivní využívání půdy pro zemědělské účely v následujících staletích a s tím 

spojená destrukce osídlení z římské doby. Druhým faktorem zřejmě jsou mnohem rozsáhlejší 

a intenzivnější výzkumy, jež probíhaly v městských centrech, v porovnání s omezenými 

prospekcemi ve venkovských oblastech. 

Pozvolný rozvoj městského osídlení od pol. 1. st. př. n. l. do 2. pol. 1. st. n. l., kdy 

docházelo k přenesení městských center z původně helénistických akropolí na příhodnější 

místa v jejich bezprostředním okolí, nemůžeme porovnat, s výjimkou židovských osad v okolí 

Hipposu a dvou pahorků v okolí Pelly, s žádným jiným poznatkem z povrchových průzkumů. 

Usedlosti v okolí Hipposu dokládají přítomnost rozsáhlé židovské komunity v této oblasti v 1. 

st. n. l. U Pelly se jedná o pozůstatky obranných struktur z ranně římského období. Rozmach 

městské výstavby se spojuje s potlačením židovského povstání a nástupem Fláviovců a je dále 

zvýrazněn po připojení provincie Arabia na začátku 2. st. n. l. k římské říši. V okolí měst a 

v menších lokalitách na území Dekapole docházelo k výraznějšímu rozvoji v zemědělské 

produkci a spolu s tím docházelo k budování rozsáhlých vodovodních zařízení. Na přelomu 2. 

a 3. st. n. l. dosáhla dekapolská města svého vrcholu, docházelo k monumentalizaci 

stavebního programu. Ve venkovských oblastech se dále rozvíjely jednotlivé osady a některé 

z nich se rozrostly do velikosti několika hektarů s více než 500 obyvateli. Na konci 3. st. n. l. 

došlo, pravděpodobně v důsledku ekonomické krize, ke zpomalení městské výstavby. Tento 

poznatek bývá spojován s nárůstem populace na venkově.299

Řecká a následně římská přítomnost v regionu, která trvala téměř tisíc let, zanechala

nesmazatelnou stopu na jeho tváři. Míry vlivů jednotlivých kultur na okolní prostředí se 

nedají lehce zhodnotit. Na venkově převládaly semitské tradice, které zčásti přejímaly řecké a 

římské zvyky. Ve městech naopak vládl řecký duch, jenž byl doplňován římskými a lokálními 

zvyklostmi. 

                                               
299 KENNEDY 2007, 100.
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